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1. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо річної фінансової звітності  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНВЕСТБАНК» 
за станом на кінець дня 31 грудня 2012 року  
 
Аудиторський висновок адресується :   

- Акціонерам  
- Спостережній Раді та Правлінню   
- Національному банку України 
- Іншим можливим користувачам річної фінансової звітності ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» 

 
На підставі договору від 19 жовтня 2012 року № 19/10/2012-01А (із змінами ) аудиторсько - 

консалтингова фірма « Грантье» у вигляді  товариства з обмеженою відповідальністю (далі -   
АКФ «Грантье» у вигляді ТОВ) провела аудиторську перевірку фінансових звітів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНВЕСТБАНК» (далі – Банк), що 
включають: Звіт про фінансовий стан за станом на кінець дня 31 грудня 2012 року, Звіт про 
прибутки і збитки та інший сукупний дохід, Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом), 
Звіт про зміни у власному капіталі за 2012 рік, що закінчився на зазначену дату, а також опис 
важливих аспектів облікової політики, пояснювальні примітки до Звітів та загальну інформацію 
про діяльність Банку. 

 
Відповідальність управлінського персоналу. 
Управлінський персонал несе  відповідальність за підготовку та достовірне представлення  

зазначених фінансових звітів, що  підготовлені  у відповідності  до  вимог законодавства України, 
нормативно-правових актів Національного банку України, Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, Інструкції про порядок складання та  оприлюднення фінансової звітності банків 
України, затвердженої   Постановою  Правління   Національного   банку України  від 24 жовтня 
2011 року  № 373 (із  змінами і доповненнями) та  інших  вимог і рекомендацій Національного 
банку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення 
фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень   внаслідок   шахрайства  або    помилок;   
вибір   та   застосування  відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, що 
відповідають обставинам. 

 
Відповідальність аудитора. 
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі 

результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до 
вимог Закону  України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, надання 
впевненості та етики, що прийняті як Національні стандарти аудиту  відповідним рішенням 
Аудиторської  палати України (далі - Стандарти), а  також  з врахуванням вимог та рекомендацій 
Національного банку України щодо проведення аудиторських  перевірок  банків  України. Ці 
стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також  планування й виконання 
аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять 
суттєвих викривлень.   

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах.  

Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка 
ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Під час оцінки 
цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю Банку щодо підготовки та 
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достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що 
відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової 
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального 
представлення фінансових звітів. 

 
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої 

думки.  
При цьому, з урахуванням продовження у 2012 році впливу на фінансовий стан банків таких 

чинників, як: зниження довіри до банківської системи; погіршення фінансового стану клієнтів 
банків; відсутності у клієнтів вільних коштів, які вони можуть розмістити на депозитах; зниження 
ділової активності підприємств; зменшення оборотних коштів клієнтів банку і, як наслідок, 
зменшення залишків на поточних рахунках клієнтів – юридичних осіб; існування істотних ризиків 
несприятливих коливань валютного курсу, ми не можемо зробити висновок щодо сукупного 
впливу цих обставин (окремо або разом) на здатність Банку продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі.  

Однак, управлінський персонал Банку вважає, що розроблені та застосовані в Банку 
процедури та заходи щодо мінімізації впливу вищенаведених економічних обставин на діяльність 
Банку протягом наступних дванадцяти місяців з дати складання фінансової звітності, є достатніми 
для забезпечення діяльності Банку на безперервній основі. 

 
Висловлення думки 
Ми висловлюємо думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться у 

попередніх параграфах, про відповідність річної фінансової звітності дійсному фінансовому стану 
Банку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності . 

Ми підтверджуємо, що річна фінансова звітність Банку за станом на кінець дня 31 грудня 
2012  року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах його фінансовий стан, надає 
достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан банку відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності.     

Арифметичні округлення при сумуванні рядків чи колонок не є суттєвими для фінансової 
звітності в цілому та не впливатимуть на прийняття рішення користувачами фінансової звітності. 

 
Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", "Положення про порядок 

подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної 
перевірки фінансової звітності", затвердженого Постановою Правління Національного банку 
України від 9 вересня 2003 №389, зі змінами, додаткова інформація про аудиторську думку 
стосовно: відповідності (достовірності відображення)  розподілу активів і пасивів за строками до 
погашення у формі статистичної звітності про структуру активів та пасивів за строками, що 
складена Банком для подання до Національного банку станом на 1 січня року, наступного за 
звітним,  якості управління активами та пасивами банку, достатності резервів та капіталу банку, 
яка визначена на підставі аналізу якості активів Банку, а також операцій з 
інсайдерами/пов’язаними особами відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного 
банку, у тому числі з питань регулювання діяльності банків та оцінки ризиків щодо формування та 
використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими 
операціями, адекватності системи управління ризиками Банку, адекватності бухгалтерського 
обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку наведено в окремому розділі 
цього звіту: «Аудиторський звіт щодо вимог нормативних актів Національного банку України». 

 
 
Директор АКФ «Грантье» у вигляді ТОВ 
 
Аудитор  АКФ  «Грантье» у вигляді ТОВ 

  
О.С. Пархоменко  
 
Ю.А. Тарасова 
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Свідоцтво про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів № 4420, згідно 
рішення Аудиторської палати України № 227/3.1 
від 27.01.2011 (строком дії до 27.01.2016) 
 

  

Свідоцтво, реєстраційний номер 1482, про 
внесення до реєстру аудиторів та аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ, що здійснюють діяльність на 
ринку цінних паперів Серія АБ № 001383 (строком 
дії до 27.01.2016). Унесено до Реєстру відповідно 
до рішення Державної Комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 29.03.2011 року № 322.   
 

  

Сертифікат аудитора банків Аудиторської палати 
України №0174, виданий Тарасовій Юлії 
Анатоліївні згідно рішення Аудиторської палати  
України від 22.12.2011 №244/3 (термін чинності - 
до 22.12.2016) 

 

  

Свідоцтво №0000171, видане Тарасовій Юлії 
Анатоліївні, на підставі рішення Комітету з питань 
аудиту банків від 01.02.2012 року № 38 (термін 
чинності – до 22 грудня 2016 року) 

 

  

Свідоцтво №0000011 видане  Національним 
банком України АКФ «Грантье» у вигляді ТОВ на 
підставі рішення Комітету з питань аудиту банків 
від 17.вересня 2012 року № 39 про включення до 
Реєстру аудиторських фірм, які мають право на 
проведення аудиторських перевірок банків (термін 
дії - до 17.09.2017 року) 

  

 
 

04 квітня 2013 року  м. Одеса 
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2. АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ НОРМАТИВНИХ АКТІВ 
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ  

 
2.1. Вступ. 

Нами проведено аудит річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНВЕСТБАНК», (далі – Банк) за станом на кінець дня 
31 грудня 2012 року. 

Цей Аудиторський звіт є розділом Звіту незалежного аудитора від «04» квітня 2013 року та 
складений відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно - правових актів 
Національного банку України та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики 
Міжнародної федерації бухгалтерів прийнятих в якості Національних стандартів аудиту. 

Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту фінансової 
звітності Банку за 2012 рік, на основі вибіркового тестування та принципу суттєвості відповідно 
до вимог Міжнародних стандартів аудиту. 

За результатами виконаних аудиторських процедур нами не помічено жодних суттєвих 
фактів, за виключенням вказаних у цьому Звіті, які дають підстави вважати, що звітність Банку 
відповідала, у всіх суттєвих аспектах, вимогам чинного законодавства України та нормативно-
правових актів Національного банку України.  

Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення і, 
таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких недоліків та/або 
порушень у Банку  
Звіт включає інформацію щодо: 

- достовірності відображення розподілу активів і пасивів Банку за строками до погашення  
згідно форми статистичної звітності про структуру активів та пасивів за строками, що 
складається Банком для подання до Національного банку, станом на 1 січня року, 
наступного за звітним; 

- якості управління активами та пасивами Банку; 
- достатності резервів та капіталу банку, що визначена на підставі аналізу якості активів 

Банку, у тому числі щодо відповідності формування капіталу Банку, фондів, резервів 
вимогам нормативно-правових актів Національного банку України; 

- якості кредитного портфеля та портфеля цінних паперів; 
- оцінки стану дебіторської заборгованості; 
- оцінки якості операцій з інсайдерами/пов'язаними особами відповідно до вимог 

нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі з питань регулювання 
діяльності банків та оцінки щодо формування та використання резервів для відшкодування 
можливих втрат за активними банківськими операціями ; 

- адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю 
Банку;  

- оцінки діяльності банку щодо фінансового моніторингу;  
- адекватності систем управління ризиками Банку. 

 
 
2.2. Основна інформація про банк. 
Повна назва банку:  
українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«ІНВЕСТБАНК»; 
російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«ИНВЕСТБАНК»; 
англійською мовою  -  PUBLIC  JOINT STOCK SOCIETY «COMMERCIAL BANK 
«INVESTBANK». 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНВЕСТБАНК» 

створено шляхом перетворення Акціонерного комерційного банку «Інвестбанк»   в публічне 
акціонерне товариство на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2009 
(протокол №32), яке є правонаступником обов’язків та прав Акціонерного комерційного банку 
«Інвестбанк». 

Акціонерний комерційний банк «Інвестбанк» створений на підставі рішення установчих 
зборів засновників від 29 листопада 1997 року,  шляхом перетворення Одеського комерційного 
банку «Інвестбанк» - товариства з обмеженою відповідальністю, створеного згідно рішення 
учасників від 03 січня 1992 року (протокол №1) та зареєстрованого Національним банком України 
31 березня 1992 року, за номером 95.   
 
Юридична адреса та фактичне місцезнаходження банку: Україна, 65125, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 2 «б». 
 
Основним видом діяльності Банку є надання банківських послуг юридичним та фізичним особам 
на території України. Основними напрямками цього виду діяльності є: кредитування юридичних 
та фізичних осіб, залучення депозитів від фізичних та юридичних осіб, розрахунково-касове 
обслуговування, операції з валютними цінностями, емісія власних платіжних карток та 
обслуговування карток міжнародної системи Master Card International, діяльність на 
міжбанківському ринку, операції з цінними паперами.  

У звітному році Банк мав право на здійснення банківських операцій на підставі Статуту та 
банківської ліцензії, а саме Ліцензії  Національного банку України № 98 від 07 листопада 2011 
року,  Генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій № 98 
від 07 листопада 2011 року протягом періоду з 07.11.2011 по 05.10.2012, та протягом періоду з 
05.10.2012 по 31.12.2012 - Генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення 
валютних операцій № 98-2 від 05 жовтня 2012 року та додатку до неї.   

Встановлено, що Банк у своїй поточній діяльності по здійсненню операцій, зазначених у лі-
цензіях, дотримується вимог та порядку, що визначені нормативними актами Національного банку 
України, та відповідно до них розробленими внутрішніми положеннями, Статуту Банка. 
 
Стратегічною метою Банку є здійснення своєї діяльності з урахуванням комерційних інтересів 
акціонерів та клієнтів; підтримка ліквідності та збереження існуючої позиції на банківському 
ринку; збільшення обсягу та якості комісійних послуг; постійне збільшення власного капіталу 
Банку з метою збільшення обсягів та розширення кола операцій, мінімізації ризиків, притаманних 
діяльності Банку. 

 
Банк здійснює брокерську та дилерську діяльність з цінними паперами, діяльність з 

управління цінними паперами, андеррайтинг та депозитарну діяльність зберігача цінних паперів 
на підставі ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме: Ліцензії серія 
АВ №493138 строк дії від 21.10.2009-21.10.2014, Ліцензії серія  АВ №493199 строк дії від 
21.10.2009-21.10.2014, Ліцензії серія АВ №493200 строк дії від 21.10.2009-21.10.2014, Ліцензії 
серія АВ № 493201 строк дії від 21.10.2009-21.10.2014, Ліцензії серія АВ № 483492 строк дії від 
04.06.2008-04.06.2013. 

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (реєстраційний номер 035  від 
02 вересня 1999 року,  Свідоцтво учасника Фонду № 032 від 18.10.2012). 

Банк є членом Асоціації «Фондове партнерство», ПАТ «Фондова біржа «ПФТС», ПрАТ 
«Українська Міжбанківська Валютна Біржа», Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв 
(ПАРД), учасником саморегулівної організації Асоціації «Українські Фондові Торговці» (УФТ), 
ПАТ «Українська біржа». 

ПАТ «КБ «Інвестбанк» є універсальним банком. У складі Банку працює одна територіально 
відокремлена філія та дев’ятнадцять  відділень. 
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2.3. Умови, в яких працює банк. 

Банк здійснює свою діяльність в умовах погіршення економічних тенденцій в Україні, коли 
податкове, валютне та митне законодавство в Україні визначає різні тлумачення та часто 
змінюється. 

 
Банківський сектор України є особливо чутливим до негативних коливань довіри суспільства 

та економічних умов. До труднощів, які відчувають банки, що працюють в Україні, додаються 
потреба в подальшому розвитку законодавства з питань боротьби з відмиванням грошей, 
отриманих злочинним шляхом, банкрутства, типових процедур реєстрації та використання 
застави, а також інші недоліки законодавчого та фіскального характеру. 

Ринкові ціни в умовах загальної низької ліквідності ринку можуть не відображати вартості 
фінансових інструментів, яка мала б місце на ефективному та активному ринку при здійснені 
численних добровільних операцій між продавцями та покупцями. Тому керівництво Банку, за 
необхідності використовувало всю наявну інформацію для коригування ринкових даних з метою 
якнайкращого розрахунку справедливої вартості активів та пасивів Банку. 
 
2.4. Основа подання інформації     

Фінансова звітність Банку підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (далі - МСФЗ) на основі припущення, що Банк є організацією, здатною продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Керівництво та акціонери 
мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність Банку. 

Фінансова звітність  Банку підготовлена на основі принципу історичної собівартості, за 
винятком оцінки будівель, які відображаються за переоціненою вартістю у відповідності до 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі – МСБО) 16 «Основні засоби», оцінки 
окремих фінансових інструментів у відповідності до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання 
та оцінка», які відображаються за справедливою вартістю. 

Річна фінансова звітність Банку складається на підставі даних бухгалтерського обліку Банку 
за станом на кінець останнього дня звітного року з урахуванням коригуючих проводок щодо 
подій, які коригують дані після дати балансу. 

Банк веде свій бухгалтерський облік згідно із  чинним  законодавством України та у 
відповідності до основних принципів МСФЗ. Дана фінансова звітність підготовлена  Банком на 
основі бухгалтерських записів  та містить коригування, необхідні для подання такої фінансової 
звітності згідно з МСФЗ. Ці коригування фінансової звітності включають певні зміни класифікації 
з метою відображення економічної сутності відповідних операцій, включаючи зміну класифікації 
окремих активів та зобов’язань, доходів та витрат у відповідних статтях фінансової звітності 

Банк веде свій облік відповідно до правил та положень, що регулюють банківську діяльність 
та бухгалтерський облік в Україні.  

 
2.5. Оцінка відповідності (достовірності відображення) розподілу активів і зобов’язань 

банку за строками до погашення.  
В ході проведення аудиту річної фінансової звітності Банку, нами було здійснено вибіркову 

перевірку правильності формування та достовірності відображення активів і зобов'язань за 
строками до погашення на підставі аналізу статистичної форми звітності №631 "Звіт про 
структуру активів та пасивів за строками" за станом на 01 січня 2013 року, складеної згідно вимог 
Постанови Правління Національного банку України від 19.03.2003 №124, що зареєстрована в 
Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за №353/7674 (із змінами та доповненнями). Дані 
вказаної статистичної форми використовуються для розрахунку нормативів ліквідності відповідно 
до порядку, визначеного «Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків  в Україні», 
затвердженої постановою Правління  Національного банку України від 28.08.2001 №368, із 
змінами та доповненнями.    
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Порушень щодо достовірності відображення інформації за результатами 

вибіркової аудиторської перевірки у вказаному Звіті, складеному станом на 01 січня 2013 року, 
нами встановлено не було.  

Інформація щодо відповідності обсягу активів та пасивів Банку за строками до погашення, за 
станом на кінець дня 31.12.2012 наведена нижче:  

 
                                                          (тис. грн.) 
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Усього активів (І) 62048 6100 11145 10202 37447 74883 37262 26229 22905 18156 76380 31285 45600 20967 480610 

Усього зобов’язань (ІІ) 87693 106 19947 14455 41187 68298 34254 40088 1655 493 4021 818 57710 348 371072 

Невідповідність (І) – (ІІ) -
25645 5995 -8803 -4253 -3740 6585 3009 -

13859 21250 17663 72359 30468 -
12110 20619 109537 

Капітал банку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101625 101625 

Усього пасивів (ІІІ) 87693 106 19947 14455 41187 68298 34254 40088 1655 493 4021 818 57710 101973 472697 

Невідповідність (І) – 
(ІІІ) 

-
25645 5995 -8803 -4253 -3740 6585 3009 -

13859 21250 17663 72359 30468 -
12110 -81006 7912 

Усього позабалансові 
зобов’язання (ІV) 

2 271 0 112 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 426 

Невідповідність (І) – 
(ІІ+ІV) 

-
25647 5724 -8803 -4365 -3761 6585 3009 -

13859 21229 17663 72359 30468 -
12110 20619 109111 

Невідповідність (І) – 
(ІІІ+ІV) 

-
25647 5724 -8803 -4365 -3761 6585 3009 -

13859 21229 17663 72359 30468 -
12110 -81006 7486 

За результатами проведеного аналізу Звіту про структуру активів та пасивів за строками до 
погашення встановлено, що за станом на кінець дня 31.12.2012 Банк має від’ємну невідповідність 
між активами та зобов’язаннями строком погашення  до 31 дня у сумі 32 706,57 тис. грн., при 
цьому індекс від’ємного кумулятивного ГЕПу складає  6,81 % обсягу загальних активів. При 
цьому від’ємний розрив між активами та зобов’язаннями Банку строком погашення до 31 дня  був  
виявлений за строками  «на вимогу»  у сумі – 25645,29  тис. грн.  (індекс ГЕПу – 5,34%), у періоді 
«від 2 до 7 днів»  у сумі – 8802,76 тис. грн. (індекс ГЕПу – 1,83%), та у періоді «від 8 до 31 дня» у 
сумі – 4253,22 (індекс ГЕПу – 0,88%). Тобто, сума активів Банку з кінцевим строком погашення до 
31 дня (89494,32 тис. грн.) менша за суму зобов’язань за відповідним строком погашення 
(122200,89 тис. грн.), що свідчить про незбалансованість між активами та зобов’язаннями за 
відповідним строком та існуючий незначний дефіцит ліквідності.  

Відповідно до даних вищезазначеного Звіту про структуру активів та пасивів за строками, 
Банк також має від’ємну невідповідність (8005,78 тис. грн., індекс ГЕПу – 1,67 % обсягу загальних 
активів) у структурі між активами (175821,28 тис. грн.) та зобов’язаннями (183827,05 тис. грн.) з 
початковим строком погашення від 32 до 365 (366) днів, що свідчить про нестачу ліквідності у 
вказаному строку погашення. Зокрема, цьому сприяє наявність нестачі ліквідності у періоді від 32 
до 92 днів у сумі 3740,07 тис. грн. (індекс ГЕПу – 0,78%), та у періоді від 275 до 365 (366) днів у 
сумі 13859,14 тис. грн. (індекс ГЕПу – 2,88%). У періоді від 5 до10 років спостерігається також 
від’ємна невідповідність між активами та зобов’язаннями Банку у сумі 12109,51 тис. грн. (індекс 
ГЕПу – 2,52%). 

Позитивна невідповідність спостерігалось у сумі 141739,96 тис. грн. між активами 
(148726,40 тис. грн.) та зобов’язаннями без врахуванням частки позабалансових зобов’язань з 
відповідним строком погашення  (6986,44 тис. грн.) у періоді від 1 до 5 років (індекс ГЕПу – 
29,49%).  

Вказана тенденція свідчить про достатній рівень ліквідності та помірний ризик ліквідності, 
оскільки розміри виявлених від’ємних  неузгодженостей у строках за активами та зобов’язаннями  
є незначними та досить контрольованими з боку Банку.  При цьому, слід відмітити значну 
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залежність банку від  дорогих джерел фінансування, а саме строкових вкладів 
(депозитів) фізичних осіб, що можуть наражати банк на певні ризики дефіциту ліквідності, та при 
умові подальшої подібної політики банку щодо управління активами та пасивами банку – до 
отримання банком статусу «спеціалізованого», згідно вимог законодавства України. 

Контроль Банку щодо розміру розриву між активами та пасивами визначається внутрішніми 
положеннями Банку, зокрема в банку розроблена Політика з управління активами та пасивами 
банку, що затверджена Протоколом Спостережної ради Банку від 18.08.2010 року, та Регламент 
щодо формування та контролю за формою статистичної звітності №631 «Звіт про структуру 
активів та пасивів за строками ПАТ «КБ «Інвестбанк»,  що передбачає процес аналізу, контролю і 
впливу на структуру балансу, доходів і витрат Банку, у відповідності до загальнобанківських 
інтересів і обмежень, що випливають із чинних законодавчих актів України, нормативних 
документів Національного банку України. 

Основним методом контролю Банком відповідності строків погашення активів та пасивів є 
координування управлінських рішень щодо проведення активних і пасивних банківських операцій 
так, що це приводить структуру динамічного банківського балансу у відповідність до обраної 
Банком стратегії і тактики, із застосуванням при цьому методів лімітування активних та пасивних 
операцій банку та методів стрес-тестування чутливості до ризику ліквідності з урахуванням 
відтоків ліквідних та високоліквідних активів та пасивів банку.   

Виявлені в ході планової інспекційної перевірки Управління Національного банку України 
ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» за станом на 01.12.2012, порушення щодо достовірності заповнення та 
відображення даних за формою статистичної звітності № 631 «Звіт про структуру активів та 
пасивів за строками», станом на 01.01.2013 виправлені банком.  

Таким чином, наведені дані свідчать про незначну незбалансованість за строками до 
погашення та розміщення активів та зобов’язань банку, та визначають тенденції щодо 
зменшення ризику ліквідності Банку, та встановлюють достатній рівень ліквідності. Ми 
підтверджуємо відповідність та достовірність відображення обсягу активів і зобов’язань Банку 
за строками погашення в межах проведеної вибіркової аудиторської перевірки банку за станом 
на кінець дня 31 грудня 2012 року. 

2.6. Якість управління активами та пасивами Банку. 
Управління активами та пасивами – основний процес, у межах якого Банк планує і реалізує 

свої прибутки та контролює притаманні його діяльності ризики.  
Стратегія Банку щодо управління активами та пасивами у звітному році ґрунтується 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. 

Згідно з вимогами статті 44 Закону України «Про банки і банківську діяльність» для 
забезпечення заходів з метою управління ризиками Банк створив постійно діючий Комітет з 
питань управління активами та пасивами (надалі - КУАП), який діє на підставі відповідного 
Положення.  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; 
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- підготовка та надання на розгляд Спостережній Раді пропозицій щодо 

внесення змін до цієї Політики  
Основними методами управління активами та пасивами, що використовуються банком, є 

управління ризиками ліквідності з використанням ГЕП- розривів між балансовою вартістю активів 
та пасивів. Також Банк здійснює розподіл ресурсів за активними операціями з урахуванням 
узгодження термінів погашення, визначає твердий пасив Банку для проведення активних операцій. 
Крім того, Банк активно використовує міжбанківські ресурси та метод конверсії ресурсів. 

Протягом звітного року Банк дотримувався нормативів ліквідності, встановлених вимогами 
«Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні», затвердженої постановою 
Правління Національного банку України від 28.08.2001 року №368 (зі змінами) та проводив 
зважену політику щодо ризику ліквідності, зміст якої полягає в розробці заходів по управлінню 
ризиком ліквідності для забезпечення сприятливих умов захисту інтересів Банку, його вкладників 
та кредиторів. Спеціалісти Банку у відповідності до «Політики ПАТ "КБ “Інвестбанк ” з 
управління активами та пасивами банку», що затверджена Протоколом Спостережної ради Банку 
від 18.08.2010 року, «Стратегії ПАТ «КБ «Інвестбанк» щодо управління ризиком ліквідності», що 
затверджена Протоколом Спостережної ради Банку від 18.08.2010 року, «Плану дій ПАТ « КБ « 
Інвестбанк» у випадку виникнення кризи ліквідності», що затверджений Протоколом засідання 
Правління Банку від 30.08.2012 року, та інших внутрішніх нормативних документів Банку, 
проводять щоденний розрахунок нормативів ліквідності, аналізують їх складові та оперативно 
надають отриману інформацію керівництву Банку для прийняття відповідних рішень.  

Отже, враховуючи викладене, ми вважаємо, що за станом на кінець дня 31 грудня 2012 
року: активи і пасиви за строками погашення між собою узгоджені, рівень ліквідності є 
достатнім; ризик втрати ліквідності є помірним, зважаючи на його контрольованість та 
політику Банку щодо його зниження; якість управління активами і пасивами Банку задовільна; 
керівництво Банку на належному рівні забезпечує управління активами та пасивами. 
 
2.7. Оцінка якості активів Банку 
2.7.1. Аналіз якості кредитного портфелю Банку. 

Кредитна діяльність Банку базується на нормативних положеннях Національного банку 
України, внутрішньобанківських положеннях і методиках.   

Кредитна політика Банку є основним елементом процесу управління кредитним портфелем і 
представляє собою сукупність заходів, спрямованих на створення умов для ефективного 
розміщення залучених коштів у кредити з метою забезпечення стабільності зростання прибутку 
Банку. 

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

Кредити та заборгованість клієнтів оцінюються так, щоб створені під них резерви та вжиті 
заходи виключали можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на майбутні звітні 
періоди. 

Кредити після первісного визнання оцінюються Банком за амортизованою собівартістю з 
використанням ефективної ставки відсотка під час нарахування процентів та амортизації дисконту 
(премії). 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. 

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 
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за такими категоріями якості: І (найвища), ІІ, ІІІ, ІV,V (найнижча), під який формується 
резерв для відшкодування можливих втрат.  

Процентні ставки по кредитах визначаються з урахуванням ступеню кредитного ризику, 
строку погашення та поточної ситуації на ринку грошових ресурсів України. Рішення про 
установлення відсоткових ставок за кредитами приймаються колегіально на засіданнях 
Кредитного Комітету Банку. 

Кредитування, як і раніше, залишається пріоритетним і прибутковим напрямком діяльності 
Банку. Обсяг кредитного портфеля клієнтів Банку у 2012 році зменшився  на 12 317 тис. грн. та 
склав 287 965 тис. грн. (без урахування сформованого резерву). Частка кредитного портфеля в 
структурі активів склала 58,15%. Зменшення кредитного портфелю відбулося в основному за 
рахунок зменшення кредитів, наданих фізичним особам на поточні потреби,  на 21351тис. грн., які 
станом на кінець дня 31.12.2012 року складають 5,25% обсягу кредитів та заборгованості клієнтів 
банку проти 12,14 % у попередньому році. 

Аналіз структури кредитів та заборгованості (у т. ч. за нарахованими відсотками) клієнтів 
наведений нижче:  

 

№ 
п/п Найменування статті 

Звітний 
рік, тис. 

грн. 

Частка в 
загально

му 
обсязі,  

% 

Попере
дній рік, 
тис. грн. 

Частка в 
загальном
у обсязі,  

% 

Відхилення
, тис. грн. 

1  
Кредити, що надані юридичним 
особам  267 206 92,79 256 061 85,27 11145 

2 
Кредити фізичним особам - 
підприємцям  1 497 0,52 3 501 1,17 -2004 

3 Іпотечні кредити фізичних осіб  4 001 1,39 3 997 1,33 4 

4 
Кредити, що надані фізичним 
особам на поточні потреби 15 110 5,25 36 461 12,14 -21351 

5 Інші кредити фізичним особам  151 0,05 262 0,09 -111 
6 Усього кредитів  287 965 100 300 282 100 -12317 

 
Резерв під знецінення кредитів у звітному періоді збільшився на 4580 тис. грн. у порівнянні 

із попереднім звітним періодом, враховуючи  застосування нових підходів до оцінки фінансового 
стану  позичальників  та якості кредитних операцій банку у відповідності до вимог «Положення 
про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих 
втрат за активними банківськими операціями» від 25.01.2012 року №23 (зі змінами), та станом на 
кінець дня 31 грудня 2012 року становив 13211 тис.  грн.. Сформовані резерви на звітну дату 
включають суму доформування резервів за результатами інспекційної перевірки Управління  
Національного банку України в Одеській області станом на 01.12.2012 на 2 000,3 тис. грн.  у 
відповідності  до Положення про порядок формування та використання резерву для 
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків (зі змінами та доповненнями), 
затверджене постановою Правління Національного банку України  від 06.07.2000 № 279. 

Слід відзначити, що кредити були надані за рахунок капіталу банка,  а в іншій частині за 
рахунок залучених ресурсів у вигляді депозитів юридичних та фізичних осіб, а також 
міжбанківських коштів та коштів на поточних рахунках клієнтів банку. 

В ході вибіркової аудиторської перевірки було встановлено, що видані Банком кредити 
(відповідно зробленої вибірки) в своєї більшості погашалися своєчасно за основним боргом та/або 
за нарахованим відсотками, оцінка платоспроможності позичальників, їх фінансового стану, стану 
обслуговування позичальниками боргу за наданими кредитами, рівня забезпеченості наданих 
кредитів здійснювалась банком в основному у відповідності до вимог нормативно-правових актів 
Національного банку України, внутрішніх нормативних документів Банку. В деяких випадках 
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здійснювалась пролонгація або відстрочка погашення кредитів шляхом оформлення 
додаткових угод. Слід зауважити, що  недоліки виявлені в ході аудиторської перевірки кредитного 
портфелю Банку стосовно правильності, повноти відображення, оформлення та класифікації 
кредитних операцій Банку, визначені не суттєвими та були надані Банку у вигляді рекомендацій, 
які були прийнятті керівництвом останнього до уваги. При цьому, порушення щодо повноти 
формування та відображення кредитних операцій банку, виявленні за результатами інспекційної 
перевірки Управління  Національного банку України в Одеській області станом на 01.12.2012,  в 
більшій мірі виправлені та прийнятті банком до уваги станом на кінець дня 31.12.2012. 

Структура кредитного портфелю банку станом на кінець дня 31.12.2012 свідчить про 
незначне погіршення якості кредитного портфелю Банку у порівнянні з минулим роком. Так, 
згідно статистичної форми звітності №302 «Звіт про класифікацію кредитних операцій» за 
операціями з клієнтами (без врахування сформованих резервів), доля добре класифікованих 
кредитів (категорія якості - I (найвища) - немає ризику або ризик є мінімальним та категорія якості 
- II - помірний ризик) за звітний рік  склала 78,95% від загальної суми заборгованості  за 
кредитними операціями з клієнтами, зокрема, питома вага кредитів категорії якості I за ступенем 
ризику становить 35,41% від загальної суми заборгованості  за кредитними операціями з 
клієнтами,  за категорією  якості II – 43,54%. Крім того, в ході аналізу встановлена відносно 
значна частка кредитних операцій банку, що класифіковані за IV та V категоріями якості, а саме 
станом на кінець дня 31.12.2012,    їх розмір становив відповідно 9,87% та 1,81 % від загальної 
суми заборгованості  за кредитними операціями з клієнтами, що свідчить про погіршення стану 
якості кредитного портфелю банку та зростання певного ризику під час здійснення банком 
активних операцій з кредитування позичальників. 

Аналіз кредитної якості кредитів Банку станом на кінець дня 31.12.2012 наведений у таблиці 
10.7. річного звіту Банку «Аналіз кредитної якості кредитів за звітний рік» та показує, що у 
звітному році, в порівнянні з попереднім роком, кількість знецінених кредитів у кредитному 
портфелі Банку збільшилась на 2 762 тис.грн. та склала 7961 тис.грн., при цьому їх розмір до 
загального кредитного портфелю залишився незначним – 2,76%.  

Аналіз кредитного портфелю  за звітний рік вказує, що в звітному році якість кредитного 
портфелю зазнала змін у зв’язку із застосуванням нових підходів до оцінки фінансового стану  
позичальників  та якості кредитних операцій банку у відповідності до вимог «Положення про 
порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих 
втрат за активними банківськими операціями» від 25.01.2012 року № 23 (зі змінами). Частка  
кредитів, що класифіковані за IV та V категоріями якості становить більше 5% кредитного 
портфелю. 

Відповідно річному фінансовому звіту Банку за 2012 рік, структура кредитів за видами 
економічної діяльності протягом року дещо змінилась, та є наступною: 

 
тис. грн. 

Звітний рік Попередній рік № 
п/п Вид економічної діяльності 

Сума % сума % 
Відхилення 

1 

Операції з нерухомим 
майном, оренда, інжиніринг 
та надання послуг 

22 935 8% 45 357 15% -22422 

2 

Торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та 
предметів особистого вжитку  

103 409 36% 98 020 33% 5389 

3 

Сільське господарство, 
мисливство, лісове 
господарство  

80 578 28% 61 337 20% 19241 

4 Фізичні особи 19 262 7% 40 720 14% -21458 
5 Інші  61 781 21% 54 848 18% 6933 
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6 

Усього кредитів та 
заборгованості клієнтів без 
резервів 

287 965 100% 300 282 100% -12317 

 
Протягом звітного року в Банку спостерігалась тенденція щодо зменшення кредитного 

портфеля майже за всіма видами економічної діяльності. У порівнянні з попереднім роком обсяг 
кредитів,  наданих суб’єктам господарської діяльності,  видом економічної діяльності яких є 
операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг, зменшились на 22422 
тис.грн., та склали станом на кінець дня 31.12.2012 – 8 %  у загальній структурі, крім того обсяг 
кредитів, наданих фізичним особам, протягом звітного року значно зменшився у сумі на 21458 
тис. грн., та склав 7% у загальній структурі кредитів.  При цьому, обсяг  кредитів, наданих 
суб’єктам господарської діяльності, видом економічної діяльності яких є торгівля ремонт 
автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, збільшилися на 5389 тис.грн., та 
склали станом на кінець дня 31.12.2012 – 36% у загальній структурі, концентрація кредитів, видом 
економічної діяльності яких є сільське господарство, збільшилися на 19241 тис.грн., та склали 
станом на кінець дня 31.12.2012 – 28% у загальній структурі, за іншими кредитами відбулося 
збільшення на 6933 тис. грн.  

З метою мінімізації кредитного ризику Банк надає кредити більшою часткою під ліквідне 
забезпечення, приділяючи особливу увагу  нерухомому майну.  Частка незабезпечених кредитів у 
кредитному портфелі банка збільшилася на 274 тис.грн. в порівнянні із попереднім звітним 
періодом, та станом на кінець дня 31 грудня 2012 року склала 4045 тис. грн. За станом на кінець 
дня 31 грудня 2012 року в структурі кредитного портфелю забезпечені кредити складають 98,6% 
кредитів, з них 96,9% – заставою і 1,7% – поручительствами та гарантіями. Структура за 
забезпеченими кредитами має наступний вигляд: 

- застава нерухомого майна складає 166 007 тис.грн. або 57,65%; 
- застава грошовими коштами складає 28 962 тис. грн. або  10,06%; 
- застава майновими правами складає 30 777 тис. грн. або 10,69%; 
- застава рухомим майном складає 33 050 тис.грн. або 11,48%;  
- застава товарами в обороті складає 20 247 тис.грн. або 7,03%; 
- забезпечення гарантіями і поручительствами складає 4 877 тис.грн. або 1,7%. 

У порівнянні з попереднім звітним періодом питома вага забезпечених кредитів в структурі 
кредитного портфелю не зазнала значних змін (зменшення на 0,15 п.п.), при цьому відбулося 
зменшення питомої ваги кредитів, забезпечених товарами в обороті на 4,27%, забезпечених 
майновими правами на 5,11%, разом з тим, збільшилася питома вага кредитів,  забезпечених 
нерухомим майном на 2,47% та забезпечених рухомими майном на 5,24%.  

Інформація стосовно забезпечення кредитів станом на кінець дня 31.12.2012 за даними Банку 
наведена у таблиці 10.5. річного звіту «Інформація стосовно забезпечення кредитів за звітний рік». 

При цьому вартість майна та майнових прав позичальника, оформлених під заставу, 
визначалась банком за реальною (ринковою) вартістю з урахуванням практичної складності при 
реалізації майна у разі невиконання позичальником своїх зобов'язань. Облік заставленого майна 
ведеться на відповідних позабалансових рахунках в залежності від його видів. Банк здійснює  
перегляд вартості заставленого майна за періодичністю , яка встановлена внутрішньобанківськими 
Положеннями,  а також  при пролонгації заборгованості. Вартість заставного рухомого та 
нерухомого майна (за виключенням майнових прав),  підтверджується експертним висновком 
незалежного оцінювача. На підставі звіту про оцінку майна оформлюються зміни до відповідних 
договорів застави  відносно зменшення вартості майна , на основі яких вносяться корективи в 
рахунки обліку заставлено майна.  

 Формування резервів за кредитами та заборгованістю клієнтів  Банк  станом на кінець дня 
31 грудня 2012 року здійснював у відповідності до вимог  «Положення про порядок формування 
та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними 
банківськими операціями» від 25.01.2012 року №23 (зі змінами) та внутрішніх положень банку.  
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Банк самостійно встановлює порядок визначення показника ризику активної операції 

в межах діапазонів, визначених для відповідних категорій якості активів, у тому числі з 
урахуванням кредитної історії боржника, а також іншої інформації, що забезпечує об'єктивну 
оцінку подій та обставин, які можуть свідчити про наявність ризиків погашення боргу 
позичальником із перевищенням строків, передбачених умовами договору або невиконанням 
договірних умов. Банк під час розрахунку резерву використовує ринкову (справедливу) вартість 
забезпечення у вигляді застави нерухомого майна, транспортних засобів, об'єктів у формі 
цілісного майнового комплексу, устаткування, майнових прав на нерухоме майно, вироби, товари 
в обороті, виходячи з оцінки такого майна. 

 
 
На підставі класифікації кредитного портфелю Банк здійснює формування резервів за 

кожною групою ризику з врахуванням наявної застави.  
Резерви під кредитну заборгованість Банку за 2012 рік збільшились на 4580 тис. грн., та 

станом на кінець дня 31.12.2012 обсяг сформованих резервів під кредитні операції Банку склав 
13211 тис. грн. При цьому, протягом року спостерігалось списання за рахунок спеціального 
резерву безнадійної заборгованості у  розмірі 320 тис. грн. З метою формування резерву Банку, 
для класифікації активів висувались вимоги згідно з Постановами Національного банку України та 
внутрішньобанківськими методиками.  

Аналіз зміни резервів за кредитними операціями, відповідно до даних річного фінансового 
звіту Банку за 2012, наведений у таблиці 10.2. «Аналіз зміни резервів під заборгованість за 
кредитами за звітний рік».  

В ході аудиторської перевірки не виявлено порушень під час формування Банком резервів за 
міжбанківськими операціями. Встановлено, що рівень резервів на покриття можливих збитків за 
кредитними операціями на міжбанківському ринку та коштами, що розміщенні на 
кореспондентських рахунках в інших банках, є достатнім та не потребує доформування.     

Бухгалтерський облік резервів під заборгованість за наданими кредитами відображається  
Банком відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) 
операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, 
затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007  № 481 (зі 
змінами та доповненнями). 

Керівництвом Банку встановлено належний контроль за дотриманням економічних 
нормативів кредитного ризику, а саме: максимального розміру ризику на одного позичальника; 
нормативу "великих" кредитних ризиків; максимального розміру кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих одному інсайдеру; максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих інсайдерам. Так, станом на 01.01.2013, фактичні значення вказаних 
економічних нормативів знаходяться у межах нормативних  значень та є наступними: 
- норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, Н7 (не >25%) –
21,57%; 
- норматив великих кредитних ризиків, Н8 (не >800%)  –   161,86%; 
- норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному 
інсайдеру, Н9 (не >5%)  – 0,27%; 
- норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих 
інсайдерам, Н10 (не >30%) –1,29%; 

 
На нашу думку, за результатами  аудиторської перевірки , аналіз наведеної інформації 

адекватно відображає структуру кредитного портфелю Банку, якість кредитного портфеля 
Банку є задовільною, проте, обсяг негативно класифікованих кредитів перевищує 5% в його 
структурі, що пов’язано із застосуванням нових підходів до оцінки фінансового стану  
позичальників  та якості кредитних операцій банку у відповідності до вимог «Положення про 
порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих 
втрат за активними банківськими операціями» від 25.01.2012 року №23 (зі змінами), однак рівень 
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забезпечення кредитного портфеля є достатнім. Сукупний рівень ризику за 
кредитними операціями Банку є прийнятним  та рівень управління ним – досить контрольованим. 

 
 

2.7.2. Аналіз якості портфеля цінних паперів. 
Діяльність Банку щодо операцій з цінними паперами регламентується  Законом України 

“Про цінні папери та фондовий ринок” (зі змінами та доповненнями), Положенням про порядок 
складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання 
відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої 
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 червня 2004 грудня 2007 
року №279 зі змінами та доповненнями, Положенням про порядок формування резерву під 
операції банків України з цінними паперами (зі змінами та доповненнями), затвердженого 
Постановою Правління Національного банку України від 02.02. 2007 №31, та чинного до 
29.12.2012, Положенням про порядок формування та використання банками України резервів для 
відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями,  затвердженого 
Постановою Правління Національного банку України від  25.01.2012 №23 (зі змінами), Інструкції 
з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України (зі змінами та 
доповненнями), затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 
№358, а також внутрішніми положеннями Банку.  

Здійснення операцій з цінними паперами покладено на Відділ цінних паперів, який діє у 
відповідності до Положення про відділ цінних паперів та  внутрішніх положень про провадження 
діяльності з торгівлі цінними паперами. Облік операцій з цінними паперами відповідає вимогам 
нормативних документів Національного банку. 

Цінні папери з метою їх оцінки та відображення в бухгалтерському обліку класифікуються 
Банком таким чином: цінні папери, що обліковуються в торговому портфелі Банку; цінні папери в 
портфелі Банку на продаж; цінні папери в портфелі Банку до погашення; інвестиції в асоційовані 
та дочірні компанії.   

Станом на кінець дня 31.12.2012 у торговому портфелі Банку обліковуються акції 
українських емітентів, які включені до біржового (реєстру) списку ПАТ «Українська біржа» у сумі 
61,38 тис. грн., або 100% обсягу цінних паперів у торговому портфелі Банку, що на 8252 тис. грн. 
менше ніж за попередній звітний рік, у зв’язку з вибуттям протягом року з торгового портфелю 
банку боргових цінних паперів.   

При цьому 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. Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають 
в обігу на організаційно-оформлених ринках та внесені до біржових списків, визначалась за їх 
ринковою вартістю. Ринковою вартістю цінних паперів, що внесені до біржових списків  
вважалась котирувальна ціна покупця за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на 
ПАТ «ФБ «ПФТС» та ПАТ «УБ» за станом на час закриття останнього біржового дня звітного 
місяця.  Саме за цим методом визначалась справедлива вартість цінних паперів, що обліковуються 
у торговому портфелі Банку станом на кінець дня 31.12.2012 року. Цінні папери, що не внесені до 
біржового реєстру або справедливу вартість яких визначити неможливо на балансі Банку не 
обліковувалися.  

Інформація щодо торгового портфеля цінних паперів Банку наведена в примітці 7 «Торгові 
цінні папери». 

Станом на кінець дня 31.12.2012 та протягом звітного року у портфелі цінних паперів на 
продаж обліковуються акції біржі у сумі 60 тис. грн. та облігації внутрішньої державної позики 
(ОВДП) у сумі 15 916 тис. грн.. Цінні папери в портфелі банку на продаж первісно оцінювалися за 
справедливою вартістю. На кожну наступну дату балансу цінні папери у портфелі банку на 
продаж оцінювались за собівартістю з урахування часткового списання внаслідок зменшення 
корисності, яке має нульове значення, оскільки відповідно до облікової політики Банку, вимог 
нормативних актів Національного банку України, Банк має право не формувати резерв в цінні 
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папери, емітовані центральними органами виконавчої влади, а також під вкладення в акції 
(частки) бірж,  що свідчить про відсутність необхідності перегляду на зменшення корисності 
зазначених цінних паперів. 

Інформація щодо портфеля цінних паперів Банку  на продаж наведена в примітці 11 «Цінні 
папери у портфелі банку на продаж». 

За станом на кінець дня 31.12.2012 у портфелі до погашення відсутні цінні папери, однак 
протягом звітного року на балансі Банку обліковувалися облігації внутрішньої державної позики 
(ОВДП), щодо яких здійснювалося нарахування відсотків та, відповідно до облікової політики 
Банку, не визнавалося зменшення корисності.  

Боргові цінні папери, емітовані Банком, та цінні папери, які є об’єктом операцій РЕПО за 
станом на звітну дату звітного року відсутні. 

 
Ми вважаємо, що інформація Банку адекватно відображає структуру портфеля цінних 

паперів, та враховуючи склад портфеля цінних паперів Банку, а саме наявність в ньому  значної 
частки високоліквідних цінних паперів у вигляді облігацій внутрішньої державної позики, якість 
портфеля цінних паперів можна вважати задовільною. 

 
2.7.3. Оцінка стану дебіторської заборгованості  банку. 

В Банку розроблені та  впроваджені процедури  контролю за дебіторською заборгованістю, 
облік зазначених операцій проводиться згідно вимог  Облікової політики Банку та внутрішніх 
Положень Банку. При відображені в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості Банком 
виконуються  вимоги  «Положення  про  організацію  бухгалтерського обліку та звітності в банках 
України», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.12.1998 № 
566 (зі змінами та доповненнями) та «Положення про порядок формування та використання 
банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими 
операціями»,  затвердженого Постановою Правління Національного банку України від  25.01.2012 
№23 (зі змінами). 

Станом на кінець дня 31.12.2012 обсяг дебіторської заборгованості становить 203,42 тис. грн. 
або 0,04% загальних активів, та має наступну структуру: 

- інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами Банку – 156,23 тис. грн., або 
76,80% загального обсягу дебіторської заборгованості Банку; 

- інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками Банку та іншими 
особами – 12,95 тис. грн., або 6,37% загального обсягу дебіторської заборгованості Банку; 

- дебіторська заборгованість за послуги – 2,70 тис. грн., або 1,33% загального обсягу 
дебіторської заборгованості Банку; 

- нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування – 2,07 тис. грн., або 1,01% 
загального обсягу дебіторської заборгованості Банку; 

- інші нараховані доходи – 7,35 тис. грн., або 3,61% загального обсягу дебіторської 
заборгованості Банку; 

- прострочені інші нараховані доходи – 22,12 тис. грн., або 10,88% загального обсягу 
дебіторської заборгованості Банку. 

Банк  формував резерв  під  дебіторську  заборгованість  у  повному   обсязі  за  рахунок 
відрахувань відповідно до Положення про порядок формування і використання банками резерву 
для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, затвердженого Постановою 
Правління Національного банку України від  13.12.2002 № 505 (зі змінами),  чинного до 
29.12.2012, та до Положення про порядок формування та використання банками України резервів 
для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями»,  затвердженого 
Постановою Правління Національного банку України від  25.01.2012 №23 (зі змінами). Резерви  
використовуються для  покриття  можливих  втрат  від дебіторської заборгованості, якщо вона  
визнана безнадійною. Банк щомісячно визначає рівень ризику від дебіторської заборгованості та 
коригує розмір резервів залежно від строків обліку на балансі, а також з урахуванням строків,  
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передбачених договорами  або  правилами здійснення  розрахунків, що встановлені 
законодавством України. 

Резерв для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості є спеціальнім 
резервом. Рішення про формування цього резерву приймається на Кредитному комітеті Банку на 
підставі даних проведеної  інвентаризації  дебіторської заборгованості відповідальними особами 
Банку. На протязі 2012 Банком були здійсненні операції по формуванню та розформуванню 
резерву під можливі втрати від дебіторської заборгованості у зв’язку з погіршенням та 
покрашенням активів. У грудні  2012 року за рішенням Правління Банку відбулося списання  
безнадійної заборгованості за господарською діяльністю у розмірі 0,8 тис. грн. за рахунок 
сформованого резерву. 

Відповідно до статистичної форми №605, за станом на кінець дня 31.12.2012, структура 
дебіторської заборгованості, що підлягає класифікації, є наступною: 

1. За фінансовою дебіторською заборгованістю: 
Категорія якості (1) - у сумі 165,65 тис. грн., або 81,43% загального обсягу дебіторської 

заборгованості Банку, що передбачає формування резерву за коефіцієнтом резервування - 0%. 
Категорія якості (2) – у сумі 0,41 тис. грн., або 0,20% загального обсягу дебіторської 

заборгованості Банку , що передбачає формування резерву за коефіцієнтом резервування - 20%, 
сума сформованого резерву за групою – 0,08 тис. грн. 

Категорія якості (3) – у сумі 2,73 тис. грн., або 1,34% загального обсягу дебіторської 
заборгованості Банку , що передбачає формування резерву за коефіцієнтом резервування - 50%, 
сума сформованого резерву за групою – 1,37 тис. грн. 

Категорія якості (4) – у сумі 0,13 тис. грн., або 0,07% загального обсягу дебіторської 
заборгованості Банку , що передбачає формування резерву за коефіцієнтом резервування - 80%, 
сума сформованого резерву за групою – 0,11 тис. грн. 

Категорія якості (5) – у сумі 31,80 тис. грн., або 15,63% загального обсягу дебіторської 
заборгованості Банку , що передбачає формування резерву за коефіцієнтом резервування - 100%, 
сума сформованого резерву за групою – 31,80 тис. грн. 

2. За дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю: 
 Категорія якості (5) – у сумі 2,70 тис. грн., або 1,32% загального обсягу дебіторської 

заборгованості Банку , що передбачає формування резерву за коефіцієнтом резервування - 100%, 
сума сформованого резерву за групою – 2,70 тис. грн. 

 
Таким чином, в ході аудиторської перевірки було встановлено, що управління дебіторською 

заборгованістю є задовільним, ризик за дебіторською заборгованістю визначається вірно, та є 
незначним. Якість дебіторської заборгованості задовільна, враховуючи, що частка дебіторської 
заборгованості, що належить до І-ІІІ категорії якості, становить 84,29%.  В загальній 
структурі активів вплив дебіторської заборгованості є незначний, ці активи не несуть значних 
ризиків для Банку, зважаючи, що частка дебіторської заборгованості в загальній сумі активів 
становить 0,04%. 

 
 

2.8. Операції банку з інсайдерами/пов’язаними особами. 
 

Для  проведення аудиту  операцій з пов’язаними сторонами були надані повні списки 
інсайдерів/пов’язаних осіб, необхідні пояснення управлінського персоналу щодо операцій, які  
проводяться з  пов’язаними особами, списки  акціонерів  та  виписки  з  реєстру акціонерів, 
договори між Банком  та пов’язаними сторонами, протоколи Загальних зборів акціонерів та інші 
документи, які надавались аудиторам та дозволили зробити неупереджений висновок  щодо  
операцій з пов’язаними сторонами. Здійснено тестування операцій і  залишків за  рахунками 
бухгалтерського обліку, на  яких відображені операції з пов’язаними особами. 

За станом на кінець дня 31 грудня 2012 року власниками істотної участі у Банку є:  
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Відсоток у статутному капіталі  

Найменування пряма участь опосередкована 
участь 

Загальний % 
у статутному 
капіталі. 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
“ТЕСА”  

41,2577 0,0000 41,2577 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
“БАБ-ІНВЕСТ” 

24,0455 22,3179 46,3634 

Незвінський Олександр Федорович  19,9649 26,3985 46,3634 
Незвінська Тамара Миколаївна  2,3530 44,0104 46,3634 

 
При перевірці статистичної форми звітності №670 за станом на кінець дня  31.12.2012 не 

виявлено порушень та розбіжностей з реєстром власників акцій. Частка керівництва в статутному 
капіталі Банку становить на звітну дату 71,49 % статутного капіталу Банку та складається у 
повному обсязі зі частки членів Спостережної Ради та Ревізійної комісії у розмірі 49 530 272 акцій  
банку на суму 52 997 391,04 грн. 

Інформація щодо обсягів операцій з пов’язаними особами наведена в Примітці 46 до річної 
фінансової звітності «Операції з пов'язаними сторонами». Так, протягом  2012 року Банк  
здійснював  операції  з інсайдерами/пов’язаними  особами. Залишки за операціями з пов’язаними 
особами за станом на кінець дня 31 грудня звітного року представлені  нижче у таблиці: 

                                                            
тис. грн. 

Рядок Найменування статті 

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку 

Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші 
пов'язані 
сторони 

Усього 

1 Кредити та заборгованість клієнтів 
(контрактна процентна ставка 12,5% - 
27%)  

31 687 235 953 

2 Резерв під заборгованість за кредитами 
за станом на 31 грудня 2 101 8 111 

3 Кошти клієнтів (контрактна процентна 
ставка 0,1%- 22%) 3628 3128 6947 13703 

4 Субординований борг (контрактна 
процентна ставка 8,83 %) 0 0 27096 27096 

 
 
Обсяг за кредитними операціями з інсайдерами/пов’язаними особами склав 953 тис. грн. або 

0,33% від кредитного портфелю. Питома вага в коштах клієнтів за операціями з 
інсайдерами/пов’язаними особами протягом року зменшилась на 1528 тис. грн., та склала 5,11%.   

Наведені дані свідчать  про незначну залежність Банку від ресурсів інсайдерів/пов’язаних 
осіб Банку. 

Резерви  під  можливі ризики  від  операцій  з пов’язаними особами (за результатами 
вибіркової перевірки) сформовані  у повному  обсязі, та у відповідності до   вимог   
Національного  банку України.  Нетипових схем за результатами аудиторської перевірки щодо 
здійснення  окремих операцій між пов’язаними сторонами та Банком, не виявлено. 

Банк   здійснює   операції  з  інсайдерами/пов’язаними   особами  та відображає    їх   у   
бухгалтерському   обліку   та    звітності    у   відповідності    до    чинного законодавства України, 
нормативних актів Національного банк  України. Інформація, що представлена у звітності, 
дозволяє у повному  обсязі скласти уяву про операції з інсайдерами/пов’язаними особами 
протягом  звітного періоду, та визначає помірний ризик по операціях з інсайдерами/пов'язаними 
особами. 
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Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та  поручительств, наданих одному 

інсайдеру (Н9), установлюється для обмеження ризику, який виникає під час здійснення операцій з 
інсайдерами, що може призвести до прямого та непрямого впливу на діяльність Банку. Визначається 
як співвідношення суми всіх зобов'язань цього інсайдера перед Банком і всіх позабалансових 
зобов'язань, виданих Банком щодо цього інсайдера, та статутного капіталу Банку. Станом на кінець 
дня 31 грудня 2012 року Н9 дорівнює 0,27 % при нормативному значенні не більше 5 %. Норматив 
максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам 
становить 1,29%, при нормативному значені не більше 30%. 

Прострочені кредити, що надані пов’язаним особам станом на кінець року в Банку відсутні. 
Характер відносин Банку з пов'язаними особами не має суттєвих відмінностей від 

взаємовідносин, що встановлено Банком для будь-яких інших контрагентів.  
Протягом 2012 року оцінка ризику банківських операцій з інсайдерами та пов’язаними 

особами проводилася Банком адекватно. 

 
Отже,виходячи з даних, отриманих  в ході аудиту, аудитори склали неупереджений 

висновок, про те, що операції банку з інсайдерами/пов’язаними особами не несуть значних ризиків, 
зокрема кредитний ризик за цими операціями є помірним, та в достатній мірі контрольованим, 
залежність Банку від ресурсів залучених від інсайдерів/пов’язаних осіб є незначною.    

 
2.9. Повнота та достатність формування резервів та капіталу Банку. 
 

Національний банк України проводить політику збільшення капіталізації банківської 
системи України та вимагає дотримання встановлених нормативів достатності капіталу. 

Банк дотримується нормативів капіталу (мінімальний розмір регулятивного капіталу, 
адекватність регулятивного капіталу, адекватність основного капіталу), які встановлені 
Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків України, затвердженою Постановою 
Правління Національного банку України  №368 від 28.08.2001 (зі змінами та доповненнями), а 
зокрема: 

- норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1) – 127975,59 тис. грн.; 
- норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2) – 34,11% (при 

нормативному значенні не менше, ніж 10%); 
- норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) – 25,73% (при 

нормативному значенні не менше, ніж 9%). 
Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності Банку, основним 

призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які Банк бере на себе 
в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної 
діяльності Банку. Банк з метою визначення реального розміру регулятивного капіталу з 
урахуванням ризиків у своїй діяльності постійно здійснює оцінку якості усіх своїх активів і 
позабалансових зобов’язань (здійснює їх класифікацію, визначає сумнівні та безнадійні щодо 
погашення); здійснює відповідні коригування їх вартості шляхом формування резервів для 
покриття можливих збитків за зобов’язаннями контрагентів. 

Розмір регулятивного капіталу за станом на кінець дня 31.12.2012 дорівнює 127975,59  тис. 
грн. При цьому питома вага основного капіталу Банку у складі регулятивного капіталу становить 
67,94%,  додаткового капіталу – 32,09%: 

 

Рядок Найменування статті 
Звітний 

період, тис. 
грн. 

Попередній 
період , тис. 

грн.  
1    Основний капітал  86946,75 81116,59  
1.1. Фактично сплачений зареєстрований капітал 74129,60 69280  
1.2. Внески за незареєстрованим статутним капіталом  0  



 20 
1.3. Розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок 

нерозподіленого прибутку  
13353,14 12869,09 

 
1.3.1. Емісійні різниці 0,00 478,06  
1.3.2. Загальні резерви та резервні фонди, що створюються 

згідно з законами України 
13353,14 12391,03 

 
1.4. Зменшення основного капіталу 535,99 1032,5  
1.4.1. Нематеріальні активи за вирахуванням зносу 204,10 235,73  
1.4.2. Власні акцій (частки, паї), що викуплені в акціонерів 0,00 796,77  
1.4.3. Капітальні вкладання у нематеріальні активи 331,90 0,00  
2 Додатковий капітал 41071,51 40513,73  
2.1. Резерви під стандартну заборгованість 1249,91 273,07  
2.2. Результат переоцінки основних засобів 7775,93 7775,93  
2.3. Розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п) 4682,00 4686,51  
2.4. Прибуток минулих періодів 267,40 692,8  
2.5. Субординований борг, що враховується до капіталу 27096,27 27085,42  
3 Відвернення 42,66 50,45  
Усього регулятивного капіталу  127975,59 121579,87  

Структура регулятивного капіталу наведена у примітці річного звіту банку 40 «Управління 
капіталом.» 

Керівництвом Банку проводиться планування капіталу. При наявних темпах розвитку 
банківської системи, збільшенні кола та обсягів здійснених операцій, для захисту від банківських 
ризиків, виникає потреба у такому рівні капіталу, який повинен забезпечувати високий рівень 
надійності Банку. Політика управління регулятивним капіталом Банку будується на принципах 
обачливості та оперативності прийняття рішень, неупередженості та всебічності оцінки ризиків, на 
які наражається Банк у своїй діяльності, здійснення багаторівневого контролю за операціями 
Банку та його капіталом. Загальне управління регулятивним капіталом здійснюється Загальними 
зборами, Спостережною Радою Банку. Поточне управління регулятивним капіталом здійснюється 
Правлінням Банку, Комітетом по управлінню активами і пасивами, кредитним комітетом, 
керівниками структурних підрозділів у відповідності до їх повноважень. Головна мета процесу 
управління банківським капіталом полягає в залученні та підтримці достатнього обсягу капіталу 
для розширення діяльності й створення захисту від ризиків.  

Протягом 2012 року розмір регулятивного капіталу збільшився на 6395,72 тис. грн., 
переважно за рахунок збільшення основного капіталу банку на 5830,16 тис. грн., що відбулося 
завдяки збільшення статутного капіталу банку на 4849,60 тис. грн., та обсягів загальних  резервів 
та резервних фондів, що створюються банком згідно з вимогами законів України на суму 962,11 
тис. грн. Крім того протягом звітного року спостерігалось збільшення й додаткового капіталу 
банку на суму 557,77 тис. грн.,  що відбулося завдяки збільшення обсягів резервів під стандартну 
заборгованість банку на суму 976,84 грн.  

Рівень надходжень до капіталу є достатнім не лише для збільшення капіталу та підтримання 
його на достатньому рівні, але й для формування необхідних резервів, оскільки станом на кінець 
дня 31.12.2012 Банк має позитивний річний фінансовий результат у сумі 6142 тис. грн., що на 756 
тис. грн. більше у порівнянні з минулим роком. Рентабельність капіталу станом на кінець дня 
31.12.2012 становить – 6,3%, рентабельність активів становить -1,3%, що визначає приналежність 
Банку до категорії прибуткових банків.  

Під час аудиторської перевірки  (вибірково) проведено звірку заборгованості по кредитних 
операціях, що включена в розрахунок резерву з даними балансу, проаналізовано порядок 
(методологію) відображення операцій з резервами на рахунках бухгалтерського обліку, проведено 
перевірку порядку відображення витрат і доходів, пов’язаних з формуванням резервів та фондів 
Банку.   

Таким чином, Банком сформовано резерви для відшкодування можливих збитків за всіма 
видами активних операцій, в межах проведеної аудиторської перевірки, у повному обсязі з 
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урахуванням трансформаційних коригувань для цілей фінансової звітності, складеної у 
відповідності до МСФЗ.  

Станом на кінець дня 31 грудня 2012 року Банком було сформовано такі основні резерви та 
фонди: 

а) для покриття можливих втрат від активних операцій: 
- Резерв під знецінення коштів в інших банках – (11874) тис. грн.; 
- Резерв під знецінення кредитів – (13211) тис. грн.;  
- Резерв під інші фінансові активи -  (116) тис. грн.;  
- Резерв під інші активи – (3) тис. грн.; 
б) фонд переоцінки основних засобів та нематеріальних активів – 7777 тис. грн.; 
в) резервний фонд Банку (створений за рахунок прибутку минулих періодів для покриття 

збитків від активних операцій) – 13353 тис. грн. 
г) обов’язкові резерви Банку в Національному банку України – 2048 тис. грн. 
д) результати переоцінки фінансових інструментів у портфелі банку на продаж – 26 тис.грн. 
Враховуючи викладене, ми вважаємо, що формування резервів та фондів Банком 

здійснювалось, в основному, у відповідності до вимог нормативно-правових актів Національного 
банку України. 

На нашу думку, принципи формування резервів, достатність та нормативи регулятивного 
капіталу Банку відповідають нормативним вимогам Національного банку України. Норматив 
адекватності капіталу за станом на кінець дня 31 грудня 2012 року, встановлений Національним 
банком України, Банком не порушується.   

На підставі аналізу щодо якості активів Банку,  а також операцій з 
інсайдерами/пов’язаними особами,  ми висловлюємо думку про  достатність резервів та капіталу 
Банку, які сформовано у відповідності до вимог нормативно-правових актів Національного банку. 

 
2.10. Оцінка адекватності системи управління  ризиками банку. 

У своїй поточній діяльності Банк зазнає зовнішні та внутрішні ризики. До зовнішніх ризиків 
належить ризик країни. Ризик країни полягає в тому, що зовнішні зміни в економіко - політичному 
середовищі, законодавстві, на фінансових ринках досить негативно можуть вплинути на 
функціональну діяльність як Банку, так і його клієнтів.  

Загальну стратегію управління ризиками, основні контури організаційної структури Банку  з 
метою забезпечення всіх етапів процесу ризик-менеджменту визначає Спостережна Рада банку. 
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, згідно 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. 

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.   

Управління кредитними ризиками здійснюється Банком шляхом формування внутрішніх 
політик, спрямованих на врегулювання можливих втрат від кредитних ризиків в межах прийнятих 
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характеристик. Управління і контроль кредитним ризиком визначені в розробленій 
Банком  Кредитній та Інвестиційній політиках, а також у внутрішніх нормативних документах 
Банку.  

Управління кредитним ризиком здійснюють Правління Банку, Кредитний Комітет 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. 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. 

Фактичні значення нормативів максимального розміру кредитного ризику на одного 
контрагента (Н7), великих кредитних ризиків (Н8), максимального розміру кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), та максимального сукупного розміру кредитів, 
гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) станом на 01.01.2013 знаходяться в межах 
нормативних значень, та є наступними: 

 
 
- норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, Н7 (не >25%) –  

21,57%; 
- норматив великих кредитних ризиків, Н8 (не >800%)  –   161,86%; 
- норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному 

інсайдеру, Н9 (не >5%) – 0,27%; 
- норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих 

інсайдерам, Н10 (не >30%) –     1,29%; 
- норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою, Н11(не >15%)  –     

0,17%; 
- норматив загальної суми інвестування, Н12 (не >60%)   –     0,63%. 
Таким чином, система управління кредитним ризиком Банку є задовільною та досить 

ефективною. При цьому сукупний рівень ризику за кредитними операціями Банку є помірним, а 
напрям його зміни – такий, що не збільшується.  

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 незначним. Для справедливої оцінки цінних паперів 
використовуються офіційні котирування біржового ринку. 

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. 

Управління валютним ризиком полягає у здійсненні процесу управління проведенням 
валютних операцій з одночасним контролем відкритих валютних позицій з урахуванням аспектів 
хеджування валютного ризику та контролю над проведенням торгових валютних операцій. 
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Система лімітів, яка регулює рівень валютного ризику Банку, складається з лімітів та 
обмежень, встановлених Національним банком України.  

Основним внутрішнім нормативним документом, що регламентує управління ризиком є 
Положення ПАТ «КБ «Iнвестбанк» “Про ринковий ризик”  та  «План дій  щодо врегулювання 
валютної позиції банку при зміні курсу гривні до іноземних валют», де  визначено комплекс 
взаємопов"язаних заходів, спрямованих на попередження та мінімізацію збитків, котрі можуть 
бути нанесені Банку в результаті впливу валютних ризиків в процесі банківської діяльності.  

При цьому, було встановлено, що за станом на кінець дня  31.12.2012 в Банку спостерігалась 
наступна ситуація відносно валютної позиції за кожним видом іноземної валюти: 

                                                                                                                             
тис. грн. 

На звітну дату звітного року 
№ п/п Найменування валюти монетарні 

активи 
монетарні 

зобов'язання 
чиста 

позиція 
1 Долари США 142097 137926 4171 
2 Євро 1836 1865 -29 
3 Фунти стерлінгів 0 0 0 
4 Інші 1407 441 966 
5 Усього 145340 140232 5108 

 
З метою управління валютним ризиком в Банку, згідно Положення «Про порядок 

встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції в безготівковій та 
готівковій формах та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками», затвердженого 
Постановою Правління Національного банку України №290 від 12.08.2005 (із змінами та 
доповненнями) встановлені ліміти ризику відкритої (довгої/короткої ) валютної позиції банку, які 
за станом на кінець дня 31.12.2012 є наступними: 

 Л13-1 – норматив загальної довгої відкритої валютної – 4,01% (не більше 5%);  
 Л13-2 – норматив загальної короткої відкритої валютної позиції – 0,02% (не більше 10%).   
Отже, ризик, пов’язаний зі здійсненням валютних операцій (валютний ризик) є помірним. 

Вплив змін валютних курсів на величину надходжень та капіталу є не значним, а система 
управління ним задовільною. 

Процентний ризик  – це ризик зміни процентної ставки, який визначається як наявний або 
потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін 
процентних ставок. Оскільки у портфелі Банку відсутні активи та зобов’язання з нефіксованою 
процентною ставкою, вплив процентного ризику на позицію Банку розраховується лише за 
допомогою вимірювання розриву за вартістю залучених та розміщених коштів. Розрахунок 
середньозваженої ставки здійснюється на підставі сум накопичених залишків за звітний період по 
рахунках активів, що приносять дохід та зобов’язань, за якими банк несе витрати, сум процентних 
доходів та витрат, нарахованих за відповідний період на відповідних балансових рахунках. 

Так, за станом на кінець дня 31.12.2012 було здійснено загальний аналіз відсоткового ризику, 
який наведений у таблиці: 

 тис.грн. 

№ п/п Найменування статті 

На 
вимогу і 
менше 1 

міс. 

Від 1 до 
6 міс. 

Від 6 до 
12 міс. 

Більше 
року Усього 

1 Усього фінансових активів  85 497 102 151 51 696 170 484 409 828 
2 Усього фінансових зобов'язань  121 337 108 769 73 270 65 044 368 420 

3 

Чистий розрив за процентними 
ставками на кінець дня 
 31 грудня 2012 року (35 840) (6 618) (21 574) 105 440 41 408 
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Проведений аналіз активів та зобов’язань, чутливих до зміни процентної ставки Банку за 

звітний рік показав, що банк в цілому демонстрував позитивний чистий розрив (41408 тис. грн.).  
Отже, процентний ризик є помірним, а система управління ним задовільною. 
Політика Банку стосовно ризику ліквідності у звітному році полягала у забезпеченні 

переваги ліквідності над прибутковістю. Системний підхід до оцінки балансового (внутрішнього) 
ризику ліквідності Банку здійснювався через: оцінку ризику ліквідності за допомогою 
обов’язкових економічних нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України, 
та коефіцієнтний аналіз рівня ліквідності активів.  

Стратегічне  управління ліквідністю банку  ґрунтується на принципах оптимального та 
раціонального використання ресурсів в довгостроковій перспективі. 

Для здійснення контролю за даним ризиком Банком розраховується платіжний баланс за 
строками залучення та запитання пасивів та активів, у відповідності до якого встановлюються 
ліміти по узгодженню строків закінчення активів та пасивів. Управління ризиком ліквідності 
банку здійснюється на GAP-аналізі, який полягає в розрахунку абсолютного і відносного розриву 
між потоками активів і пасивів за відповідними термінами погашення. При цьому управління 
ліквідністю в Банку розподіляються на 3 складові: щоденне управління ліквідністю, поточне 
управління ліквідністю та довгострокове управління ліквідністю 

За станом на кінець дня 31.12.2012 нормативи ліквідності , відповідно до статистичної форми 
звітності №611, становлять: 

- Норматив миттєвої ліквідності -  30,52% (норматив не менше 20%); 
- Норматив поточної ліквідності  - 61,32% (норматив не менше 40%); 
- Норматив короткострокової  ліквідності – 76,97% (норматив не менше 60%).  
Обсяги високоліквідних і ліквідних коштів є достатніми для підтримки прийнятного рівня 

ліквідності. Позиція ліквідності є сприятливою, що призводить до незначного ризику втрати 
надходжень або капіталу. Джерела залучення коштів є достатніми для підтримки прийнятного 
рівня ліквідності. 

Керівництво Банку освідчено щодо структури, особливостей активів та зобов’язань Банку та 
політикою забезпечення ліквідності, персонал Банку, на який покладено функції щодо контролю 
та забезпечення ліквідності, є компетентним у питаннях визначення, вимірювання, моніторингу 
контролю ліквідної позиції Банку та управління потоками грошових коштів. 

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. 

Таким чином, за результатами оцінки ризику ліквідності, сукупний ризик ліквідності 
оцінюється як низький, напрямок зміни ризику – такий, що зменшується. Крім того, кількість 
ризику ліквідності Банку є незначна, а якість управління ризиком ліквідності є задовільною.  

Система управління операційним ризиком здійснюється на підставі розроблених положень 
щодо контролю операційних ризиків, процедур і засобів контролю за дотриманням облікової 
політики Банку, технологічних карт продуктів та послуг Банку, що підтримуються в постійно 
актуальному стані, чітко визначених  обов’язків та повноважень з прийняття рішень. Під час 
аудиторської перевірки було визначено, що спеціалістами внутрішнього аудиту Банку 
здійснюється постійний контроль щодо операційно-технологічно ризику Банку, зокрема 
внутрішнім аудитом було передбачено перевірки доходів та витрат, пасивних та депозитних 
операцій банку, операцій з цінними паперами, розрахункових операцій, щодо обліку основних 
засобів та нематеріальних активів, операцій по кореспондентським рахункам, казначейської 
діяльності, в ході яких  були виявленні певні недоліки та надано відповідні рекомендації  
керівникам відповідних структурних підрозділів Банку. 
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Виходячи з вище наведеного, система управління ризиками в Банку є адекватною, 

такою, що забезпечує достатній ступень стійкості Банку з урахуванням різних сценаріїв 
прийняття ризиків. Керівництво Банку в умовах фінансової нестабільності спроможне швидко 
та адекватно реагувати на середовище, що змінюється, вживати достатні та ефективні 
заходи, знижуючи рівень впливу ризиків на діяльність Банку. Система оцінювання та управління 
ризиками в Банку в достатній мірі охоплює всі процедури та всі ризики, притаманні Банку.  

 
2.11. Адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів 
контролю Банку. 

При відображенні в бухгалтерському обліку банківських операцій Банком виконуються 
вимоги та принципи "Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності банків 
України", затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 1998 
№ 566 (із змінами і доповненнями).  

В своїй діяльності Банк використовує Облікову політику, затверджену наказом Голови 
Правління Банку (Наказ № 276 – П від  31.12.2010 ) зі змінами (Наказ №254-П від 29.12.2012), яка 
визначає загальні вимоги до фінансової звітності Банку. В основу облікової політики Банку 
покладені вимоги чинного законодавства України, Законів України «Про банки і банківську 
діяльність», «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»; Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, «Інструкції 
про застосування  Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України», 
«Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України», 
«Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України», «Інструкції 
з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України”, 
та інших чинних нормативних актів, які регламентують порядок обліку операцій банком.  

Фінансова звітність Банку складається на основі даних бухгалтерського обліку. В своїй 
обліковій політиці Банк керується принципами достовірності, повноти, висвітлення, автономності, 
обачності, безперервності, зрозумілості, доречності, суттєвості інформації нарахування та 
відповідності доходів і витрат, послідовності та історичної (фактичної) собівартості. 

Бухгалтерський облік в Банку здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом 
рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженим Постановою Правління 
Національного банку України №280 від 17.06.2004 (із змінами та доповненнями), на базі 
комплексної автоматизації облікових процесів.  

Облікова політика Банку визначається відповідно до нормативно – правових актів  
Національного банку України, які розроблені на підставі Міжнародних стандартів фінансової  
звітності та обліку.  

Згідно вимог ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», ст. 
68 гл. 13 Закону України «про банки та банківську діяльність», Постанови Правління 
Національного банку України №373 від 24.10.2011 «Про затвердження Інструкції про порядок 
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», інших нормативно-правових 
актів Національного банку України, річна фінансова звітність Банку складена відповідно до вимог 
Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам діючих МСФЗ, які є 
обов'язковими для виконання на дату складання фінансової звітності. Датою переходу на МСФЗ 
для Банку є 01 січня 2011 року, початком першого звітного періоду відповідно до вимог МСФЗ 1 
«Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» є 01 січня 2012 року, датою 
складання першої Фінансової звітності за МСФЗ – 31 грудня 2012 року. 

Річна фінансова звітність за 2012 рік є першою фінансовою звітністю Банку, яка складена за 
МСФЗ,  та містить наступні звіти: Звіт про фінансовий стан  на звітну дату та станом за два 
попередніх періоди, тобто на 01.01.2011, 31.12.2011 та 31.12.2012; Звіт про прибутки і збитки та 
інший сукупний дохід, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про зміни у власному капіталі, 
відповідні примітки - на звітну дату та станом за два попередні періоди, а саме: звітний період, 
попередній період та за станом на початок попереднього періоду. При цьому Банком 
ретроспективно застосовані такі самі методи облікової політики для підготовки порівняльної 
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інформації за два попередніх періоди при першому поданні фінансової звітності банку 
відповідно до вимог МСФЗ у 2012 році. 

 
У Примітках до річної фінансової звітності банку, а саме: 3 «Основи подання фінансової 

звітності» та 5 «Перехід на нові та переглянуті стандарти» Банком зазначено період переходу на 
МСФЗ, наведено перелік нових стандартів і тлумачень, які є обов'язковими для періоду, що 
починається з 01 січня 2011 року або після цієї дати; визначено вплив застосування МСФЗ на 
облікову політику Банку, шляхом складання наглядної таблиці 5.1. «Вплив переходу на нові 
МСФЗ». 

В ході аудиторської вибіркової перевірки, встановлено, що бухгалтерський облік Банку 
протягом звітного року відповідав вимогам нормативно-правових актів Національного банку 
України та забезпечував належний рівень адекватності внутрішнім положенням банку. 

Робота Відділу внутрішнього аудиту є заздалегідь спланованою і структурно побудована 
таким чином, щоб охопити якомога більше напрямків діяльності Банку. 

Відділ внутрішнього аудиту (далі – Відділ)  є самостійним,  незалежним підрозділом, який 
підпорядковується Спостережній раді Банку. У своїй роботі Відділ керується Положенням про 
відділ внутрішнього аудиту. На підставі проведеного аналізу ризиків, складається план перевірок 
на рік. Аудит структурних підрозділів Банку здійснювався  Відділом на підставі затвердженого 
Спостережною радою Банку плану проведення перевірок на поточний 2012 рік. Відповідно до 
затвердженого плану перевірок на поточний рік аудитором охоплені майже всі напрямки 
діяльності банку.  Планом аудиторських перевірок на 2012 рік було заплановано 20 перевірок. Усі 
заплановані аудиторські перевірки Відділом протягом звітного року виконано у повному обсязі.  

Роботу Відділу можна вважати ефективною, оскільки основні питання діяльності Банку 
розглядаються і аналізуються належним чином. Внутрішніми аудиторами надаються відповідні 
рекомендації щодо покращення діяльності Банку. Функції внутрішнього аудита достатні та 
визначаються у наступному: 
- зменшенні ризиків при проведенні операцій, пов’язаних з раціональним та ефективним 
використанням ресурсів Банку; 
- проведенні аудиту діяльності структурних підрозділів Банку з метою забезпечення аналізу та 
оцінки внутрішнього контролю, політики, процедур Банку, що стосуються адекватності, 
ефективності,  відповідності, точності даних бухгалтерського обліку і збереження активів Банку;  
- наданні рекомендацій структурним підрозділам Банку у процесі планування, на стадії 
розроблення та впровадження нових продуктів, процесів, систем; 
- перевірці результатів поточної фінансової діяльності Банку, нагляді за поточною діяльністю 
Банку, дотриманні посадовими особами, працівниками Банку та самим Банком вимог чинного 
законодавства України  та рішень органів управління Банку;  
- постійному перегляді систем операційних процедур ( включаючи аудиторські процедури) та 
методів їх обліку; 
- перевірці систем управління та передавання фінансової інформації; у тому числі електронних 
інформаційних систем  та електронних банківських послуг;  
- складанні та наданні висновків і звітів про проведенні аудиторські перевірки;  
- координації своєї діяльності з діями незалежних аудиторів при проведенні зовнішнього аудиту 
Банку з метою забезпечення оптимальних умов, за яких зовнішні аудитори можуть з довірою 
покластися на висновки внутрішніх аудиторів для уникнення дублювання зусиль. 

У процесі здійснення аудиту  фахівці Відділу здійснювали нагляд за  дотриманням системи 
внутрішнього контролю  в Банку,  виносили судження щодо її недостатності та неефективності. 
Фахівцями Відділу надавались керівництву Банку  обґрунтовані рекомендації щодо розробки 
оцінки ризиків, удосконалення адекватної системи  внутрішнього  контролю Банку, внутрішніх 
положень, посадових інструкцій з метою мінімізації ризиків, притаманних банківській системі з 
урахуванням особливостей Банку. 
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Керівництво  Банку  в повній  мірі  розуміє  перспективу розвитку  внутрішнього  

аудиту та його значимість і важливість. 
На нашу думку, бухгалтерський облік Банку протягом 2012 року відповідав вимогам 

нормативно-правових актів Національного банку України та забезпечував належний рівень 
адекватності внутрішнім положенням. Процедури внутрішнього аудиту відповідали 
нормативно-правовим актам Національного банку України та забезпечували адекватний 
контроль за діяльністю банку. Ми підтверджуємо адекватність бухгалтерського обліку, 
процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку.    

 
 

2.12. Оцінка діяльності банку щодо фінансового моніторингу.  
З  метою  протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Банк  

проводить систему заходів у відповідності до  „Положення про  здійснення банками фінансового 
моніторингу”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України  від  
14.05.2003 № 189 (із  змінами  та  доповненнями), Закону   України  „Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, Закону  України „Про внесення 
змін до деяких  законів України з питань  запобігання використанню  банків  та   інших  
фінансових  установ  з  метою   легалізації  (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом”. 

Банком розроблені внутрішні Правила та Програми щодо запобігання легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом, які у цілому відповідають вимогам чинного законодавства України 
та нормативно-правових актів Національного банку України. 

Організація внутрішньобанківської системи запобігання легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом, станом на кінець дня 31.12.2012 перебуває в цілому на прийнятному рівні. 
Виявлені операції, що підлягали фінансовому моніторингу, знайшли відображення в реєстрі 
фінансових операцій. Інформація до спеціально уповноваженого органу надається регулярно. 
Випадків відмови фізичним та юридичним особам у встановлені відносин з Банком або відкритті 
нових рахунків наявним клієнтам з причин неможливості їх належної ідентифікації не 
зафіксовано. Заходи, що вживаються Банком для повноти і своєчасності виявлення операцій, що 
підлягають фінансовому моніторингу є достатніми, якість їх виявлення достатня. 

При цьому, в ході планової інспекційної перевірки Управління Національного банку України 
ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» за станом на 01.12.2012, виявлені порушення вимог п. 2.1 глави 2 
Правил, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 №124 
(із змінами та доповненнями) в частині не забезпечення складання статистичної звітності за 
формою № 200 «Звіт про взаємодію банку із спеціально уповноваженим органом з питань 
фінансового моніторингу» за формою та в порядку, визначеними цими Правилами, та порушення 
вимог п.22  ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму», в частині невірного визначенню 
операцій, що підлягали фінансовому моніторингу. На дату аудиторської перевірки виявлені 
порушення  виправлені (операції анульовані з реєстру фінансових операцій у відповідності до 
вимог діючого законодавства) та Банком проведено роботу щодо недопущення у подальшій 
діяльності аналогічних порушень, зокрема проведені практичні заняття з керівництвом  та 
працівниками філії Банку щодо аналізу порушень, виявлених під час інспекційної перевірки НБУ, 
та атестація знань виконуючого обов’язки відповідального працівника філії Банку та особи, що 
його замінює у період відсутності та працівників причетних до виявлення фінансових операцій у 
філії.  

Керівництво Банку приділяє достатню увагу  питанням протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму.  

Протягом 2012 року відділом внутрішнього аудиту були проведені поточні перевірки, щодо  
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним  шляхом або 
фінансування тероризму. На  думку  аудиторів  Банком  вживаються  всі  можливі  заходи щодо 
запобігання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або 
фінансування тероризму. 
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В ході аудиторської перевірки Банку відносно здійснення фінансового моніторингу, 

було визначено, що якість організації в Банку системи запобігання легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом, є задовільною; якість ідентифікації та вивчення клієнтів банку є 
прийнятною. 

2.13. Висновок 
Річна фінансова звітність Банку за 2012 рік розкрита адекватно та ґрунтується на основних 

вимогах щодо розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, що відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку 
України, що встановлюють порядок її складання, та вимогам Обліковій політики Банку. 
Бухгалтерський облік, процедури внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку є адекватними 
та достатніми. 

 
Активи і зобов’язання за строками погашення між собою узгоджені, що підтверджено 

даними аналізу статистичної форми № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками», 
затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 124 , 
зареєстрованою в міністерстві юстиції України за № 353/7674 ( зі змінами ).  Рівень ліквідності є 
достатнім, ризик втрати ліквідності є помірним, зважаючи на його контрольованість та політику 
Банку щодо його зниження. 

Якість управління активами та пасивами Банку задовільна. Керівництво Банку на належному 
рівні забезпечує управління активами та пасивами.       

Керівництво Банку освідчено щодо структури, особливостей активів та зобов’язань Банку та 
політикою забезпечення ліквідності, персонал Банку, на який покладено функції щодо контролю 
та забезпечення ліквідності, є компетентним у питаннях визначення, вимірювання, моніторингу 
контролю ліквідної позиції Банку та управління потоками грошових коштів.  

 
Якість кредитного портфеля Банку є задовільною, проте, обсяг негативно класифікованих 

кредитів перевищує 5% в його структурі, що пов’язано із застосуванням нових підходів до оцінки 
фінансового стану  позичальників  та якості кредитних операцій Банку у відповідності до вимог 
«Положення про порядок формування та використання банками України резервів для 
відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» від 25.01.2012 року № 23 
(зі змінами), однак рівень забезпечення кредитного портфеля є достатнім. Сукупний рівень ризику 
за кредитними операціями Банку є прийнятним  та рівень управління ним – досить 
контрольованим. 

 
Якість портфеля цінних паперів є задовільною, а рівень ризику – не значний,  враховуючи 

наявність в ньому  значної частки високоліквідних цінних паперів у вигляді облігацій внутрішньої 
державної позики. Нормативи інвестування Банком протягом року  не порушувались,  
розраховувались  згідно з  Методикою розрахунку економічних нормативів регулювання 
діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України 
від 02.06.2009 № 315, що розроблена відповідно до вимог “Інструкції про порядок регулювання  
діяльності банків в Україні», затвердженої  Постановою Правління Національного банку України 
від 28.08.2001 №368 (зі змінами та доповненнями).  

 
Управління дебіторською заборгованістю є задовільним, ризик за дебіторською 

заборгованістю визначається вірно, та є незначним. Якість дебіторської заборгованості 
задовільна, враховуючи, що частка дебіторської заборгованості, що належить до І-ІІІ категорії 
якості, становить 84,29%.  В загальній структурі активів вплив дебіторської заборгованості є 
незначним, ці активи не несуть значних ризиків для Банку, зважаючи, що частка дебіторської 
заборгованості в загальній сумі активів становить 0,04%. 
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Статутний капітал Банку станом на кінець дня 31 грудня 2012  року становить 74 130 тис. 

грн., та сплачений в повному обсязі. Принципи формування резервів, достатність та нормативи 
регулятивного капіталу банку відповідають нормативним вимогам Національного банку України. 
Норматив адекватності капіталу за станом на кінець дня 31 грудня 2012 року, встановлений 
Національним банком України, Банком не порушується. Операції з інсайдерами/пов’язаними 
особами не несуть значних ризиків та в достатній мірі контрольовані. 

На підставі аналізу якості активів Банку, а також операцій з інсайдерами/пов’язаними 
особами, що здійснено відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, ми 
підтверджуємо достатність резервів та капіталу Банку.  Формування фондів Банку здійснюється у 
відповідності до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.   

 
Система оцінювання та управління ризиками в Банку охоплює всі процедури та ризики 

притаманні банку, є адекватною та достатньою.  
 
Якість організації в банку системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним 

шляхом, визнана задовільною; якість ідентифікації та вивчення клієнтів банку є прийнятною. 
 

 
 
Директор АКФ «Грантье» у вигляді ТОВ 
 
Аудитор  АКФ  «Грантье» у вигляді ТОВ 

  
О.С. Пархоменко  
 
Ю.А. Тарасова 

 
Свідоцтво про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів № 4420, згідно 
рішення Аудиторської палати України № 227/3.1 
від 27.01.2011 року (строком дії до 27.01.2016) 
 

  

Свідоцтво, реєстраційний номер 1482, про 
внесення до реєстру аудиторів та аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ, що здійснюють діяльність на 
ринку цінних паперів Серія АБ № 001383 (строком 
дії до 27.01.2016). Унесено до Реєстру відповідно 
до рішення Державної Комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 29.03.2011 року № 322.   
 

  

Сертифікат аудитора банків Аудиторської палати 
України №0174, виданий Тарасовій Юлії 
Анатоліївні згідно рішення Аудиторської палати  
України від 22.12.2011 року №244/3 (термін 
чинності - до 22.12.2016) 
 

  

Свідоцтво №0000171, видане Тарасовій Юлії 
Анатоліївні, на підставі рішення Комітету з питань 
аудиту банків від 01.02.2012 року № 38 (термін 
чинності – до 22 грудня 2016 року) 
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Свідоцтво № 0000011 видане Національним 
банком України АКФ «Грантье» у вигляді ТОВ на 
підставі рішення Комітету з питань аудиту банків 
від 17 вересня 2012 року № 39 про включення до 
Реєстру аудиторських фірм, які мають право на 
проведення аудиторських перевірок банків (термін 
дії - до 17.09.2017 року) 

  

 
 

«04» квітня 2013 року            м. Одеса 

 
 


