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BNP Paribas Group

BNP Parіbas Group присутня у 80 краї-
нах світу. Чисельність персоналу Групи — 
майже 200 000 працівників, 150 000 з яких 
працюють у країнах Європи. BNP Parіbas 
посідає ключові позиції в трьох основних 
напрямках діяльності: роздрібний банкінг, 
інвестиційні рішення, корпоративні та ін-
вестиційні банківські послуги.

У сфері роздрібних банківських по-
слуг Група має 4 внутрішні ринки: Бельгія, 
Франція, Італія і Люксембург. Банк розви-
ває інтегровану бізнес-модель роздрібного 
бізнесу в Східній Європі, країнах Серед-
земноморського басейну, Туреччині та має 
у своєму розпорядженні широку мережу 
банківських відділень на заході США. В 
напрямках корпоративних і інвестицій-
них банківських послуг та інвестиційних 
рішень BNP Parіbas також посідає чільні 
позиції у Європі, має міцне становище на 
ринках Південної і Північної Америки та 
стійкий і динамічний бізнес в Азії.

За версією Global Fіnance, BNP Parіbas — 
«Кращий банк на розвиткових ринках Єв-
ропи 2011» і «Кращий банк торговельного 
фінансування в Європі і Франції 2011». За 
версією Global 2000 Forbes, BNP Parіbas — 
«Кращий банк у Єврозоні 2011», № 1 серед 
французьких компаній та № 5 у номінації 
«Міжнародний банківський сектор 2011».

УкрСиббанк — банк позитивних змін 
— створено 1990 року в Харкові. З мо-
менту заснування банк пройшов стрімкий 
шлях від регіональної фінустанови до на-
ціонального лідера. З 2006 року основним 
акціонером УкрСиббанку є міжнародна 
Група BNP Parіbas. У 2009 році частка Гру-
пи зросла до 81,42%, а 2010 року сягнула 
99,99%. У серпні 2011 року Європейський 
банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) вику-
пив 15% акцій УкрСиббанку, відтак частка 
BNP Parіbas склала 84,99%.

Завдяки стратегічному партнерству з 
BNP Parіbas УкрСиббанк — без перебіль-
шень один із найнадійніших і найстабіль-
ніших банків в Україні. Це підтверджують 
і міжнародні експерти. Банк здобував на-
городи в номінаціях «Кращий банк в Укра-
їні» у 2007-2011 роках та «Кращий банк 
для клієнтів на валютному ринку України 
2011» за версією Global Fіnance, «Кращий 
іноземний банк в Україні» у 2009-2010 
роках за версією EMEA Fіnance. За ре-
зультатами регулярного дослідження рин-
ку банківських послуг для фізичних осіб 
компанії GfK Ukraіne за 2010-2011 роки 
УкрСиббанк визнано одним із найбільш 
дружніх банків.

УкрСиббанк має 4-ту найбільшу регіо-
нальну мережу — близько 600 відділень 
в Україні. Банкоматна мережа — понад 
1 600 АТМ — третя за величиною в краї-
ні. Якісне зростання супроводжує розвиток 
банку в усіх сегментах. Сьогодні УкрСиб-
банк обслуговує майже 2 млн клієнтів.
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Ключові показники
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Показник, тис. грн
Активи   
Зростання активів 

Кредити клієнтам
Зростання кредитів  

Кредити юридичних осіб
Зростання кредитів 

Кредити фізичних осіб
Зростання кредитів 
Доля кредитів фізичних осіб 
в портфелі

Портфель цінних паперів
Зростання портфеля  

2011
31,110,446
73%

18,368,558
72%

7,328,014
77%

11,040,544
69%

60%

1,518,287
23%

2010
42,501,604
98%

25,570,319
73%

9,478,345
70%

16,091,974
75%

63%

6,476,500
1081%

2009
43,308,719
80%

35,087,556
75%

13,488,940
83%

21,598,616
70%

62%

599,301
62%

2008
53,925,562
147%

46,923,098
154%

16,240,865
130%

30,682,233
171%

65%

966,825
107%

2007
36,667,458
167%

30,430,963
164%

12,466,544
144%

17,964,419
181%

59%

899,546
135%

Рейтинг дефолту емітента
Прогноз
Короткотерміновий рейтинг
Індивідуальний рейтинг
Підтримка
Рейтинг боргових паперів 
(єврооблігації)
Рейтинг повернення  
активів

В
Стабільний
B
Е
4
В

RR4

Зобов'язання 
Зростання пасивів

Засоби юридичних осіб
Зростання пасивів    

Засоби фізичних осіб
Зростання пасивів
Доля засобів фізичних осіб в 
засобах клієнтів

Власні боргові
цінні папери
Зростання пасивів

Запозичення на
зовнішніх ринках і 
міжбанківські депозити
Зростання пасивів 

30,012,903
74%

9,398,272
189%

11,526,485
88%

55%

13
0%

3,692,000

31%

40,466,566
98%

4,969,033
117%

13,049,830
131%

72%

6,045,834
79%

11,941,041

78%

41,184,694
82%

4,234,176
61%

9,946,864
123%

70%

7,698,428
103%

15,226,549

61%

50,213,555
150%

6,933,409
133%

8,086,044
126%

54%

7,464,939
147%

25,134,040

172%

33,449,449
167%

5,209,876
181%

6,418,047
175%

55%

5,072,824
101%

14,645,990

Власний капітал
Зростання капіталу

Чистий прибуток  
Зростання прибутку 

Операційні доходи
Зростання доходів

Витрати на 
резервування під 
кредитні ризики
Зростання витрат 

Операційні витрати
Зростання витрат

Податок на прибуток
Зростання витрат 

1,097,543
54%

-873,006
-28%

2,199,457
123%

-1,097,623

38%

-2,047,754
99,2%

72,914
185%

2,035,038
96%

-3,151,133
-110%

1,783,455
58%

-2,910,255

57%

-2,063,736
115.6%

39,403
4%

2,124,025
57%

-2,855,357
-312%

3,051,752
90%

-5,089,969

186%

-1,785,116
97.1%

967,978
332%

3,712,007
115%

-915,263
-257%

3,374,294
163%

-2,742,846

917%

-1,837,969
143.7%

291,258
-211%

3,218,009
161%

355,969
877%

2,072,573
175%

-299,112

121%

-1,279,215
150.4%

-138,277
327%

Торгова мережа
Зростання торгової мережі

Персонал банку
Зростання персоналу

Рентабельність капіталу
Рентабельність активів
Відношення операційних
витрат до доходів
Чиста процентна маржа %

697
99%

10,079
96%

-55.7%
-2.4%

93.1%
5.34%

702
93%

10,446
99%

-151.5%
-7.3%

115.7%
2.93%

757
81%

10,552
88%

-97.9%
-5.9%

58.5%
4.73%

931
98%

11,972
104%

-26.4%
-2.0%

54.5%
5.03%

947
96%

11,512
109%

13.7%
1.2%

61.7%
5.11%

Активні платіжні картки
Встановлені АТМ
Встановлені POS

На 01.01.2010
826 507 шт.
1 475 шт.
1 741 шт.

На 01.01.2011
899 259 шт.
1 631 шт.
1 839 шт.

На 01.01.2012
974 473 шт.
1 625 шт.
2 592 шт.

Рейтинги в іноземній валюті

Рейтинг дефолту емітента
Прогноз

В+
Стабільний

Рейтинги в національній валюті

Довготерміновий рейтинг
Прогноз

AAA(ukr)
Стабільний

Рейтинги за національною шкалою
Рейтинг довготермінових 
депозитів

Aa1.ua
Рейтинги за національною шкалою 

Рейтинг довгострокових 
депозитів
Рейтинг короткотермінових
депозитів

Ва2

NP

Рейтинги в національній валюті

Рейтинг довготермінових 
депозитів
Прогноз
Рейтинг короткотермінових
депозитів
Рейтинг фінансової 
стабільності банку (BFSR)
Прогноз
Рейтинг боргових паперів 
(єврооблігації)
Прогноз

B3

Негативний
NP

E+

Стабільний
В1

Негативний

Рейтинги в іноземній валюті 
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Міжнародні кредитні рейтинги УкрСиббанку на 01.01.2012:

Показники розвитку карткового бізнесу в УкрСиббанку
* За даними НБУ.
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50,213,555
150%

6,933,409
133%

8,086,044
126%

54%

7,464,939
147%

25,134,040

172%

33,449,449
167%

5,209,876
181%

6,418,047
175%

55%

5,072,824
101%

14,645,990

Власний капітал
Зростання капіталу

Чистий прибуток  
Зростання прибутку 

Операційні доходи
Зростання доходів

Витрати на 
резервування під 
кредитні ризики
Зростання витрат 

Операційні витрати
Зростання витрат

Податок на прибуток
Зростання витрат 

1,097,543
54%

-873,006
-28%

2,199,457
123%

-1,097,623

38%

-2,047,754
99,2%

72,914
185%

2,035,038
96%

-3,151,133
-110%

1,783,455
58%

-2,910,255

57%

-2,063,736
115.6%

39,403
4%

2,124,025
57%

-2,855,357
-312%

3,051,752
90%

-5,089,969

186%

-1,785,116
97.1%

967,978
332%

3,712,007
115%

-915,263
-257%

3,374,294
163%

-2,742,846

917%

-1,837,969
143.7%

291,258
-211%

3,218,009
161%

355,969
877%

2,072,573
175%

-299,112

121%

-1,279,215
150.4%

-138,277
327%

Торгова мережа
Зростання торгової мережі

Персонал банку
Зростання персоналу

Рентабельність капіталу
Рентабельність активів
Відношення операційних
витрат до доходів
Чиста процентна маржа %

697
99%

10,079
96%

-55.7%
-2.4%

93.1%
5.34%

702
93%

10,446
99%

-151.5%
-7.3%

115.7%
2.93%

757
81%

10,552
88%

-97.9%
-5.9%

58.5%
4.73%

931
98%

11,972
104%

-26.4%
-2.0%

54.5%
5.03%

947
96%

11,512
109%

13.7%
1.2%

61.7%
5.11%

Активні платіжні картки
Встановлені АТМ
Встановлені POS

На 01.01.2010
826 507 шт.
1 475 шт.
1 741 шт.

На 01.01.2011
899 259 шт.
1 631 шт.
1 839 шт.

На 01.01.2012
974 473 шт.
1 625 шт.
2 592 шт.

Рейтинги в іноземній валюті

Рейтинг дефолту емітента
Прогноз

В+
Стабільний

Рейтинги в національній валюті

Довготерміновий рейтинг
Прогноз

AAA(ukr)
Стабільний

Рейтинги за національною шкалою
Рейтинг довготермінових 
депозитів

Aa1.ua
Рейтинги за національною шкалою 

Рейтинг довгострокових 
депозитів
Рейтинг короткотермінових
депозитів

Ва2

NP

Рейтинги в національній валюті

Рейтинг довготермінових 
депозитів
Прогноз
Рейтинг короткотермінових
депозитів
Рейтинг фінансової 
стабільності банку (BFSR)
Прогноз
Рейтинг боргових паперів 
(єврооблігації)
Прогноз

B3

Негативний
NP

E+

Стабільний
В1

Негативний

Рейтинги в іноземній валюті 

Ключові показники, тис. грн 

Міжнародні кредитні рейтинги УкрСиббанку на 01.01.2012:

Показники розвитку карткового бізнесу в УкрСиббанку
* За даними НБУ.



Нагороди банку в 2011 році

Кращий банк для клієнтів на валютно-
му ринку України 2011 за версією журналу 
«Global Finance» (США)

Кращий іноземний банк в Україні у 
2010 році за версією журналу Emeafinance 
(Великобританія)

Кращій сервіс Private Banking в Україні 
у 2011 року по версії журналу Euromoney 
(Великобританія)

Рейтинги і нагороди
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Показник, тис. грн
Активи   
Зростання активів 

Кредити клієнтам
Зростання кредитів  

Кредити юридичних осіб
Зростання кредитів 

Кредити фізичних осіб
Зростання кредитів 
Доля кредитів фізичних осіб 
в портфелі

Портфель цінних паперів
Зростання портфеля  

2011
31,110,446
73%

18,368,558
72%

7,328,014
77%

11,040,544
69%

60%

1,518,287
23%

2010
42,501,604
98%

25,570,319
73%

9,478,345
70%

16,091,974
75%

63%

6,476,500
1081%

2009
43,308,719
80%

35,087,556
75%

13,488,940
83%

21,598,616
70%

62%

599,301
62%

2008
53,925,562
147%

46,923,098
154%

16,240,865
130%

30,682,233
171%

65%

966,825
107%

2007
36,667,458
167%

30,430,963
164%

12,466,544
144%

17,964,419
181%

59%

899,546
135%

Рейтинг дефолту емітента
Прогноз
Короткотерміновий рейтинг
Індивідуальний рейтинг
Підтримка
Рейтинг боргових паперів 
(єврооблігації)
Рейтинг повернення  
активів

В
Стабільний
B
Е
4
В

RR4

Зобов'язання 
Зростання пасивів

Засоби юридичних осіб
Зростання пасивів    

Засоби фізичних осіб
Зростання пасивів
Доля засобів фізичних осіб в 
засобах клієнтів

Власні боргові
цінні папери
Зростання пасивів

Запозичення на
зовнішніх ринках і 
міжбанківські депозити
Зростання пасивів 

30,012,903
74%

9,398,272
189%

11,526,485
88%

55%

13
0%

3,692,000

31%

40,466,566
98%

4,969,033
117%

13,049,830
131%

72%

6,045,834
79%

11,941,041

78%

41,184,694
82%

4,234,176
61%

9,946,864
123%

70%

7,698,428
103%

15,226,549

61%

50,213,555
150%

6,933,409
133%

8,086,044
126%

54%

7,464,939
147%

25,134,040

172%

33,449,449
167%

5,209,876
181%

6,418,047
175%

55%

5,072,824
101%

14,645,990

Власний капітал
Зростання капіталу

Чистий прибуток  
Зростання прибутку 

Операційні доходи
Зростання доходів

Витрати на 
резервування під 
кредитні ризики
Зростання витрат 

Операційні витрати
Зростання витрат

Податок на прибуток
Зростання витрат 

1,097,543
54%

-873,006
-28%

2,199,457
123%

-1,097,623

38%

-2,047,754
99,2%

72,914
185%

2,035,038
96%

-3,151,133
-110%

1,783,455
58%

-2,910,255

57%

-2,063,736
115.6%

39,403
4%

2,124,025
57%

-2,855,357
-312%

3,051,752
90%

-5,089,969

186%

-1,785,116
97.1%

967,978
332%

3,712,007
115%

-915,263
-257%

3,374,294
163%

-2,742,846

917%

-1,837,969
143.7%

291,258
-211%

3,218,009
161%

355,969
877%

2,072,573
175%

-299,112

121%

-1,279,215
150.4%

-138,277
327%

Торгова мережа
Зростання торгової мережі

Персонал банку
Зростання персоналу

Рентабельність капіталу
Рентабельність активів
Відношення операційних
витрат до доходів
Чиста процентна маржа %

697
99%

10,079
96%

-55.7%
-2.4%

93.1%
5.34%

702
93%

10,446
99%

-151.5%
-7.3%

115.7%
2.93%

757
81%

10,552
88%

-97.9%
-5.9%

58.5%
4.73%

931
98%

11,972
104%

-26.4%
-2.0%

54.5%
5.03%

947
96%

11,512
109%

13.7%
1.2%

61.7%
5.11%

Активні платіжні картки
Встановлені АТМ
Встановлені POS

На 01.01.2010
826 507 шт.
1 475 шт.
1 741 шт.

На 01.01.2011
899 259 шт.
1 631 шт.
1 839 шт.

На 01.01.2012
974 473 шт.
1 625 шт.
2 592 шт.

Рейтинги в іноземній валюті

Рейтинг дефолту емітента
Прогноз

В+
Стабільний

Рейтинги в національній валюті

Довготерміновий рейтинг
Прогноз

AAA(ukr)
Стабільний

Рейтинги за національною шкалою
Рейтинг довготермінових 
депозитів

Aa1.ua
Рейтинги за національною шкалою 

Рейтинг довгострокових 
депозитів
Рейтинг короткотермінових
депозитів

Ва2

NP

Рейтинги в національній валюті

Рейтинг довготермінових 
депозитів
Прогноз
Рейтинг короткотермінових
депозитів
Рейтинг фінансової 
стабільності банку (BFSR)
Прогноз
Рейтинг боргових паперів 
(єврооблігації)
Прогноз

B3

Негативний
NP

E+

Стабільний
В1

Негативний

Рейтинги в іноземній валюті 

Ключові показники, тис. грн 

Міжнародні кредитні рейтинги УкрСиббанку на 01.01.2012:

Показники розвитку карткового бізнесу в УкрСиббанку
* За даними НБУ.

Міжнародні кредитні рейтинги УкрСиббанку на 01.01.2012

* 30.01.2012 рейтинги Moody’s були від-
кликані у зв’язку з розірванням договору з 
ініціативи УкрСиббанку.



З 2006 року основний акціонер банку — 
міжнародна фінансова Група BNP Paribas, 
світовий лідер ринку фінансових послуг з 
двохсотрічною історією. Банк працює у 80 
країнах. В Україні BNP Paribas посідає перше 
місце серед іноземних банків за розміром 
активів, чистим доходом, ринковою капіталі-
зацією. За версією Standard & Poor’s, рейтинг 
BNP Paribas — АА-. У світі лише кілька банків 
з таким високим рейтингом надійності.

Сьогодні більша частина акцій — 84,99% 
— належить Групі BNP Paribas. За період 
стратегічного партнерства з BNP Paribas 
УкрСиббанк вийшов на якісно новий рівень 
обслуговування, відкрив нові напрямки біз-
несу. Сьогодні це універсальний банк, який 
гармонійно розвивається в роздрібному і в 
корпоративному бізнесі.

У 2011 році завершилася операція купівлі 
15% акцій УкрСиббанку Європейським бан-
ком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Отже, 
сьогодні акціонери банку — це потужні між-
народні фінансові структури.

Акціонери УкрСиббанку демонструють 
впевненість у стабільності й дальшому роз-
витку банку. У листопаді 2011 року ухвалено 
збільшити статутний капітал УкрСиббанку на 
1,36 млрд грн до 8,872 млрд грн. Це дозво-
лило УкрСиббанку отримати від акціонерів 
необхідні кошти для дальшого розвитку ді-
яльності в Україні.

Статутний капітал банку станом на 31 
грудня 2011 року — 7,512 млрд грн.

Акціонери банку
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2008 2009 2010 2011

Структура кредитів  СМБ, %

поповнення 
обiгових коштів

придбання 
основних фондів

5,0%

95,0%

01.012008 01.012009 01.012010 01.012011 01.01.2012

Динаміка зростання кількості 
клієнтів, млн

0

1

2

3

1,570
1,835 2,035 2,006

Динаміка депозитів
фізичних осіб, млрд грн

0

3

6

9

12

15

6,4
8,1

9,9

13,0 13,2

2009 2010 2011

Динаміка зростання точок продажу 

0

200

400

600

800

1000

209

504

837

2009 2010 2011

Динаміка видачі кредитів

0

100 тис

200 тис

300 тис

400 тис

500 тис

49,4 тис.

238 тис.

421,1 тис.

на 172 млн грн

на 813 млн грн

на 1,84 млрд грн

Основні акціонери УкрСиббанку
станом на 31.12.11

BNP Paribas Group

ЄБРР

15,0%

84,9995%



Наглядова рада контролює діяльність 
правління банку, розглядає і затверджує його 
основні ініціативи, погоджує стратегічні і біз-
нес-плани, організовує аудит і моніторинг 
фінансової та господарської діяльності, ухва-
лює рішення щодо створення, перетворення 
і ліквідації дочірніх компаній, представництв 
банку.

Склад наглядової ради 
УкрСиббанку станом на 31.12.2011

Голова наглядової ради

Камій Фоль

Заступники голови наглядової ради

Жан Лем’єр
Віктор Пинзеник

Члени наглядової ради

Ален Фонтено
Домінік Меню
Жан Делан
Жан-П’єр Фальга
Нік Тессейман
Стефан Муї

Наглядова рада

Правління керує щоденною діяльніс-
тю банку та відповідає за операційну ре-
зультативність, виконання стратегічних 
і річних планів. Правління підзвітне за-
гальним зборам акціонерів і наглядовій 
раді банку.

Склад правління 
УкрСиббанку станом на 31.12.2011

Голова правління

Філіп Жоаньє

Члени правління

Жан-Люк Дегель
Ліонель Дюмо
Анна Самаріна
Сергій Панов
Гійом Лаграв
Франсуа Жиро
Катерина Ковалко (Марі)
Костянтин Лежнін

Правління УкрСиббанку
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Перше півріччя 2011 року характеризува-
лося позитивними тенденціями в економіці 
України, чому сприяло поліпшення міжна-
родної ситуації на ринках і різким зростан-
ням цін на товари.

Зростання ВВП України на рівні 5,2% у 
2011 році було в основному забезпечене ви-
соким рівнем продажів споживчих товарів і 
значним зростанням валової продукції сіль-
ського господарства (+17,5%). Це сприяло 
стримуванню темпу інфляції і збалансуван-
ню низхідних показників експорту в другому 
півріччі 2011 року.

Європейська боргова криза негативно 
позначилася на довірі інвесторів до ринків 
капіталу ЄС, сповільнивши динаміку міжна-
родної та української торгівлі.

Темпи випуску продукції, зокрема важкої 
промисловості — одного з провідних секто-
рів української економіки, у грудні 2011 року 
впали на 0,5%. Цьому слугувало погіршення 
ситуації на зовнішніх ринках, різке падіння 
цін на сталь і ознаки рецесії в країнах осно-
вних торгових партнерів. Такий спад був очі-
куваним на відміну від його обсягів: випуск 
продукції металургійної та хімічної промис-
ловості знизився на 4,7% і 1,1% відповідно. 
Машинобудування підвищило показники 
всього на 4,5%, це далеко від двозначних 
цифр, які галузь показувала протягом двох 
останніх років до звітного періоду.

2011 характеризувався найнижчою ін-
фляцією за останні 9 років, цьому слугували 
рекордні врожаї та падіння цін на сировину у 
другому півріччі 2011. Політично мотивоване 
рішення стримувати ціни на тарифи для на-
селення також вплинуло на таку низьку ін-
фляцію. Таким чином, після падіння світових 
цін на сировину і, особливо на українську 
сталь, індекс споживчих цін досяг 4,6%, а ін-
декс цін виробників 14,2%.

Монетарна база і грошова маса в 2011 
році зросли на 6,3% і 14,7% відповідно. Між-
народні резерви Національного банку Украї-
ни скоротилися на 8,1%.

У 2011 році імпорт і надалі перевищував 
експорт (34,2% і 30% відповідно). У четвер-
тому кварталі 2011 року експорт підтриму-
вався виключно за рахунок поставок зерна, 
оскільки вивезення іншої ключової продукції 
зазнавало спаду. Зокрема, ріст експорту ме-
талів за підзвітний рік склав усього 27,7%, 
тоді як у червні 2011 року був на рівні 34,9%.

Дефіцит бюджету 2011 року був значно 
нижчим, ніж очікувалося. Загальний дефі-
цит державного сектора досяг 4,4% ВВП, що 
значно нижче 7% ВВП у 2010 році. За попе-
редніми даними, дефіцит поточного рахунку 
досяг 5,7% ВВП (9,2 млрд дол.) у 2011 році. 
Притік капіталу в 2011 році знаходився як 
і раніше на високому рівні (6,8 млрд дол.), 
спираючись на 6,6 млрд дол. прямих інозем-
них інвестицій (14,9% зростання у порівнянні 

з попереднім роком). Незважаючи на те, що 
бізнес-клімат продовжував погіршуватися, 
інвестиції у металургію і швидка приватиза-
ція (майже 1,6 млрд дол. надходжень) дозво-
лили зберегти офіційні дані.

У кінці 2011 року українська економіка 
почала слабшати на тлі світової хвилі реце-
сії і старих економічних проблем. Масштаб-

Ключові тенденції 2011 року 
в українській економіці

на рецесія в Європі може досить негативно 
вплинути на економіку країни, яка залежить 
від експорту і зовнішнього фінансуван-
ня (відсутність згоди щодо траншу кредиту 
stand-by від МВФ). Крім того, ситуація Укра-
їни ускладнена залежністю від російського 
газу, оскільки основні фінансово-промислові 
групи країни у більшості випадків не вико-
ристовують енергоефективні технології.
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Протягом 2011 року банк вів стриману 
кредитну політику, кредитуючи переважно 
корпоративний сегмент бізнесу та розви-
ваючи споживче кредитування, і при цьому 
активно працював у напрямку зменшення 
проблемної кредитної заборгованості. За та-
ких умов кредитний портфель банку за рік 
знизився на 28% до 18,4 млрд грн, відповідно 
активи банку зменшилися на 27% і склали на 
кінець року 31,1 млрд грн. Частка гривневих 
активів у загальних активах банку зросла на 
4% порівняно з 2010 роком і становить 47,9%.

Зменшення ресурсної бази банку сталося 
коштом повернення позик іноземним бан-
кам, у результаті цих операцій зобов’язання 
банку зменшилися на 25,8% і склали на кі-
нець 2011 року 30,0 млрд грн.

Протягом 2011 року депозитна база 
збільшилася порівняно з попереднім роком, 
унаслідок чого частка депозитів клієнтів у 
загальних зобов’язаннях зросла на 25,2% і 
склала 69,7%.

Суттєво змінилася структура депозитно-
го портфеля: об’єм поточних коштів зріс на 
10,6% і становить 53,6% у загальному депо-
зитному портфелі (10,9 млрд грн).

У 2011 році банк своєчасно відповідав 
за всіма зобов’язаннями перед зовнішніми 
і внутрішніми кредиторами, зокрема повер-
нув кредити міжнародним банкам на суму 
8,2 млрд грн, із яких 6 млрд припадає на єв-
рооблігації.

У 2011 статутний капітал (включаючи 
емісійні різниці) не змінився порівняно з по-

переднім роком і склав 8,3 млрд грн, що від-
повідало вимогам капіталізації.

Фінансовий результат банку відображає 
поступовий вихід з кризової ситуації в ре-
альному секторі економіки. Банк зменшив 
збитки до рівня — 0,9 млрд грн, тоді як 2010 
року збитки банку становили — 3,1 млрд грн. 
Покращення результату вдалося досягти за-
вдяки зменшенню витрат на формування 
резервів у 2,6 рази порівняно з попереднім 
роком. Витрати на резервування за рік скла-
ли 1,09 млрд грн (для порівняння: 2010 року 
вони становили 2,9 млрд грн).

Аналіз 
фінансової звітності
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Основним складником витрат на ре-
зервування залишаються кредити, видані в 
іноземній валюті за всіма напрямками кре-
дитування (валютний складник кредитного 
портфеля клієнтів — 57,1%).

Слід відзначити, що 2011 року банк ак-
тивно боровся з проблемною заборгованістю, 
зокрема було продано частину проблемних 
кредитів на суму 6,9 млрд грн (для порів-
няння: 2010 року — на суму 0,8 млрд грн). У 
2012 році банк продовжує вживати заходів з 
покращення кредитного портфеля.

Операційний дохід 2011 року збільшився 
порівняно з 2010 роком на 23%. Основні при-
чини зростання:

 збільшення процентного доходу коштом 
оптимізації ресурсної бази та збільшення 
обсягів споживчих кредитів;

 збільшення торгового доходу банку кош-
том стабілізації позицій національної 
валюти;

 збільшення чистого комісійного дохо-
ду в результаті збільшення кількості та 
об’єму розрахунково-касових операцій, 
операцій з платіжними картками.

У 2011 році операційні витрати зменши-
лися на 1% порівняно з 2010 роком. Було 
проведено дальшу оптимізацію внутрішньо-
банківських процесів і каналів дистрибуції.

Головна мета на 2012 рік — покращити 
прибутковість банку. При цьому цілі банку 
спрямовано на дальший розвиток відповід-
но до стандартів Групи BNPP та утримання 
лідерських позицій на ринку банківських по-
слуг в Україні.

Пріоритетні завдання розвитку банку у 
2012 році:

 неухильно зменшувати негатив-
но класифіковані активи для дальшої 
реструктуризації балансу банку та спря-
мування фінансових і організаційних 
ресурсів на підтримку його розвитку;

 розвивати активність по всій роздрібній 
торговій мережі та коштом мультика-
нальних комерційних пропозицій;

 збільшити обсяги кредитування кор-
поративних клієнтів (як локальних, так 
і мультинаціональних компаній) та 
роздрібних клієнтів з прозорими ризик-
процесами;

 продовжити розвиток споживчого кре-
дитування в обсягах, каналах продажу та 
кількості продуктів;

 продовжити залучати активних клієнтів;
 покращити ефективність діяльності кош-

том оптимізації структури балансу та 
збільшити прибутковість кожного окре-
мого бізнесу;

 покращити структуру управління в го-
ловному офісі та використовувати 
аутсорсингові послуги для підтримки 
бізнесу в тих сферах, де це може покра-
щити його прибутковість.



Основна стратегічна мета УкрСиббанку 
на поточний і наступний роки — посилити 
свої позиції на ринку України як провідного 
банку, залучаючи дедалі більше нових клі-
єнтів та надаючи їм якісні фінансові послу-
ги, що, своєю чергою, сприятиме зростанню 
ефективності й прибутковості банку.

Головні напрямки стратегічного розви-
тку банку:

 Банк має амбітні плани щодо 
збільшення клієнтської бази — 
планується до 2015 року подвоїти 
кількість клієнтів

 Пріоритетним напрямком буде 
підвищення дохідності бізнесу та покра-
щення ефективності

Основні цілі:

 Оптимізація системи управління ме-
режею відділень, впровадження но-
вих продуктів та використання нових 
каналів продажу

 Розвиток корпоративного бізнесу шля-
хом диверсифікації депозитного портфеля 
та вдосконалення процесу співпраці з ло-
кальними й міжнародними корпораціями

 Розвиток споживчого кредитування та 
інвестиційного бізнесу

 Оптимізація наявних процесів з метою 
покращити обслуговування клієнтів та 
знизити витрати

 Завершення централізації операційної 
діяльності та менеджменту ризиків

 Реструктуризація поганих кредитів і по-
вернення боргів

 Впровадження ключових принципів 
менеджменту, навчання і розвиток 
працівників та спрощення HR процесів

У 2011 році одним з засадничих напря-
мів діяльності УкрСиббанку була, як і раніше, 
системна і якісна робота з повернення про-
строченої заборгованості.

Розроблені раніше програми реструкту-
ризації та рефінансування кредитної забор-
гованості успішно реалізовувалися протягом 
усього підзвітного року.

Ключовими досягненнями стали масш-
табне застосування програм реструктури-
зації, зокрема рефінансування в гривню 
кредитного портфеля фізичних осіб і суб’єктів 
господарювання. Це дозволило нівелювати 

валютні ризики кредитного портфеля і пе-
рейти на якісно новий рівень роботи банку 
загалом.

Ключові показники роботи з реструкту-
ризації кредитів за 2011 рік підтверджують 
правильність заданого УкрСиббанком бізнес-
вектора:

 реструктуризовано 4 410 договорів з су-
марним залишком 189 млн дол.;

 повернення готівкових грошових коштів 
за простроченими кредитами становило 
267 млн дол.

Стратегія розвитку 
та основні стратегічні 
проекти банку

Реструктуризація кредитів
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Розвивати роздрібний бізнес — одне з 
засадничих завдань УкрСиббанку, особливо 
зважаючи на ту частину прибутку (понад 
50%), яку забезпечує Групі обслуговування 
роздрібних клієнтів у цілому світі. Стратегія 
банку у сфері роздрібного бізнесу полягає в 
наданні затребуваних послуг з акцентом на 
депозити, споживче кредитування, альтер-
нативні канали обслуговування клієнтів та 
підвищення якості сервісу.

Для УкрСиббанку 2011 рік ознаменував-
ся ухваленням низки інноваційних рішень, 
спрямованих на масштабні якісні перетво-
рення в роздрібному бізнесі. Результатом 
цих перетворень стала поява вдосконалених 
банківських продуктів, упровадження про-

гресивних технологій, покращення якості 
обслуговування та, як наслідок, підвищення 
лояльності клієнтів. Дослідження ринку бан-
ківських послуг для фізичних осіб за 2011-
2012 роки, проведене компанією GfК Ukraіne, 
показало, що УкрСиббанк входить до трійки 
найдружніших банків України, на думку клі-
єнтів. Особливо високо респонденти оцінили 
комфорт роздрібних відділень, ввічливість і 
привітність працівників, їхню компетентність 
у складних ситуаціях, а також повноту послуг 
банку.

За підсумками 2011 року кількість клієнтів 
роздрібного бізнесу склала понад 2 млн.

Роздрібний бізнес
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Нова модель відділень

Роздрібна мережа УкрСиббанку охоплює 
всі області України й нараховує понад 650 
відділень, будучи четвертою за розміром 
банківською торговельною мережею в країні.

Спираючись на досвід BNP Parіbas, який 
показує, що оптимізація торговельної мере-
жі й інвестиції в якість обслуговування віді-
грають важливу роль у розвитку бізнесу, 
УкрСиббанк узяв курс на трансформацію 
роздрібних відділень. У 2011 році УкрСиб-
банк далі тримав цей курс, відкриваючи 
нові сучасні торговельні точки, організовані 
за принципом прозорості й безпеки. Зага-
лом за рік банк відкрив 20 відділень нового 
формату в Луганську, Чернігові, Черкасах і 
Хмельницькому. У 2012 році планується ре-
організувати мережу в Києві й Харкові.

Світлі й просторі відділення нового зраз-
ка зоновано з огляду на потреби клієнтів і 
їхній комфорт: організовано місце для зустрі-
чей, консультацій, очікування. З клієнтами 
УкрСиббанк будує довгострокові відносини, 
засновані на довірі, тому у відділеннях від-
сутні будь-які перегородки, які відокрем-
люють робочі місця працівників від місць 
клієнтів. У більшості нових відділень є та-
кож зона самообслуговування — мінібанк, 
доступний 24 години на добу 7 днів на 
тиждень. Тут iндивiдуальнi клієнти можуть 
самостійно здійснювати щоденні операції в 
будь-який зручний час.

Альтернативні 
канали обслуговування

Банкоматна мережа

УкрСиббанк — банк № 3 в Україні за роз-
міром власної банкоматної мережі.

Банк приділяє велику увагу доступнос-
ті сервісів, інвестуючи у власну банкомат-
ну мережу. У 2011 році банк встановив 74 
нових АТМ, з них 31 багатофункціональний 
банкомат cash-іn, який дозволяє зняти го-
тівку, поповнити картковий чи мобільний 
рахунок, підключитися до послуги GSM-
банкінг, переказати гроші з картки на 
картку, здійснити платежі на користь під-
приємств, погасити кредит, поповнити де-
позит тощо. Загалом за підсумками року 
банкоматна мережа УкрСиббанку охоплює 
1 625 АТМ, із яких 144 — cash-іn.

У грудні 2011 року УкрСиббанк почав 
встановлювати інформаційно-транзакцій-
ні термінали (кіоски) у відділеннях по всій 
Україні. Багатофункціональні пристрої до-
зволяють зменшити черги в касах, заоща-
джують час клієнтів і дають їм можливість 
виконувати банківські операції самостійно й 
безпечно.

У 2012 році банк планує встановити 50 
нових АТМ і розширити мережу кіосків само-
обслуговування до 125 пристроїв.

УкрСиббанк є учасником об’єднаної 
банкоматної мережі, і держателі платіж-
них карток банку можуть знімати готівку 
за звичними тарифами (без додаткової ко-
місії) у понад 5 000 АТМ: AТ «Ощадбанк», 
ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», ПАТ 
«Укрсоцбанк», ПАТКБ «Правекс-Банк», ПАТ 
«Банк “Фінанси та Кредит”», ТОВ «Євронет 
Україна». Крім того, УкрСиббанк — учасник 
Global ATM Allіance, що дозволяє клієнтам 
користуватися понад 40 000 банкоматів у 40 
країнах світу за пільговими тарифами.
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Інтернет-обслуговування

Дедалі більше число клієнтів, котрі від-
дають перевагу сучасним технологіям, ви-
значає зростання попиту на альтернативні 
канали обслуговування в банківському сек-
торі. Відгукуючись на глобальну тенденцію, 
УкрСиббанк активно розвиває інтернет-бан-
кінг і нарощує частку онлайн операцій. 

У 2011 році досягнення УкрСиббанку в 
цій сфері відзначено дипломом «За най-
динамічніший розвиток інтернет-банкінгу» 
в рейтингу «Кращий інтернет-банк 2011 
року» за версією інформаційно-аналітично-
го журналу «Карт Бланш».

Сервіс «Керування рахунком» на сай-
ті для роздрібних клієнтів — фізичних осіб 
www.my.ukrsіbbank.com дозволяє просто, 
зручно й безпечно здійснювати фінансові 
операції з будь-якого комп’ютера в будь-якій 
точці світу, де є доступ до інтернету. Функці-
ональність сервісу охоплює найнеобхідніші і 
найзатребуваніші операції: формування ви-
писок, перегляд залишків на рахунках, по-
повнення депозитів, погашення кредитів, 
платежі на будь-які рахунки в банку і за його 
межами, переказ коштів через систему гро-
шових переказів УкрСиббанку «За мить» та 
багато інших операцій.

У 2011 році кількість користувачів по-
слуги «Керування рахунком» перевищила 
60 тис. клієнтів, збільшившись за звітний 
період на 50%.

Торік банк також розширив функціонал 
веб-сайту для клієнтів роздрібного бізне-
су www.my.ukrsіbbank.com. У середньому 
у 2011 році сайт щодня відвідували понад 
10 тис. користувачів. При цьому послугами 
банку на сайті цікавилися понад 150 тис. 
клієнтів щомісяця, а це вдвічі більше, ніж 
2010 року.

Контакт-центр

Контакт-центр УкрСиббанку вже не пер-
ший рік є еталоном для наслідування серед 
інформаційно-довідкових служб фінансо-
вого сектора України. 2011 рік приніс кон-
такт-центру одразу кілька почесних нагород 
та визнання клієнтів і лідерів фінансового 
ринку.

За результатами престижного конкурсу 
у сфері контактних центрів у країнах СНД 
і Східної Європи CCG Call Center Awards 
2011 «Кришталева гарнітура» інформацій-
но-довідкову службу УкрСиббанку визнано 
переможцем у номінації «Кращий серед-
ній контактний центр (до 200 операторів)». 
А в категоріях «Оператор року» і «Кра-
ща маленька зміна року» банк увійшов до 
п’ятірки найкращих.

Ще одну вагому нагороду УкрСиббанк 
отримав від Клубу керівників кол-центрів 
Hot Skіlls при Українській асоціації директ 
маркетингу. За результатами щорічного до-
слідження в області телефонного обслугову-
вання клієнтів контакт-центр УкрСиббанку 
посів перше місце серед 25 найбільших бан-
ків України.

Контакт-центр УкрСиббанку працює 
24 години на добу 7 днів на тиждень. До 
того ж клієнт може отримати консульта-
цію українською, російською й англійською 
мовами. Щодня в інформаційно-довідкову 
службу банку надходить від 5 до 20 тисяч 
дзвінків. Загалом за 2011 рік центр обро-
бив майже 4 млн дзвінків і понад 65 тис. 
листів клієнтів.
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Продукти і послуги

УкрСиббанк пропонує широкий асор-
тимент найсучасніших продуктів і послуг, 
здатних задовольнити будь-які потреби 
роздрібного клієнта: від переказу коштів до 
оплати комунальних послуг, від кредитуван-
ня бізнесу до ведення поточних рахунків, від 
операцій з іноземною валютою до керування 
коштами онлайн, від карткових продуктів до 
страхування.

Продукти УкрСиббанку — безумовні ліде-
ри споживчих симпатій населення. Пакетну 
пропозицію All Іnclusіve, яка вийшла на ри-
нок 2010 року, за перші 8 місяців придбали 
понад 50 тис. клієнтів. За підсумками 2011 
року комплексне обслуговування All Іnclusіve 

залучило вже понад 155 тис. клієнтів. Отже, 
приріст клієнтів за рік порівняно з попере-
днім звітним періодом склав близько 210%. 
Відповідаючи на очікування клієнтів, банк 
удосконалює послугу. З 2011 року пакетне 
обслуговування доступне в рамках відкриття 
зарплатно-карткових проектів. Також 2011 
року випущено пакетні пропозиції в інозем-
ній валюті — доларах США і євро.

У 2011 році банківська система далі від-
новлювала рівень довіри українців, який по-
хитнувся в кризовий період. Завдяки цьому 
депозитний портфель українських банків по-
новив висхідну динаміку. За рік кошти фізич-
них осіб, залучені до банківського сектору, 
збільшилися на 13,1%.
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Попри стриману політику УкрСиббанку 
щодо вартості залучених коштів індивіду-
альних клієнтів, банк належить до лідерів 
за розміром залучених коштів фізичних 
осіб. Депозитний портфель роздрібного 
бізнесу банку наприкінці 2011 року склав 
13,2 млрд грн, а частка ринку УкрСиб-

й малого бізнесу. Протягом року банк удо-
сконалював сервіси, призначені для задо-
волення бізнес-потреб клієнтів. Результатом 
активної взаємодії банку з цим сегментом 
стала висока оцінка в рейтингу «Ukraіnіan 
Banker Awards 2011» за версією щотижневи-
ка «Инвестгазета» — Укрсиббанк посів пер-
ше місце в номінації «Банк підприємців». 
Підтвердженням цього почесного звання 
виступає і позитивна динаміка приросту клі-
єнтів СМБ. За 2011 рік портфель СМБ сягнув 
145 тис. клієнтів.

Основний продукт для будь-якої компа-
нії — це, звичайно, поточний рахунок. Од-
нак потреби бізнесу цим не вичерпуються. У 
2011 році УкрСиббанк приділяв багато уваги 
спрощенню тарифної таблиці та розробці й 
удосконаленню продуктів, які сприяють ком-
фортній щоденній роботі підприємця (ра-
хунки спеціального режиму використання, 
«Активні гроші» для клієнтів СМБ).

Дії банку протягом 2011 року було спря-
мовано на створення максимально зручно-
го у використанні, повнофункціонального й 
зрозумілого продуктового ряду. Це засвід-
чує активна робота у сфері підвищення рів-
ня безпеки системи віддаленого доступу 
StarAccess. Використання цієї системи суттє-
во спрощує взаємодію клієнта з банком і до-
зволяє йому оптимізувати свої матеріальні й 
часові витрати.

банку в цьому сегменті становить 3,7%. 
Одним з найпопулярніших ощадних про-
дуктів банку став «Персональний план 
збагачення», яким користуються близько 
50 тис. клієнтів.

У 2011 році УкрСиббанк продовжив кре-
дитувати фізичних осіб. Банк запропонував 
клієнтам кредити на авто, споживчі цілі, 
іпотеку, випустив новий продукт — креди-
ти готівкою.

Загалом ринок іпотеки у 2011 році пе-
ребував у режимі очікування. Основними 
стримувальними чинниками стали вар-
тість нерухомості й умови кредитування, 
що зробило іпотечні кредити недоступни-
ми для 80% населення. І хоча спостерігався 
стабільний інтерес клієнтів до кредитуван-
ня, насправді зростання кредитного порт-
феля залишалося порівняно невеликим. У 
цій ситуації УкрСиббанк здійснював фінан-
сування тільки найнадійніших клієнтів з 
міцним фінансовим становищем і позитив-
ною кредитною історією.

Водночас УкрСиббанк продовжив систем-
ну роботу з повернення виданих кредитів. На 
додаток до програми реструктуризації, яка 
позитивно зарекомендувала себе 2010 року, 
було розроблено і впроваджено програму 
рефінансування чинних валютних кредитів у 
гривні. Можливістю рефінансувати кредит у 
2011 році скористалися понад 4 тис. клієнтів 
банку: як фізичні особи, так і представники 
СМБ. При цьому у підзвітний період рефінан-
совано кредитів майже на 1,5 млрд у гривне-
вому еквіваленті.

У 2011 році УкрСиббанк приділяв особли-
ву увагу співпраці з клієнтами середнього 
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Платіжні картки

Будучи принциповим членом міжна-
родних платіжних систем Vіsa і MasterCard, 
УкрСиббанк упевнено тримається серед лі-
дерів ринку пластикових карток в Україні. За 
рік банк збільшив емісію платіжних карток 
майже на 10%, кількість активних платіжних 
карток наблизилася до 1 млн. Сьогодні по-
над 70% клієнтів банку користуються пла-
тіжними картками. Еквайрингова мережа 
банку 2011 року істотно розширилася, до-
сягнувши майже 2 600 POS-терміналів.

Завдяки оптимізації процесів і проектів 
з переведення карткових продуктів в «АБС 
SAP for bankіng» скоротився час проведен-
ня операцій, розширився спектр послуг і 
додаткових опцій при використанні пла-
тіжних карток, підвищилася якість обслуго-
вування клієнтів.

Випуск і супровід платіжних карток здій-
снюється через власний процесинговий 
центр банку, відкритий 2005 року.

Показник, тис. грн
Активи   
Зростання активів 

Кредити клієнтам
Зростання кредитів  

Кредити юридичних осіб
Зростання кредитів 

Кредити фізичних осіб
Зростання кредитів 
Доля кредитів фізичних осіб 
в портфелі

Портфель цінних паперів
Зростання портфеля  

2011
31,110,446
73%

18,368,558
72%

7,328,014
77%

11,040,544
69%

60%

1,518,287
23%

2010
42,501,604
98%

25,570,319
73%

9,478,345
70%

16,091,974
75%

63%

6,476,500
1081%

2009
43,308,719
80%

35,087,556
75%

13,488,940
83%

21,598,616
70%

62%

599,301
62%

2008
53,925,562
147%

46,923,098
154%

16,240,865
130%

30,682,233
171%

65%

966,825
107%

2007
36,667,458
167%

30,430,963
164%

12,466,544
144%

17,964,419
181%

59%

899,546
135%

Рейтинг дефолту емітента
Прогноз
Короткотерміновий рейтинг
Індивідуальний рейтинг
Підтримка
Рейтинг боргових паперів 
(єврооблігації)
Рейтинг повернення  
активів

В
Стабільний
B
Е
4
В

RR4

Зобов'язання 
Зростання пасивів

Засоби юридичних осіб
Зростання пасивів    

Засоби фізичних осіб
Зростання пасивів
Доля засобів фізичних осіб в 
засобах клієнтів

Власні боргові
цінні папери
Зростання пасивів

Запозичення на
зовнішніх ринках і 
міжбанківські депозити
Зростання пасивів 

30,012,903
74%

9,398,272
189%

11,526,485
88%

55%

13
0%

3,692,000

31%

40,466,566
98%

4,969,033
117%

13,049,830
131%

72%

6,045,834
79%

11,941,041

78%

41,184,694
82%

4,234,176
61%

9,946,864
123%

70%

7,698,428
103%

15,226,549

61%

50,213,555
150%

6,933,409
133%

8,086,044
126%

54%

7,464,939
147%

25,134,040

172%

33,449,449
167%

5,209,876
181%

6,418,047
175%

55%

5,072,824
101%

14,645,990

Власний капітал
Зростання капіталу

Чистий прибуток  
Зростання прибутку 

Операційні доходи
Зростання доходів

Витрати на 
резервування під 
кредитні ризики
Зростання витрат 

Операційні витрати
Зростання витрат

Податок на прибуток
Зростання витрат 

1,097,543
54%

-873,006
-28%

2,199,457
123%

-1,097,623

38%

-2,047,754
99,2%

72,914
185%

2,035,038
96%

-3,151,133
-110%

1,783,455
58%

-2,910,255

57%

-2,063,736
115.6%

39,403
4%

2,124,025
57%

-2,855,357
-312%

3,051,752
90%

-5,089,969

186%

-1,785,116
97.1%

967,978
332%

3,712,007
115%

-915,263
-257%

3,374,294
163%

-2,742,846

917%

-1,837,969
143.7%

291,258
-211%

3,218,009
161%

355,969
877%

2,072,573
175%

-299,112

121%

-1,279,215
150.4%

-138,277
327%

Торгова мережа
Зростання торгової мережі

Персонал банку
Зростання персоналу

Рентабельність капіталу
Рентабельність активів
Відношення операційних
витрат до доходів
Чиста процентна маржа %

697
99%

10,079
96%

-55.7%
-2.4%

93.1%
5.34%

702
93%

10,446
99%

-151.5%
-7.3%

115.7%
2.93%

757
81%

10,552
88%

-97.9%
-5.9%

58.5%
4.73%

931
98%

11,972
104%

-26.4%
-2.0%

54.5%
5.03%

947
96%

11,512
109%

13.7%
1.2%

61.7%
5.11%

Активні платіжні картки
Встановлені АТМ
Встановлені POS

На 01.01.2010
826 507 шт.
1 475 шт.
1 741 шт.

На 01.01.2011
899 259 шт.
1 631 шт.
1 839 шт.

На 01.01.2012
974 473 шт.
1 625 шт.
2 592 шт.

Рейтинги в іноземній валюті

Рейтинг дефолту емітента
Прогноз

В+
Стабільний

Рейтинги в національній валюті

Довготерміновий рейтинг
Прогноз

AAA(ukr)
Стабільний

Рейтинги за національною шкалою
Рейтинг довготермінових 
депозитів

Aa1.ua
Рейтинги за національною шкалою 

Рейтинг довгострокових 
депозитів
Рейтинг короткотермінових
депозитів

Ва2

NP

Рейтинги в національній валюті
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Прогноз
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депозитів
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Прогноз
Рейтинг боргових паперів 
(єврооблігації)
Прогноз
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В1

Негативний

Рейтинги в іноземній валюті 

Ключові показники, тис. грн 

Міжнародні кредитні рейтинги УкрСиббанку на 01.01.2012:

Показники розвитку карткового бізнесу в УкрСиббанку
* За даними НБУ.

Програми лояльності

УкрСиббанк приділяє особливу увагу до-
датковим перевагам для клієнтів. У банку 
діє програма лояльності «Плюсуй з нами!». 
Всі клієнти — держателі платіжних карток 
УкрСиббанку можуть отримувати знижки 

Показники розвитку карткового бізнесу в УкрСиббанку

* За даними НБУ.

в мережі майже 400 партнерів банку. Для 
отримання знижки досить лише пред’явити 
картку перед оплатою продукту чи послуги. 
Банк ураховує переваги й смаки всіх клієнтів, 
а тому постійно розширює коло партнерів та 
географію програми «Плюсуй з нами!».

УкрСиббанк продовжував активну роботу 
в напрямку зарплатно-карткових проектів. 
У результаті у 2011 році кількість підпри-
ємств, які вибрали УкрСиббанк для обслу-
говування, збільшилося на 19% порівняно 
з 2010 роком, при цьому число зарплатних 
рахунків виросло на 13%.

Один з ключових продуктів для сегмен-
та середнього й малого бізнесу — фінан-

сування, завдяки якому підприємці можуть 
розширити свій бізнес, закупити сировину, 
товари, розрахуватися з постачальника-
ми тощо. Тому банк пропонував клієнтам 
низку цільових кредитів: на купівлю ав-
тотранспорту, спецтехніки, устаткування, 
нерухомості тощо. Найбільшим попитом 
традиційно користувалися кредити на по-
повнення обiгових коштів.



У 2011 році ринок споживчого креди-
тування суттєво активізувався. Стабіліза-
ція економічної ситуації додала населенню 
впевненості в завтрашньому дні, що викли-
кало споживчу активність і як наслідок зрос-
тання кредитування. При цьому посилилася 
конкуренція серед банків, які пропонують 
споживчі кредити. Сьогодні на ринку пра-
цює близько 350 фінансових компаній, які 
видають позики на товари та кеш-кредити. 
УкрСиббанк входить до трійки лідерів з про-
дажу споживчих кредитів в Україні.

УкрCиббанк вийшов на ринок спожив-
чого кредитування як серйозний гравець, 
заявивши про себе ще в період кризи. Коли 
багато банків почали відмовлятися від кре-
дитування населення, УкрСиббанк узяв курс 
на розвиток в Україні моделі персональних 
фінансів, використовуючи досвід і знання 
європейського лідера на ринку споживчого 
кредитування BNP Paribas Personal Finance. 
Банк почав відкривати точки продажів спо-
живчих кредитів у торгових мережах Украї-
ни і створив ефективну й розвинену мережу 
продажів. За підсумками 2011 року УкрСиб-
банк пропонував послуги споживчого креди-
тування у 837 точках продажів.
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У 2011 році банк далі співпрацював з 
національними торговими мережами — 
лідерами роздрібної торгівлі, серед яких 
«Комфі Трейд», «Технополіс», «Метро 
Кеш енд Кері Україна», «Ашан Україна», 
«Фокстрот» та ін. Крім того, УкрСиббанк 
активно просуває споживчі кредити в ін-
тернеті та укладає угоди про співпрацю з 
такими лідерами продажів побутової тех-
ніки й електроніки, як Rozetka, Matrix, Allo, 
Fotomag та ін.

За рік спільно з партнерами розроблено 
й запущено понад 500 кредитних продуктів.

Загалом у 2011 році УкрСиббанк про-
довжив розширювати лінійку продуктів 
споживчого кредитування. Крім позик на то-
вари, банк запропонував клієнтам кредити 
готівкою, а також автокредити.

За рік банк видав 421,1 тис. споживчих 
кредитів на суму 1 840 000 000 грн, що на 
43,5% більше, ніж у 2010 році (238 тис. спо-
живчих кредитів на суму понад 813 млн грн.).

Найбільшим попитом серед клієнтів ко-
ристувалися позики на товари — 404 тис. 
кредитів на суму 1,7 млрд грн, що склало 
91% портфеля споживчих кредитів банку.

Друге місце посідають позики готівкою 
— 7%. Хоча послуга з’явилася лише в серпні 
2011 року, її продажі склали 17,5 тис. креди-
тів на суму 131 500 000 грн. На третьому міс-
ці — автокредитування, яке банк відновив у 
липні 2011 року.

Високі показники продажів споживчих 
кредитів свідчать про актуальність пропоно-
ваних населенню послуг.

Банк зважено підходить до оцінки ризиків 
кожного з кредитів, що дозволяє формувати 
якісний портфель.

Усі споживчі кредити УкрСиббанку про-
даються під торговою маркою «Зелений кре-
дит», основне завдання якої — відповідальне 
щодо клієнта кредитування.
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Сьогодні в Україні, як і в усьому світі, 
ринок private banking зазнає трансформа-
ції. Географічно концентрація клієнтів зміс-
тилася в бік ринків, що розвиваються, тому 
тут зростає кількість банків, які надають 
послуги private banking. На тлі глобаль-
них трендів в Україні триває становлення 
ринку: збільшується кількість учасників, які 
пропонують послуги заможним клієнтам, 
з’являються нові рішення, змінюється на-
повнення обслуговування.

Українські структури private banking 
практично сформували моделі стосунків з 
власниками великого приватного капіталу 
та впровадили принципи сегментування, 
ідентичні західній практиці. Основна відмін-
ність — це продуктове наповнення послуг.

За оцінками фахівців, в Україні на ринку 
private banking працює близько 40 фінан-
сових структур. Найпомітніші гравці — це 
системні банки першого ешелону та кілька 
менших банків з західним, російським чи 
українським капіталом.

Міжнародні експерти визнають першість 
УкрСиббанку на ринку персональних банків-
ських послуг. Авторитетне міжнародне ділове 
видання «Euromoney» присвоїло банку наго-
роду «Кращий сервіс Private Banking» в Укра-
їні у 2011 році. А за результатами першого 
незалежного дослідження вітчизняного ринку 
private banking однією з найбільших у світі 
аудиторських компаній KPMG, частка ринку 
УкрСиббанку в сегменті private banking в Укра-
їні становить 25%.

УкрСиббанк Private Banking як професій-
ний гравець ринку очолює Комітет з приват-
ного банківського обслуговування, завдання 
якого — організація програм підготовки фа-
хівців бізнесу, обговорення гострих законо-
давчих проблем тощо. Комітет, заснований 
2010 року при Форумі провідних міжнародних 
фінансових установ, об’єднує 20 професійних 
учасників ринку.

УкрСиббанк Private Banking працює на 
ринку 7 років. Ще 2006 року банк був при-
сутнім у найперспективніших регіонах країни. 
На цей момент до послуг заможних клієнтів 6 
офісів у Києві, Харкові, Донецьку, Одесі, Львові 
та Дніпропетровську.

З 2011 року УкрСиббанк — повноправ-
ний член бізнес-лінії BNP Paribas Wealth 
Management Domestic Markets. Дотримуючись 

високих стандартів Групи, УкрСиббанк пропо-
нує клієнтам бездоганний сервіс.

Входження банку до Групи ВNP Paribas зі-
грало визначальну роль у розвитку бізнесу 
private banking. Сьогодні успіх і якість обслу-
говування УкрСиббанку підкріплені досвідом 
Групи, яка працює на ринку private banking 
понад сто років. Private Bank BNP Paribas — це 
првідний приватний банк Франції, № 2 в Єв-
ропі у цьому сегменті та № 6 у світі. Завдяки 
основному акціонерові клієнти УкрСиббанку 
можуть обслуговуватися в міжнародних офісах 
Private Bank BNP Paribas в 47 країнах світу, зо-
крема у Франції, Швейцарії, Люксембурзі, Мо-
нако, Сінгапурі та ін.

2011 рік став для банку періодом ста-
більного розвитку напрямку private banking 
з погляду фінансових показників, зростання 
портфеля під управлінням та збільшення клі-
єнтської бази.

За підсумками року кількість клієнтів зрос-
ла на 32% і становить понад 1 500 осіб. Па-
сиви сегмента private banking зросли на 6,5%, 
сягнувши позначки близько 3,7 млрд грн. При 
цьому загальний портфель коштів клієнтів 
цього сегмента склав близько 30% усіх коштів 
фізичних осіб — клієнтів УкрСиббанку. Зрос-
тання фінансових показників свідчить про 
бажання клієнтів працювати зі стабільним ви-
знаним в світі брендом — BNP Paribas Group. 
Клієнти довіряють бізнесу, фундаментальне 
завдання якого — обслуговувати великий 
приватний капітал.

Крім повного спектра фінансових інстру-
ментів, клієнтам УкрСиббанк Private Banking 
доступний цілий комплекс небанківського 
обслуговування. Це різноманітні програми 
лояльності, консьєрж-сервіс, послуги lifestyle 
management, проекти для дітей клієнтів, 
юридичне й податкове консультування, ана-
літичне й інформаційне забезпечення тощо. 
Зокрема, до програми привілеїв сьогодні долу-
чилися біля 100 партнерів по всій Україні.

У 2011 році банк отримав нагороду Visa 
«За великий внесок у розвиток преміальних 
програм» та «За незмінно високий рівень об-
слуговування клієнтів private banking».

У підзвітний період банк далі працю-
вав над розвитком інформаційної підтримки 
клієнтів. Для них банк видає інформаційно-
аналітичний дайджест, каталог програми при-
вілеїв, консьєрж-дайджест, щотижневий огляд 
фінансових ринків, макроекономічні прогнози, 
спеціальні огляди емітентів цінних паперів, 
дайджест продуктів і послуг.

У другій половині року в експлуатацію за-
пущено оновлену версію сайту УкрСиббанку 
Private Banking www.privatebanking.com.ua. 
На сторінках сайту можна знайти інформа-
цію про послуги private banking, прочита-
ти статті з ділових видань. Також на сайті 
працює форма зворотнього зв’язку, за до-
помогою якої клієнти можуть звертатися з 
питаннями безпосередньо до працівника 
УкрСиббанку Private Banking.

2011 року УкрСиббанк Private Banking тра-
диційно підтримував літературно-меморіаль-
ний музей М. А. Булгакова. Проект має за мету 
відновити будівлю музею та популяризувати 
творчість великого Майстра. Минулого року 
за підтримки УкрСиббанку й клієнтів private 
banking у світ вийшла книжка «Київське від-
луння Булгакова». У банку відкрито рахунок 
фонду сприяння музею, і сьогодні кожен охо-
чий може переказати кошти й долучитися до 
доброї справи.

УкрСиббанк Private Banking оптимістично 
і впевнено дивиться на 2012 рік. Банк планує 
збільшити кількість заможних клієнтів на 30-
35%, а кошти під управлінням — на 15%.

Private Banking
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Стабілізація фінансового ринку в 2011 
році сприяла активній роботі банків з корпо-
ративними компаніями. УкрСиббанк тради-
ційно веде перед в обслуговуванні великих 
корпоративних підприємств, що працюють в 
Україні, — лідерів вітчизняної економіки, які 
представляють основні галузі промисловості, 
та міжнародних компаній.

Основний акціонер УкрСиббанку — одна 
з найбільших міжнародних фінансових груп 
світу BNP Paribas — універсальний банк, 
який гармонійно розвивається і в роздріб-
ному, і в корпоративному бізнесі. Багато-
річний досвід і традиції Групи дозволяють 
УкрСиббанку лідирувати в сегменті корпора-
тивного бізнесу. Банк пропонує фінансові по-
слуги, враховуючи індивідуальні особливості 
кожного клієнта. Широка лінійка продуктів, 
персональний підхід до обслуговування та 
якісний сервіс дозволяють банку зав’язати 
довірливі й тривалі стосунки з клієнтами і в 
результаті розширювати клієнтську базу.

2011 рік став успішним у сфері залучен-
ня нових міжнародних і національних клієн-
тів. Для УкрСиббанку це був період прориву 
в обслуговуванні міжнародних організацій. 
Банк приваблює такі компанії високим про-
фесіоналізмом команди, яка відповідає за 
роботу з корпоративними клієнтами, ефек-
тивною підтримкою з боку middle-офісів та 
якісними послугами (cash management, тор-
говельне фінансування, послуги Forex, дилін-
гові зали). В особі УкрСиббанку компанії, які 
щойно виходять на український ринок або 
вже працюють тут, знаходять передусім на-
дійного партнера, який надає фінансові по-
слуги та консультаційну підтримку з питань 

банківського, валютного і господарського 
регулювання. Сьогодні УкрСиббанк працює з 
багатьма іноземними компаніями, більшість 
з яких — глобальні клієнти Групи.

УкрСиббанк активізував роботу з чинни-
ми і потенційними клієнтами. Сьогодні банк 
обслуговує великі корпоративні підприєм-
ства в 11 корпоративних центрах: три на рів-
ні головного банку та вісім у регіонах.

У підзвітний період банк, як і раніше, 
фокусувався на розробці інноваційних рі-
шень і продуктових пропозицій. У сфері 
кредитування акцент зроблено на коротко-
строкове фінансування обігового капіталу, 
встановлення лімітів документарних опе-
рацій, торговельне фінансування. У співп-
раці з BNP Paribas УкрСиббанк наростив 
обсяги кредитування компаній сільськогос-
подарської галузі.

УкрСиббанк не прагнув будь-якою ціною 
наростити кредитний портфель, а дотри-
мувався зваженого і вибіркового підходу до 
формування бази клієнтів, профіль яких від-
повідає вимогам політики банку щодо місце-
вих корпоративних клієнтів. Банк розглядає 
фінансування тільки як ключ до побудови 
довгострокової співпраці з клієнтами. Це до-
зволяє залучати найкращих клієнтів з хоро-
шою кредитною історією і сприяє розвитку 
крос-продажів.

У 2011 році УкрСиббанк далі залучав де-
позити (до запитання і строкові) великих 
корпоративних клієнтів, пропонуючи ефек-
тивні рішення з управління грошовими ко-
штами. Коефіцієнт кредитів до депозитів 

(гривневих і валютних) у корпоративному 
бізнесі на 31.12.2011 склав <1.

Сьогодні інструменти УкрСиббанку у сфе-
рі cash management одні з найпередовіших 
та інноваційних в Україні. Корпоративним 
клієнтам доступні рішення з управління гро-
шовими коштами, зокрема інтернет-банкінг 
з індивідуальною схемою інтеграції в систе-
ми клієнтів, послуги інкасації і перерахун-
ку грошей, прийом платежів від третіх осіб, 
зарплатно-карткові проекти, система відда-
лених платежів.

Завдяки можливостям Групи BNP Paribas 
минулого року затребуваним продуктом се-
ред корпоративних клієнтів УкрСиббанку 

стало торговельне фінансування, яке корис-
тувалося популярністю і на локальному, і на 
міжнародному рівнях.

Великих резервів у 2011 році не роби-
лося — формування резервів на покриття 
проблемних корпоративних кредитів було 
здійснено в потрібному обсязі ще у 2009-
2010 роках. Крім того, раніше банк зменшив 
частку проблемних кредитів у портфелі за-
вдяки успішній реструктуризації, стягненню і 
продажу третім компаніям.

У 2011 році корпоративний бізнес 
УкрСиббанку задекларував чималий чистий 
операційний прибуток після вирахування 
витрат на резервування.

Корпоративний бізнес
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Клієнтам банку, зокрема корпоративним 
компаніям та інституціональним установам, 
надаються послуги з проведення операцій 
на ринках капіталу.

1. Послуги з управління фінансами

УкрСиббанк — чільний український банк, 
який пропонує великим клієнтам послуги з 
управління фінансами, надаючи доступ до 
дилінгового залу, тобто прямий доступ до 
дилінгових операцій на грошовому ринку і 
ринку Forex. Такою послугою можуть ско-
ристатися передусім компанії з суттєвими 
надходженнями коштів в іноземній валюті 
та/або ті, що потребують активної участі в 
управлінні фінансами. УкрСиббанк — час-
тина однієї з найбільших банківських груп, 
що, безперечно, має свої переваги для клі-
єнтів, які проводять міжнародні операції. У 
торговельних операціях дилінгового залу ре-
гулярно задіяно понад 70 клієнтів, головно 
міжнародних корпоративних.

2. Інвестиційний бізнес

УкрСиббанк також пропонує широкий 
спектр інвестиційних рішень:

- емісія боргових цінних паперів,
- торгівля цінними паперами,
- брокерські послуги,
- послуги зберігання,
- аналітика.

2.1. Емісія боргових цінних паперів

За останні десять років УкрСиббанк за-
рекомендував себе як один з найактивніших 
учасників на українському ринку облігацій. 
Банк пропонує клієнтам широкий вибір ін-
вестиційних рішень та виступає в ролі андер-
райтера, організатора і маркетмейкера емісії 
цінних паперів. До кінця 2011 року банкові 
вдалося організувати 80 випусків облігацій 
на загальну суму 10 млрд грн — найвищий 
показник серед учасників ринку. У 2011 році 
УкрСиббанк виступив у ролі організатора й 
андеррайтера випуску облігацій УкрЗаліз-
ниці (шість випусків на суму 1,8 млрд грн), 
міжнародного аеропорту «Бориспіль» і ТОВ 
«ПТК Агромат» (компанія роздрібної торгівлі 
непродовольчої продукції).

2.2. Торгівля облігаціями

УкрСиббанк виконує функції брокера і ди-
лера в операціях з цінними паперами. Банк 
є постійним членом Фондової біржі ПФТС і 
UX, а також активним учасником на позабір-
жовому ринку цінних паперів.

Серед 16 первинних дилерів Міністерства 
фінансів України УкрСиббанк визнано одним 
з найбільших дилерів з винятковим правом 
придбання облігацій внутрішньої державної 
позики (ОВДП) на первинних торгах. У 2011 
році банк посів 4-те місце серед первин-
них дилерів з оборотом торгових операцій 
з ОВДП понад 22 млрд грн. Банк пропонує 
доступ до первинних торгів широкому колу 
місцевих і міжнародних клієнтів, зокрема 
приватним особам.

На Фондовій біржі ПФТС у 2011 році банк 
посів 6-те місце серед брокерів державних 
облігацій і 5-те місце серед брокерів корпо-
ративних облігацій.

2.3. Брокерські послуги

УкрСиббанк пропонує клієнтам брокер-
ські послуги при проведенні торговельних 
операцій на Фондовій біржі ПФТС, UX і поза-
біржових ринках цінних паперів.

У 2011 році банк провів брокерські опера-
ції з продажу/купівлі/обміну цінних паперів 
на суму понад 2,3 млрд грн.

Для проведення брокерських операцій з 
нерезидентами банк може виступати в ролі 
податкового агента.

2.4. Аналітика

Для клієнтів УкрСиббанк проводить та-
кож аналіз українського ринку інструмен-
тів з фіксованою прибутковістю. У рамках 
аналітичної діяльності банк складає ма-
кроекономічні прогнози й оцінює вплив 
політичних та інших значущих корпора-
тивних подій на економіку України та її 
фінансові ринки. Публікації систематично 
розсилаються клієнтам банку, крім того, 
вони доступні на сайті Cbonds і терміналі 
Bloomberg.

3. Кореспондентські стосунки

У 2011 році УкрСиббанк тісно співпра-
цював з українськими й іноземними бан-
ками-кореспондентами і контрагентами, а 
також активно розвивав кореспондентську 
мережу.

З метою й далі розвивати кореспон-
дентські стосунки банк зосереджується на 
задоволенні потреб клієнтів, банків-ко-
респондентів і самого банку в проведенні 
безготівкових міжнародних розрахунків 
якісніше та оперативніше з мінімальними 
ризиками і собівартістю операцій.

Для обслуговування зовнішньоеконо-
мічної діяльності клієнтів на вищому рівні 
у 2011 році УкрСиббанк підтримував пря-
мі кореспондентські стосунки з 37 чільни-
ми іноземними банками, зокрема з BNP 
Paribas SA, Deutsche Bank Trust Company 
Americas, Citibank NA, JP Morgan Chase Bank, 
The Bank of New York Mellon , Wells Fargo 
Bank NA, Deutsche Bank AG, Commerzbank 
AG, UBS AG, The Bank of Tokyo-Mitsubishi 
UFJ та ін.

Добре розвинена мережа рахунків 
«Ностро» сприяла оптимізації потоків 
готівкових коштів та проведенню великої 
кількості платежів. Переважною інозем-
ною валютою розрахунків були долари 
США, євро і російські рублі.

Ринки капіталу
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Щоб розширити вибір іноземної валюти 
для платежів, УкрСиббанк відкрив рахунки 
«Ностро» в турецьких лірах (TRY) і китай-
ських юанях (CNY).

УкрСиббанк не обмежує співпрацю з 
банками-кореспондентами суто корес-
пондентськими стосунками. У 2011 році 
банк уклав рамкові й генеральні угоди про 
міжбанківську співпрацю, що дозволило 
розширити коло банків-контрагентів на 
міжнародному і внутрішньому валютному 
та грошовому ринках.

У 2011 році УкрСиббанк запропонував 
банкам-нерезидентам можливість відкрива-
ти й вести інвестиційні рахунки в іноземній 
і національній валютах. Завдяки цьому банк 
розширив спектр операцій і надав клієнтам 
комплексний продукт у сфері інвестиційного 
бізнесу поряд з іншими послугами — броке-
ра, зберігача тощо. Ці рахунки можна відкри-
вати для здійснення інвестиційної діяльності 
в Україні, а також для повернення іноземних 
інвестицій, прибутку або доходів, отриманих 
у ході інвестиційної діяльності.

4. УкрСиббанк у ролі емітента

УкрСиббанк — досвідчений учасник на 
міжнародних ринках боргового капіталу — 
володіє бездоганною репутацією, про що 
свідчить низка синдикованих, клубних і дво-
сторонніх кредитів, зокрема 5 успішних ви-
пусків єврооблігацій.

У квітні 2004 року в результаті укладе-
ної угоди з Dresdner Bank AG (організатор 
випуску) та Dresdner Kleinwort Wasserstein 
(організатор випуску) з придбання нот 
участі в кредиті УкрСиббанк отримав 100 
млн дол. США. У квітні 2007 року було по-
гашено єврооблігації першого випуску з 
фіксованою ставкою купона в 10,5% річних. 
У липні 2005 року банк здійснив другий 
випуск єврооблігацій на суму 125 млн дол. 
США. Ці єврооблігації мали купон 8,95% 
річних і їх було погашено в липні 2008 
року. Організаторами випуску виступи-
ли Deutsche Bank та UBS Investment Bank. 
У грудні 2006 року було проведено третій 
випуск єврооблігацій на суму 500 млн дол. 
США на 5 років з фіксованою ставкою купо-
на 7,75%. Цей випуск досі найбільший серед 
українських банків. Організаторами випуску 
були BNP Paribas, HSBC та UBS Investment 
Bank. Випуск було погашено вчасно у груд-
ні 2011 року. Четвертий випуск облігацій на 
суму 200 млн дол. США з фіксованою став-
кою купона 7,375% (найнижчий купон для 
єврооблігацій українських приватних бан-
ків) відбувся в липні 2007 року і його було 
погашено в липні 2010 року. Організатори 
випуску — BNP Paribas та HSBC. Перші чоти-
ри випуски єврооблігацій пройшли лістинг 
на Люксембурзькій фондовій біржі. П’ятий 
випуск облігацій на суму 250 млн дол. США 
зі ставкою купона 9,25% річних відбувся в 
липні 2008 року в рамках програми EMTN. 
Програму організував BNP Paribas, який 
спільно з UBS Investment Bank став також 
дилером першого випуску єврооблігацій 

у рамках програми. Цей випуск пройшов 
лістинг на Лондонській фондовій біржі. 
Річну ставку за купоном у 9,25% було ви-
знано найнижчою ставкою купона за єв-
рооблігаціями українських позичальників 
протягом 2008 року. Попри волатильність 
на міжнародних ринках капіталу, кри-
зу в США і негативний настрій на ринку 
щодо позичальників із розвиткових країн, 
УкрСиббанкові вдалося успішно завершити 
операцію. Випуск було погашено в серпні 
2011 року.

У 2011 році УкрСиббанк погасив по-
над 750 млн дол. США зовнішнього боргу, 
що підтверджує виняткову надійність бан-
ку для партнерів і клієнтів. Це також пози-
тивно характеризує банк в очах інвесторів, 
які в складних економічних і політичних 
умовах у країні уважно стежать за всіма 

майбутніми погашеннями і платежами за 
зобов’язаннями українських позичальників 
та емітентів.

25 січня 2012 року  емісія облігацій серії 
J на суму 500 000 тисяч гривень та серії I 
у розмірі 500 000 тисяч гривень були заре-
єстровані в Державній комісії з цінних па-
перів та фондового ринку України. Облігації 
деноміновані у гривнях і є безвідсотковими, 
без забезпечення, без можливості конвер-
тації, із щоквартальною виплатою купона і 
щорічною можливістю дострокового пога-
шення. Остаточний термін погашення цих 
облігацій 12 березня 2015 року. Відкрите 
розміщення облігацій було здійснено в лю-
тому-березні 2012 року. Відсоткова ставка 
на перший відсотковий період була вста-
новлена на рівні 2%, а на відсоткові періоди 
з другого по п’ятий — на рівні 17%.



Компанія з управління активами 
«УкрСиб Ессет Менеджмент»

Компанію з управління активами — ад-
міністратора пенсійних фондів «УкрСиб Ес-
сет Менеджмент» УкрСиббанк створив 2003 
року. Сьогодні компанія — частина міжна-
родної фінансової Групи BNP Paribas.

Під управлінням «УкрСиб Ессет Менедж-
мент» перебуває 11 інвестиційних фондів, 6 
із яких доступні широкому колу інвесторів, 
а також 1 НПФ. Усі фонди реалізують різні 
стратегії інвестування.

Станом на 30.12.2011 обсяг активів ІСІ під 
управлінням «УкрСиб Ессет Менеджмент» в 
Україні перевищив 645,8 млн грн, обсяг ак-
тивів НПФ становив 1,5 млн грн.

У 2011 році завершив роботу фонд 
«УкрСиб Стратегічні інвестиції», який реалі-
зовував збалансовану стратегію управління, 
розміщуючи активи у найбільш ліквідні ак-
ції та облігації. За весь період роботи фонду 
вартість акцій зросла більше ніж на 90% і 
дозволила інвесторам практично подвоїти 
вкладені кошти.

У квітні 2011 року почалися продажі ін-
вестиційних сертифікатів «УкрСиб А-ВІСТА», 
який є першим відкритим фондом у лінійці 
інвестиційних фондів КУА. Створивши цей 
фонд, компанія має намір задовольнити по-
пит на інвестиційні продукти серед фізичних 

і юридичних осіб, клієнтів роздрібного бізне-
су та private banking. Продаж інвестиційних 
сертифікатів «УкрСиб А-ВІСТА» здійснювався 
у 10 відділеннях УкрСиббанку в Києві, 2012 
року почнуться продажі у 20 відділеннях в 6 
найбільших містах України.

У 2010 році КУА ввійшла в рейтинг «ТОП-
100. Рейтинг лідерів бізнесу України», який 
проводила «Українська інвестиційна га-
зета». Компанію відзначено серед профе-
сійних учасників, які істотно вплинули на 
становлення і розвиток фондового ринку за 
останні 10 років.

У 2011 році, за результатами оцінки РА 
«Експерт-Рейтинг» (Україна), «УкрСиб Ес-
сет Менеджмент» надано інфраструктурний 
рейтинг надійності КУА на рівні uaAA.amc — 
дуже високий рівень надійності.

УкрСиббанк консолідує низку фінансо-
вих структур у сфері страхування й управ-
ління активами.

АХА

СК «АХА Страхування» — страхова ком-
панія № 1 на ринку ризикового страхування 
(за даними Insurance TOP). Компанія володіє 
однією з найрозгалуженіших мереж про-
дажів та обслуговування клієнтів в Украї-
ні. Багато років компанія розвиває напрям 
банківського страхування через мережу 

відділень УкрСиббанку. Напрацювання АХА 
в цьому напрямі — одні з найуспішніших та 
інноваційних на ринку України.

Сьогодні страховій компанії довіряють по-
над півмільйона клієнтів. У непростих кри-

зових умовах «АХА Страхування» вдалося 
суттєво покращити якість сервісу. До кінця 
2011 року 90% клієнтів були задоволені об-
слуговуванням. Сумарний обсяг страхових 
премій склав понад 728 млн грн. Страхові 
виплати перевищили 294 млн грн.

Небанківський 
фінансовий сервіс
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За підсумками року активи СК «АХА 
Страхування» склали 859,7 млн грн, а за-
гальний обсяг резервів — 302,7 млн грн.

Зберігаючи позиції відкритості, АХА й 
далі прагне досягнути абсолютного лідер-
ства у страхуванні і ставить собі за мету 
стати компанією, якій клієнти віддають пе-
ревагу.

У 2011 році кількість працівників «АХА 
Страхування» становила біля 1 000 осіб.

АХА посідає чільні позиції на ринку стра-
хування України:

 № 1 на ринку страхування КАСКО;
 № 1 на ринку страхування фізичних 

осіб;
 № 6 на ринку страхування ОЦВ.

Міжнародна група компаній АХА працює 
в різних країнах світу з найбільшою кон-
центрацією в Європі, Північній Америці та 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Доходи 

групи у 2011 році склали 86 млрд євро. На 
кінець 2011 року в управлінні компанії пе-
ребувало 847 млрд євро активів. У команді 
АХА — 214 тис. працівників. Кількість клієн-
тів групи перевищує 100 млн.

АХА Group — страховий бренд № 1 у світі 
(Interbrand 2011), а також найбільша страхо-
ва компанія світу за обсягами зібраних не-
тто-премій (агентство AM Best).

«Кардіф»

Страхова компанія «Кардіф» — експерт 
у банківському страхуванні, працює на рин-
ку України з 2007 року. З перших днів парт-
нерства з УкрСиббанком компанія реалізує 
багаторічний міжнародний досвід, впрова-
джуючи інноваційні страхові продукти євро-
пейської якості.

Насамперед компанія запропонувала 
страхування життя позичальників, адже 
саме в цій області «Кардіф» — світовий 
лідер. У 2009 році клієнтам банку запропо-
новано послугу особистого страхування, яка 
забезпечує фінансовий захист сім’ї клієнта 
в разі втрати ним працездатності або смер-
ті. У 2010 році «Кардіф» представила послу-
ги зі страхування власників платіжних карт 
УкрСиббанку.

Фінансову стабільність «Кардіф» гаран-
тує те, що 100% акцій належить міжнарод-
ній групі BNP Paribas.

У 2011 році сума премій, зібраних страхо-
вою компанією в Україні, склала 94,3 млн грн, 
виплати — 1,5 млн грн.
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Статутний фонд компанії на кінець 
2011 року склав 6,37 млн грн, активи — 
76,9 млн грн.

Cardif працює у 40 країнах світу і вже 
багато років залишається світовим лідером 
у сфері страхування позичальників. Високу 
надійність послуг компанії і вигідну співп-
рацю оцінили понад 150 фінансових струк-
тур у всьому світі, 35 зі 100 найбільших 
банків у світі вибрали компанію як страхо-
вого партнера.

Доходи міжнародної страхової компанії 
Cardif у 2011 році склали 23,2 млрд євро. За 

підсумками 2011 року в управлінні компанії 
перебувало активів на суму 150 млрд євро. 
По всьому світу в Cardif трудиться біля 9 000 
працівників.

Фінансову стабільність і надійність ком-
панії підтвердило рейтингове агентство 
Standard & Poor’s Ratings Services, яке у жов-
тні 2011 року, на тлі загальносвітової еконо-
мічної нестабільності, присвоїло основним 
операційним компаніям Cardif Assurance Vie 
і Cardif Assurances Risques Divers рейтинг фі-
нансової стійкості АА-(прогноз стабільний).

Керування ризиками — один з ключових 
напрямів роботи УкрСиббанку — охоплює всі 
види діяльності банку. Суть цього напрямку 
в безперервному аналізі ситуації й оточення, 
у яких виникають ризики, з метою забез-
печити високу якість активів та ефективне 
використання капіталу банку. Повний комп-
лекс заходів, пов’язаний з ідентифікацією, 
оцінкою й контролем ризиків на всіх рівнях 
роботи УкрСиббанку, здійснює департамент 
ризик-менеджменту.

За керування ризиком ліквідності, про-
центним і валютним ризиками відповідає 
управління менеджменту активів і пасивів, 
у чиї функції входить оперативне керування 
активами й пасивами, оцінка, а також що-
денне і щомісячне планування відкритих по-
зицій банку.

Основні принципи керування ризиками в 
банку:

 Комплексне керування всіма видами 
ризиків

 Централізація процесу керування всіма 
видами ризиків

 Ефективна підтримка бізнес-підрозділів

Кредитні комітети

Функції кредитних комітетів централізо-
вано на рівні головного офісу УкрСиббанку.

Кредитний комітет — колегіальний орган 
з чітко встановленими лімітами повнова-
жень щодо ухвалення рішень. Завдання кре-
дитного комітету — реалізовувати кредитну 
стратегію банку, керувати і контролювати рі-
вень кредитного ризику, затверджувати кре-
дитні процедури, ухвалювати рішення про 
здійснення активних операцій, формувати 
збалансований і диверсифікований кредит-
ний портфель.

Повноваження кредитних комітетів об-
межуються відповідними рішеннями прав-
ління та наглядової ради банку.

До складу кредитних комітетів УкрСиб-
банку входять працівники департаменту ри-
зик-менеджменту, які мають право «вето».

Керування ризиками
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Процес керування 
кредитними ризиками

УкрСиббанк керує кредитним ризиком 
на рівні як сукупного портфеля активів, так 
і окремих позичальників, операцій та кре-
дитних продуктів.

Процес керування кредитними ризика-
ми складається з таких етапів:

 ідентифікація ризику;
 кількісна оцінка ризику;
 ухвалення рішення про зміну рівня ризику;
 вибір і реалізація заходів для зниження 

ризику;
 контроль за рівнем ризику й ефективніс-

тю вжитих заходів.

Головна мета керування кредитними 
ризиками — максимізувати прибутковість 
активів з урахуванням ризику шляхом 
утримання величини очікуваних втрат у 
рамках прийнятних параметрів та скоро-
чення волатильності цих втрат.

У 2011 році УкрСиббанк стабільно до-
тримувався нормативів кредитного ризику, 
встановлених Національним банком Украї-
ни. На 01.01.2012 значення цих нормативів 
склали:

 норматив максимального розміру кре-
дитного ризику на одного контрагента 
(Н7) — 7,43% (нормативне значення — 
не більше 25%);

 норматив великих кредитних ризиків 
(Н8) — 7,43% (нормативне значення — 
не більше 800%);

 норматив максимального розміру кре-
дитів, гарантій і порук, виданих одно-
му інсайдеру (Н9), — 2,19% (нормативне 
значення — не більше 5%);

 норматив максимального розміру креди-
тів, гарантій і порук, виданих інсайдерам 
(Н10), — 2,66% (нормативне значення — 
не більше 30%).

Комітет з керування 
активами й пасивами

Комітет з керування активами й па-
сивами (КУАП) — це колегіальний орган, 
який очолює голова правління. Засідання 
КУАП відбуваються на регулярній основі.

КУАП визначає політику в сфері керу-
вання активами й пасивами, обсяги, струк-
туру активів і пасивів у розрізі статей і 
портфелів.

КУАП моніторить дотримання внутріш-
ніх лімітів, зокрема розглядає звітність про 
ризики ліквідності, процентний і валют-
ний ризики, визначення методології в об-
ласті розрахунку й керування ризиками, 
встановлення лімітів і нормативів, спря-
мованих на оптимізацію рівня ризику та 
прибутковості операцій банку.

Крім того, важлива функція КУАП — ре-
алізовувати затверджену політику з ке-
руванню активами, пасивами і ризиками 
банку.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності — другий за значен-
ням після кредитного. Це ризик фінансо-
вих втрат, пов’язаних з нездатністю банку 
вчасно і в повному обсязі виконувати 
зобов’язання. Джерело такого ризику — 
незбалансованість активів і пасивів за тер-
мінами погашення.

Політику УкрСиббанку спрямовано 
на оптимізацію співвідношення ризи-
ку ліквідності й прибутковості операцій. 
Рішення про стратегію керування ризи-
ком ліквідності визначає КУАП на основі 
оцінки й аналізу ліквідної позиції банку. 
Безпосереднє щоденне оперативне керу-

вання миттєвою ліквідною позицією банку 
належить до компетенції казначейсько-
го департаменту (миттєва ліквідність) та 
управління менеджменту активів і пасивів 
(короткострокова й довгострокова ліквід-
ність). Департамент ризик-менеджменту 
контролює ризик ліквідності, проводить 
стрес-тестування на різних часових го-
ризонтах, перевіряє адекватність ви-
користовуваної методології при оцінці 
ризику ліквідності. Чинна система керу-
вання й контролю ризику ліквідності до-

зволяє ефективно управляти ліквідною 
позицією з погляду і забезпечення без-
умовного виконання зобов’язань банку, і 
забезпечення клієнтів УкрСиббанку потріб-
ними кредитними ресурсами.

Крім виконання внутрішніх лімітів ри-
зику ліквідності, УкрСиббанк у 2011 році 
стабільно дотримувався нормативів ліквід-
ності, встановлених Національним банком 
України.

48 49Керування ризиками Керування ризиками

Динаміка активів
млрд грн

кредити активи

Структура активів
на 31.12.11

2003

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

кредити клієнтам

основні засоби та інші активи

кредити банкам, в т.ч. НБУ

цінні папери

інвестування за методом капіталу

грошові кошти, їх еквіваленти
і обов’язкові резерви

Динаміка операційних доходів

чисті процентні
доходи

2003

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

чисті комісійні
доходи

чисті торгові
доходи

інші
доходи

Дотримання нормативів
ліквідності НБУ

значення на 01.01.12

миттєва 
ліквідність

поточна 
ліквідність

короткострокова 
ліквідність

0%

25%

50%

75%

норматив НБУ (мінімальне значення)

24,0%

10,8%

1,1%
4,9% 0,2%

59,0%

Структура пасивів
на 31.12.11

кошти клієнтів

інше міжнародне
фінансування

капітал

інше

фінансування від BNPP

16,0%

5,8%

3,5%
7,4%

67,3%

20%

40%

60%61,9%
67,0% 68,2%

Дотримання нормативів 
валютної позиції НБУ
(у %  від регулятивного капіталу)

значення на 01.01.12

«довга» відкрита валютна 
позиція

«коротка» відкрита валютна 
позиція

ліміт НБУ (максимальне значення)

Страхові премії «АХА Страхування»*

* Відповідно до Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (НП(С)БО)

* Відповідно до Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (НП(С)БО)

премії
12 м. 2010 / 12 м. 2011

премії фізичних осіб
12 м. 2010 / 12 м. 2011

728520
0,9%

-0,7%

537261

721989

540892

Кількість укладених договорів
страхування «АХА Страхування»*

договори
12 м. 2010 / 12 м. 2011

договори з фізичними особами
12 м. 2010 / 12 м. 2011

518611
3%

2%

469173
501272

459333

Динаміка фінансових показників
СК «Кардіф» в Україні
тис. грн

премії виплати

0%

3%

6%

9%

12%

15%

5%

10%

2,6%

0,2%

100,000

75,000

50,000

25,000

0
2007

146
3,425 4,162 2,413 1,512

94,276

37,381

21,982

41,606

11,304

2008 2009 2010 2011



50 51Керування ризиками Керування ризиками

Процентний ризик

При коливанні процентних ставок на 
фінансових ринках банк зазнає процентно-
го ризику. Його джерело — дисбаланс ак-
тивів і зобов’язань, які реагують на зміни 
процентних ставок за термінами переоцін-
ки. Залежно від напряму зміни процент-
них ставок позиція дисбалансу потенційно 
може бути джерелом як додаткового при-
бутку, так і втрат.

Для керування процентним ризиком 
у банку розроблено комплексну систему, 
яка передбачає оцінку ризику, лімітуван-
ня його параметрів, моніторинг величини 
ризику, стрес-тестування, оцінку та опера-
тивний моніторинг низки показників, що 
характеризують рівень процентного ризи-
ку, якого зазнає банк.

Результати оцінки й аналізу величини 
процентного ризику передаються в КУАП, 
який ухвалює рішення про інструменти ке-
рування цим ризиком.

Використовувані внутрішні механізми й 
процедури дозволяють керівництву банку 
ухвалювати своєчасні й адекватні рішення, 
спрямовані на дотримання встановлених 
лімітів процентного ризику та підтримку 
прийнятної прибутковості операцій банку.

Валютний ризик

Важливе місце в системі ризик-ме-
неджменту посідає керування валютним 
ризиком. Він виникає в результаті зміни 
курсів іноземних валют щодо національної. 
Джерело ризику — невідповідність балан-
сових і позабалансових вимог і зобов’язань 
у розрізі валют.

Керування валютним ризиком в 
УкрСиббанку здійснюється за допомогою 
системи лімітування валютного ризику, 
яка передбачає ліміти валютної позиції в 
розрізі валют, ліміти валютних позицій для 
бізнес-підрозділів, а також системи лімі-
тів валютної позиції Національного банку 
України.

Планування й керування валютною по-
зицією здійснюється управлінням менедж-
менту активів і пасивів. Щоденний контроль 
за дотриманням лімітів НБУ і внутрішніх лі-
мітів валютного ризику здійснює департа-
мент ризик-менеджменту.
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* Відповідно до Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (НП(С)БО)

премії
12 м. 2010 / 12 м. 2011

премії фізичних осіб
12 м. 2010 / 12 м. 2011

728520
0,9%

-0,7%

537261

721989

540892

Кількість укладених договорів
страхування «АХА Страхування»*

договори
12 м. 2010 / 12 м. 2011

договори з фізичними особами
12 м. 2010 / 12 м. 2011

518611
3%

2%

469173
501272

459333

Динаміка фінансових показників
СК «Кардіф» в Україні
тис. грн

премії виплати

0%

3%

6%

9%

12%

15%

5%

10%

2,6%

0,2%

100,000

75,000

50,000

25,000

0
2007

146
3,425 4,162 2,413 1,512

94,276

37,381

21,982

41,606

11,304

2008 2009 2010 2011



Ліцензії

Ліцензія НБУ № 75 від 05.10.2011 на 
проведення банківських операцій, ви-
значених ч. 3 ст. 47 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність». Термін дії 
необмежений.

Генеральна ліцензія НБУ на здійснення 
валютних операцій № 75 від 05.10.2011. 
Термін дії необмежений.

Ліцензія Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку серії АВ № 
507197 від 12.01.2010 на здійснення про-
фесійної діяльності на фондовому ринку 
(діяльність з торгівлі цінними паперами, 
брокерська діяльність). Термін дії — до 
23.10.2014.

Ліцензія Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку серії АВ № 507198 
від 12.10.2010 на здійснення професійної 
діяльності на фондовому ринку (діяльність 
з торгівлі цінними паперами, дилерська ді-
яльність). Термін дії — до 23.10.2014.

Ліцензія Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку серії 
АВ № 507199 від 12.10.2010 на здійснення 
професійної діяльності на фондовому рин-
ку (діяльність з торгівлі цінними паперами, 
андеррайтинг). Термін дії — до 23.10.2014.

Ліцензія Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку серії 
АВ № 507201 від 12.10.2010 на здійснення 
професійної діяльності на фондовому рин-
ку (діяльність з торгівлі цінними паперами, 
депозитарна діяльність зберігача цінних 
паперів). Термін дії — до 23.10.2014.

Дозвіл Міністерства фінансів України 
№ 61 від 09.08.1994 на здійснення діяль-
ності як депозитарій інвестиційного фонду 
або інвестиційної компанії. Термін дії необ-
межений.

Ліцензія Адміністрації державної служби 
спеціального зв’язку й захисту інформації 
України серії АВ № 368596 від 12.05.2008.

Асоціації

 Перша фондова торгова система
 Всеукраїнська громадська організація 

«Асоціація платників податків України»
 Фондова біржа «Перспектива»
 Visa International Services Association Visa 

CEMEA
 Українська міжбанківська асоціація 

членів платіжних систем «EMA»
 Українська національна іпотечна 

асоціація
 Асоціація «Кримський банківський союз»
 Європейська бізнес-асоціація
 Асоціація «Українська національна група 

членів і користувачів СВІФТ» (УкрСВІФТ)

Інші об’єднання 
за галузевим принципом

 S.W.I.F.T.s.c.
 REUTERS
 The Tomas Cook Group plc
 American Express Services Europe Limited
 MasterCard Europe
 Western Union Financial Services Inc
 ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій 

цінних паперів»
 Українська міжбанківська валютна біржа
 ТБ «Кримська міжбанківська валютна 

біржа»
 Харківський банківський союз
 Український кредитно-банківський союз
 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
 Представництво Американської 

торговельної палати в Україні
 Київська торгово-промислова палата
 Французька ділова спільнота в Україні
 Перше всеукраїнське бюро кредитних 

історій
 Об’єднана банкоматна мережа Global 

ATM Alliance
 Форум провідних міжнародних 

банківських фінансових установ

Ліцензії та асоціації
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Консолідований звіт про фінансовий стан 1
Консолідований звіт про сукупні доходи 2
Консолідований звіт про зміни капіталу 3
Консолідований звіт про рух грошових коштів 4

Примітки до консолідованої фінансової звітності
1 Вступ 5
2 Умови, в яких працює Банк 5
3 Основа подання інформації та основні принципи облікової політики 6
4 Основні облікові оцінки та судження, що використовувались при застосуванні облікової політики 16
5 Запровадження нових або переглянутих стандартів та тлумачень 17
6 Нові положення бухгалтерського обліку 18
7 Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви 21
8 Заборгованість інших банків 23
9 Кредити та аванси клієнтам 25
10 Інвестиційні цінні папери для подальшого розвитку 31
11 Інвестиції, обліковані за методом участі в капіталі 33
12 Приміщення, вдосконалення орендованого майна, обладнання та нематеріальні активи 35
13 Інші фінансові та не фінансові активи 36
14 Заборгованість перед іншими банками 37
15 Кошти клієнтів 37
16 Випущені Єврооблігації та власні боргові цінні папери, випущені на внутрішньому ринку 38
17 Інші позикові кошти 38
18 Резерви зобов’язань та відрахувань та інші зобов’язання 39
19 Субординований борг 39
20 Акціонерний капітал 40
21 Процентні доходи та витрати 41
22 Доходи та витрати за виплатами та комісійними 42
23 Адміністративні та інші операційні витрати 43
24 Податки на прибуток 44
25 Прибуток на акцію 47
26 Аналіз за сегментами 47
27 Управління фінансовими ризиками 54
28 Управління капіталом 71
29 Умовні та інші зобов’язання 71
30 Похідні фінансові інструменти 74
31 Справедлива вартість фінансових інструментів 76
32 Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки 81
33 Операції з пов’язаними сторонами 83
34 Основні дочірні компанії та підприємства спеціального призначення 87
35 Події після закінчення звітного періоду 88

Звiт незалежних аудиторiвЗмiст

Примітки, подані на стор. 5-88, 
є невід’ємною частиною 

цієї консолідованої фінансової звітності.

Примітки, подані на стор. 5-88, 
є невід’ємною частиною 
цієї консолідованої фінансової звітності.

Консолідована фінансова звітність 
за Міжнародними стандартами фінансової 
звітності та звіт незалежних аудиторів
31 грудня 2011 року
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КОНСОЛІДОВАНИй ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИй СТАН

У тисячах українських гривень Прим. 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви 7 7 456 615 6 494 247
Заборгованість інших банків 8 340 595 595 144
Кредити та аванси клієнтам 9 18 368 558 25 570 319
Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу 10 1 518 287 6 476 500
Інвестиції, обліковані за методом участі в капіталі 11 72 656 67 213
Відстрочений актив з податку на прибуток 24 1 531 214 1 444 958
Нематеріальні активи 12 111 990 119 005
Приміщення, вдосконалення орендованого майна 
та обладнання 12 1 219 079 1 298 667
Інші фінансові та нефінансові активи 13 491 452 435 551

Всього активів  31 110 446 42 501 604

Зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками 14 3 675 644 11 910 923
Кошти клієнтів 15 20 924 757 18 018 863
Випущені Єврооблігації та власні боргові цінні папери, 
випущені на внутрішньому ринку 16 13 6 045 834
Інші позикові кошти 17 16 356 30 118
Поточні зобов’язання з податку на прибуток 79 63
Відстрочені зобов’язання з податку на прибуток 24 5 053 4 676
Резерви зобов’язань та відрахувань та інші зобов’язання 18 359 179 315 055
Субординований борг 19 3 875 830 4 141 034
Незареєстрований внесок в акціонерний капітал 20 1 155 992 -

Всього зобов’язань  30 012 903 40 466 566

КАПІТАЛ
Акціонерний капітал 20 7 511 665 7 511 665
Емісійний дохід  816 880 816 880
Резерв переоцінки інвестиційних цінних паперів 
для подальшого продажу  (73 694) (8 173)
Накопичений дефіцит  (7 161 969) (6 289 590)

Чисті активи, що належать власникам Компанії  1 092 882 2 030 782
Частка неконтролюючих учасників  4 661 4 256

Всього капіталу  1 097 543 2 035 038

Всього зобов’язань та капіталу  31 110 446 42 501 604

Затверджено до випуску Правлінням та підписано від його імені 20 липня 2012 року.

Філіп Жоаньє Ганна Самаріна
Голова Правління                           Начальник Департаменту фінансів

КОНСОЛІДОВАНИй ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ

У тисячах українських гривень Прим. 2011 рiк 2010 рiк

Процентні доходи 21 3 606 855 4 354 201
Процентні витрати 21 (2 195 819) (3 216 257)

Чистий процентний дохід  1 411 036 1 137 944
Резерв на знецінення кредитів 8, 9 (1 097 623) (2 910 255)

Чиста процентна маржа після вирахування 
резерву на знецінення кредитів  313 413 (1 772 311)
Доходи за виплатами та комісійними 22 655 222 582 077
Витрати за виплатами та комісійними 22 (87 956) (66 627)
(Збитки мінус прибутки)/прибутки мінус збитки від реалізації 
інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу  (9 413) 43 038
(Знецінення)/сторно знецінення інвестиційних цінних паперів 
для подальшого продажу  (8 218) 4 545
Прибутки мінус збитки від торгових операцій з іноземною валютою  35 068 89 272
(Збитки мінус прибутки)/прибутки мінус збитки 
від переоцінки іноземної валюти  (28 315) 56 035
Сторнування резерву/(резерв) на покриття збитків 
за зобов’язаннями, пов’язаними з кредитуванням 29 10 558 (14 020)
Прибутки мінус збитки/(збитки мінус прибутки) 
від похідних фінансових інструментів 30 186 184 (84 375)
Інші операційні доходи  29 847 31 704
Витрати, пов’язані з персоналом 23 (1 118 630) (1 000 649)
Інші адміністративні та операційні витрати 23 (929 124) (1 063 087)
Частка у прибутку спільних підприємств, 
облікованих за методом участі в капіталі 11 5 444 3 862

Збиток до оподаткування  (945 920) (3 190 536)
Кредит з податку на прибуток 24 72 914 39 403

Збиток за рік  (873 006) (3 151 133)

Інші сукупні (збитки)/доходи за рік:
Фінансові активи для подальшого продажу, 
за вирахуванням податку, включаючи:
- прибутки мінус збитки, перенесені на прибуток або збиток 
при реалізації або знеціненні  9 413 (43 038)
- (збитки мінус прибутки)/прибутки мінус збитки 
від зміни справедливої вартості  (87 890) 69 200
- податок на прибуток, визнаний у складі капіталу  12 782 (6 924)

Інші сукупні (збитки)/доходи за рік  (65 695) 19 238

Всього сукупних збитків за рік  (938 701) (3 131 895)

Збиток, що належить
Власникам Компанії  (872 379) (3 139 661)
Частка неконтролюючих учасників  (627) (11 472)

Збиток за рік  (873 006) (3 151 133)

Всього сукупних збитків, що належать
Власникам Компанії  (937 900) (3 120 563)
Частка неконтролюючих учасників  (801) (11 332)

Всього сукупних збитків за рік  (938 701) (3 131 895)

Базисний та скоригований збиток на просту акцію 
(у гривнях на акцію) 25 (0,0034) (0,0152)
Базисний та скоригований збиток на привілейовану акцію 
(у гривнях на акцію) 25 (0,0279) (1,5256)

Консолідований звіт про сукупні доходиКонсолідований звіт про фінансовий стан

Затверджено до випуску Правлінням та підписано від його імені 20 липня 2012 року.

Ганна Самаріна

Примітки, подані на стор. 5-88, 
є невід’ємною частиною 

цієї консолідованої фінансової звітності.

Примітки, подані на стор. 5-88, 
є невід’ємною частиною 
цієї консолідованої фінансової звітності.
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КОНСОЛІДОВАНИй ЗВІТ ПРО ЗМІНИ КАПІТАЛУ

   Належить власникам Компанії   Частка Всього
       некон- капіталу
 Прим. Акціо- Емісій- Резерв Накопи- Всього тролю-
  нерний ний перео- чений  ючих
  капітал дохід цінки дефіцит   учас-
    інвести-   ників
    ційних
    цінних
    паперів
    для пода-
    льшого
У тисячах українських гривень    продажу

Залишок 
на 31 грудня 2009 р.  5 280 000 5 620 (27 271) (3 149 929) 2 108 420 15 605 2 124 025

Інвестиції 
для подальшого продажу:
- прибутки мінус 
збитки ід зміни 
справедливої вартості  - - 69 060 - 69 060 140 69 200
- прибутки мінус збитки, 
перенесені на прибуток 
або збиток при реалізації 
або знеціненні  - - (43 038) - (43 038) - (43 038)
Податок на прибуток, 
визнаний у складі капіталу 24 - - (6 924) - (6 924) - (6 924)

Інші сукупні доходи  - - 19 098 - 19 098 140 19 238
Збиток за рік  - - - (3 139 661) (3 139 661) (11 472) (3 151 133)

Всього сукупних доходів/ 
(збитків) за 2010 рік  - - 19 098 (3 139 661) (3 120 563) (11 332) (3 131 895)
Емісія акцій 20 2 231 665 811 260 - - 3 042 925 - 3 042 925
Зміна частки участі 
в дочірніх підприємствах  - - - - - (17) (17)

Залишок 
на 31 грудня 2010 р.  7 511 665 816 880 (8 173) (6 289 590) 2 030 782 4 256 2 035 038

Інвестиції 
для подальшого продажу:
- збитки мінус 
прибутки від зміни 
справедливої вартості  - - (87 716) - (87 716) (174) (87 890)
- прибутки мінус збитки, 
перенесені на прибуток 
або збиток при реалізації 
або знеціненні  - - 9 413 - 9 413 - 9 413
Податок на прибуток, 
визнаний у складі капіталу 24 - - 12 782 - 12 782 - 12 782

Інші сукупні збитки  - - (65 521) - (65 521) (174) (65 695)
Збиток за рік  - - - (872 379) (872 379) (627) (873 006)

Всього сукупних збитків 
за 2011 рік  - - (65 521) (872 379) (937 900) (801) (938 701)
Зміна частки участі 
в дочірніх підприємствах  - - - - - 1 206 1 206

Залишок 
на 31 грудня 2011 р.  7 511 665 816 880 (73 694) (7 161 969) 1 092 882 4 661 1 097 543

КОНСОЛІДОВАНИй ЗВІТ ПРО РУХ ГРОшОВИХ КОшТІВ

У тисячах українських гривень Прим. 2011 рiк 2010 рiк

Грошові потоки від операційної діяльності
Проценти, отримані за кредитами та депозитами  3 405 642 4 390 161
Проценти, отримані за цінними паперами  376 296 202 789
Проценти сплачені  (2 363 597) (3 413 118)
Дохід, отриманий від торгових операцій з іноземною валютою  35 065 89 272
Виплати та комісійні отримані  639 169 579 531
Виплати та комісійні сплачені  (84 299) (63 630)
Інший операційний дохід отриманий  29 848 31 706
Прибутки мінус збитки від похідних фінансових інструментів  242 018 26 039
Витрати, пов’язані з персоналом, сплачені  (1 123 767) (993 793)
Адміністративні та інші операційні витрати сплачені  (634 558) (600 266)
Податок на прибуток сплачений  (167) (57)

Грошові потоки, отримані від операційної діяльності до зміни 
в операційних активах та зобов’язаннях  521 650 248 634

Зміни в операційних активах та зобов’язаннях
Чисте збільшення обов’язкового резерву  (17 727) (1 090)
Чисте зменшення/(збільшення) заборгованості інших банків  172 672 (337 475)
Чисте зменшення кредитів та авансів клієнтам  6 026 784 6 419 403
Чисте збільшення інших активів  (105 980) (117 917)
Чисте зменшення заборгованості перед іншими банками  (8 191 219) (2 770 120)
Чисте збільшення коштів клієнтів  2 895 289 3 889 542
Чисте зменшення заборгованості перед НБУ  - (805 869)
Чисте збільшення інших зобов’язань  36 850 48 658

Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності  1 338 319 6 573 766

Грошові потоки від інвестиційної діяльності
Придбання інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу  (23 844 045) (37 032 657)
Надходження від реалізації інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу  28 791 169 31 252 825
Додаткова інвестиція у підприємство під спільним контролем  - (46)
Придбання приміщень, обладнання і нематеріальних активів, 
та вдосконалення орендованого майна  (189 588) (162 731)
Надходження від продажу приміщень та обладнання  20 195 4 916

Чисті грошові кошти, отримані від інвестиційної діяльності/ 
(використані в інвестиційній діяльності)  4 777 731 (5 937 693)

Грошові потоки від фінансової діяльності
Погашення Єврооблігацій 16 (5 987 750) (1 637 848)
Надходження інших позикових коштів 17 - 10 100
Погашення інших позикових коштів  (13 577) (401 187)
Грошові кошти, сплачені при придбанні частки неконтролюючих учасників  (14) (17)
Погашення субординованого боргу 19 (318 916) -
Залучення субординованого боргу  - 1 114 890
Емісія простих акцій 20 - 1 480 499
Емісія привілейованих акцій 20 - 1 562 426
Внесок в акціонерний капітал 20 1 155 992 -
Грошові надходження від міноритарних акціонерів  1 220 -

Чисті грошові кошти, (використані у фінансовій діяльності)/ 
отримані від фінансової діяльності  (5 163 045) 2 128 863

Вплив зміни курсів обміну на грошові кошти та їх еквіваленти  (8 364) 30 552

Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів  944 641 2 795 488
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  5 583 674 2 788 186

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 7 6 528 315 5 583 674

Консолідований звіт про рух грошових коштівКонсолідований звіт про зміни капіталу

Примітки, подані на стор. 5-88, 
є невід’ємною частиною 

цієї консолідованої фінансової звітності.

Примітки, подані на стор. 5-88, 
є невід’ємною частиною 
цієї консолідованої фінансової звітності.
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Ця консолідована фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності за 2011 фінансовий рік для Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (далі – «УкрСиббанк» 
або «Компанія») і його дочірніх компаній та підприємств спеціального призначення (далі разом – «Банк»).

УкрСиббанк зареєстрований в Україні та є резидентом України. УкрСиббанк створений у формі акціонерного 
товариства, частки власників якого обмежені кількістю акцій, які їм належать, відповідно до законодавства 
України.

Станом на 31 грудня 2011 року материнською компанією Банку є BNP Paribas SA (Франція) (на 31 грудня 2010 
року – BNP Paribas SA (Франція)). Станом на 31 грудня 2011 року частка материнської компанії в акціонерно-
му капіталі Банку становить 84,9995% (на 31 грудня 2010 року – 99,9993%). 9 серпня 2011 року Європейський 
банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) придбав 15% акцій УкрСиббанку. Станом на 31 грудня 2011 року та на 
31 грудня 2010 року контролюючою стороною Банку є BNP Paribas SA.

Основна діяльність. УкрСиббанк здійснює свою діяльність на основі ліцензії, виданої Національним бан-
ком України (НБУ). Основним видом діяльності УкрСиббанку є надання банківських послуг юридичним та 
фізичним особам на території України. УкрСиббанк був заснований у 1990 році під назвою «Комерційний 
інноваційний банк «Харківінкомбанк» і зареєстрований Держбанком колишнього СРСР. У 1991 році Банк був 
перетворений на відкрите акціонерне товариство і зареєстрований НБУ. У 1992 році Банк був перейменова-
ний на УкрСиббанк. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (реєстраційне свідоцтво 
№86 від 2 вересня 1999 р.), що діє відповідно до Закону № 2740-III «Про фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб» від 20 вересня 2001 року. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує повернення вкладникам 
депозитів до 150 тисяч гривень на одну особу (у 2010 році – 150 тисяч гривень) у випадку ліквідації банку.

Станом на 31 грудня 2011 року УкрСиббанк мав 657 відділень в Україні (у 2010 році – 702 відділення). Крім 
того, УкрСиббанк має представництва в Києві та Харкові (Україна).

Юридична адреса та місце здійснення діяльності. Юридична адреса УкрСиббанку:

Московський проспект, 60
61005, м. Харків,
Україна.

Основним місцем здійснення діяльності УкрСиббанку є:
вул. Андріївська, 2/12
м. Київ
Україна.

Валюта подання. Цю консолідовану фінансову звітність подано в українських гривнях.

В Україні спостерігаються деякі явища, характерні для ринкової економіки, що зароджується, зокрема, ва-
люта, що не є вільно конвертованою за межами України, обмеження та контроль у валютній сфері, відносно 
висока інфляція та високі процентні ставки.

Нещодавня світова фінансова криза суттєво вплинула на економіку України. Фінансова ситуація в україн-
ському фінансовому і корпоративному секторах значно погіршилася з середини 2008 року.

У 2010 та 2011 роках в українській економіці спостерігалось помірне відновлення економічного зростання. 
Це відновлення супроводжувалося поступовим зниженням ставок рефінансування та стабілізацією обмін-
ного курсу української гривні щодо основних іноземних валют. Підвищення ліквідності на міжбанківському 
ринку відбувалося у 2010 році та у першій половині 2011 року, однак у другій половині 2011 року банківський 
сектор знову зазнав труднощів з ліквідністю.

Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні тлумачення та часто змінюється (При-
мітка 29). До труднощів, які відчувають банки, що працюють в Україні, додаються потреба в подальшому 
розвитку законодавства з питань банкрутства, типових процедур реєстрації та використання застави, а та-
кож інші недоліки законодавчого та фіскального характеру.

2 грудня 2010 року Парламент України прийняв новий Податковий кодекс. Податковий кодекс вступив в силу 
з 1 січня 2011 року, а розділ, що відноситься до податку на прибуток підприємств, вступив в силу з 1 квітня 
2011 року. Однією з основних змін, передбачених Податковим кодексом, є істотне зниження ставки оподат-
кування: 23% на період з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року, 21% на 2012 рік, 19% на 2013 рік і 16%, 
починаючи з 2014 року. Див. також Примітку 35.

Крім того, Податковий кодекс впровадив нові підходи до визначення доходів і витрат, нові правила подат-
кової амортизації для основних засобів і нематеріальних активів та нові підходи до визначення курсових 
різниць, які стали ближчими до правил фінансового обліку.

Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, фінан-
сових та монетарних заходів, яких вживає Уряд, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та 
політичній сферах.

Існуюча фінансово-економічна ситуація негативно вплинула на позичальників Банку, що, в свою чергу, 
вплинуло на їхню спроможність повернути отримані ними кредити. Оскільки значна частина кредитів по-
зичальникам Банку була надана в іноземних валютах, девальвація гривні відносно цих валют може суттєвим 
чином вплинути на спроможність позичальників обслуговувати кредити. Погіршення економічних умов, в 
яких працюють позичальники Банку, було відображене у переглянутих прогнозах очікуваних майбутніх гро-
шових потоків в оцінці знецінення.

Сума резерву на знецінені кредити визначена на підставі здійснених керівництвом оцінок цих активів ста-
ном на кінець звітного періоду після належного врахування грошових потоків, які можуть виникнути у ре-
зультаті звернення стягнення на предмет застави за вирахуванням витрат на отримання та продаж застави.

1. Вступ 2. Умови, в яких працює Банк
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Нестабільна ситуація на світових фінансових ринках надзвичайно негативно вплинула на український ринок 
багатьох видів застави, особливо нерухомого майна, що стало причиною падіння ліквідності окремих кате-
горій активів. У деяких випадках Банк також зазнавав непередбачених затримок у відшкодуванні вартості 
застави. У результаті, фактична вартість реалізації застави після звернення стягнення на предмет застави у 
майбутньому може відрізнятись від вартості, визначеної для цілей оціночного розрахунку резервів на зне-
цінення у кінці звітного періоду.

Поточна криза державного боргу у багатьох країнах світу, волатильність фондового ринку та інші ризики 
можуть мати негативний вплив на фінансовий та корпоративний сектори України. Керівництво визначило 
резерви на знецінення кредитів з урахуванням економічної ситуації та прогнозів станом на кінець звітного 
періоду і застосувало модель понесених збитків, як того вимагають відповідні стандарти бухгалтерського об-
ліку. Ці стандарти вимагають визнавати збитки від знецінення, які були понесені внаслідок минулих подій, 
і забороняють визнавати збитки, які можуть виникнути у зв’язку з майбутніми подіями, незалежно від того, 
наскільки ці майбутні події є ймовірними. Див. Примітку 4.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на банківський сектор та інші галузі 
економіки, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан 
Банку. Керівництво впевнене, що воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності 
та розвитку Банку.

Основа подання інформації. Ця консолідована фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжна-
родних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної вартості, з коригуваннями на 
початкове визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю та переоцінку торгових цінних папе-
рів і фінансових активів для подальшого продажу. Нижче наведено основні положення облікової політики, що 
використовувалися під час підготовки цієї консолідованої фінансової звітності. Ці принципи застосовувались 
послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності, якщо не зазначено інше (див. Примітку 5).

Консолідована фінансова звітність. Дочірні підприємства включають компанії та інші підприємства (в тому 
числі підприємства спеціального призначення), в яких Банк має, безпосередньо або опосередковано, понад 
половину прав голосу або іншим чином має змогу контролювати їхню фінансову і операційну діяльність 
для отримання економічних вигод. Наявність та вплив потенційних прав голосу, які наразі реалізуються або 
можуть бути трансформовані, враховуються під час визначення можливостей Банку контролювати інше під-
приємство. Дочірні компанії повністю консолідуються, починаючи з дати фактичної передачі Банку контр-
олю над ними (дати придбання), і консолідація припиняється, починаючи з дати припинення контролю.

Придбання дочірніх підприємств обліковується за методом придбання.

Придбані активи, що піддаються визначенню, а також зобов’язання і умовні зобов’язання, взяті на себе при 
об’єднанні підприємств, оцінюються за справедливою вартістю на дату придбання, незалежно від величини 
частки неконтролюючих учасників.

Банк оцінює частку неконтролюючих учасників окремо за кожною операцією: (а) за справедливою вартіс-
тю або (б) за пропорційною часткою у чистих активах придбаної компанії, що належить неконтролюючим 
учасникам.

Гудвіл оцінюється шляхом віднімання чистих активів придбаної компанії від сумарної величини винагороди, 
сплаченої за придбану компанію, частки неконтролюючих учасників у капіталі придбаної компанії та спра-
ведливої вартості частки у капіталі придбаної компанії, яка належала неконтролюючим учасникам безпосе-
редньо перед датою придбання. Будь-яка від’ємна сума («негативний гудвіл») визнається у складі прибутку 
чи збитку після того, як керівництво переоцінить, чи визначило воно всі придбані активи та всі взяті на себе 
зобов’язання і умовні зобов’язання, і перегляне відповідність їхньої оцінки.

Сума винагороди, сплаченої за придбану компанію, оцінюється за справедливою вартістю придбаних ак-
тивів, емітованих дольових інструментів або взятих на себе зобов’язань відповідно до домовленостей про 
умовну винагороду, без урахування пов’язаних із придбанням витрат, таких як витрати на консультаційні, 
юридичні, оціночні та аналогічні професійні послуги. Витрати на проведення операції, понесені у зв’язку з 
випуском дольових інструментів, вираховуються з суми капіталу; витрати на проведення операції, понесені 
у зв’язку з випуском боргових зобов’язань, вираховуються з їхньої балансової вартості, а всі інші витрати на 
проведення операції, понесені у зв’язку з придбанням, відносяться на видатки.

Всі внутрішньо-системні операції, залишки та нереалізовані прибутки за операціями між компаніями гру-
пи виключаються при консолідації. Нереалізовані збитки також виключаються, за винятком випадків, коли 
вартість не може бути відшкодована. Компанія і всі її дочірні підприємства застосовують єдину облікову по-
літику, що відповідає обліковій політиці Банку.

Частка міноритарних акціонерів – це частина чистого результату господарської діяльності та частка в чистих 
активах дочірньої компанії, що не належить Компанії, безпосередньо чи опосередковано. Частка неконтр-
олюючих учасників складає окремий компонент капіталу Банку.

3. Основа подання інформації 
та основні принципи облікової політики
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Придбання та продаж частки неконтролюючих учасників. Банк застосовує модель суб’єкта господарюван-
ня для обліку операцій з неконтролюючими учасниками. Будь-яка різниця між сплаченою сумою винагоро-
ди та балансовою вартістю придбаної частки неконтролюючих учасників відображається як гудвіл, що виник 
внаслідок операції з капіталом, безпосередньо у складі капіталу. Різниця між отриманою від продажу сумою 
та балансовою вартістю реалізованої частки неконтролюючих учасників відображається як операції з капі-
талом у звіті про зміни капіталу.

Частка у спільних підприємствах. Спільне підприємство утворюється при укладенні договору, що встанов-
лює спільний контроль над фінансовою та операційною політикою спільного підприємства разом з інши-
ми інвесторами. Спільно контрольоване підприємство – це спільне підприємство, що передбачає утворення 
окремої юридичної особи, в якій кожному з учасників спільного підприємства належить частка власнос-
ті. Банк визнає свої частки у спільно контрольованих підприємствах за методом участі в капіталі. Спільне 
підприємство спочатку визнається за первісною вартістю. Балансова вартість включає гудвіл, визначений 
при придбанні, за вирахуванням накопичених збитків від знецінення, за наявності. Дивіденди, отримані від 
спільного підприємства, зменшують балансову вартість інвестиції у спільне підприємство. Інші зміни частки 
Банка у чистих активах спільного підприємства після придбання відображаються таким чином: (I) частка 
Банка у прибутках чи збитках спільного підприємства відображається у складі консолідованого прибутку чи 
збитку за рік як частка фінансового результату спільного підприємства, (II) частка Банка в інших сукупних 
доходах відображається у складі інших сукупних доходів окремим рядком, (III); усі інші зміни частки Банка 
у балансовій вартості чистих активів асоційованих компаній відображаються у прибутку чи збитку у складі 
частки фінансового результату спільного підприємства. Проте коли частка збитків Банка, пов’язаних зі спіль-
ним підприємством, дорівнює або перевищує його частку у спільному підприємстві, включаючи будь-яку 
незабезпечену дебіторську заборгованість, Банк відображає подальші збитки тільки у тому випадку, коли він 
взяв на себе зобов’язання або здійснив платежі від імені цього спільного підприємства. Банк виключає свою 
частку нереалізованого прибутку чи збитків від внутрішньогрупових операцій зі спільними підприємствами.

Фінансові інструменти – основні терміни оцінки. Фінансові інструменти відображаються за справедливою 
вартістю, первісною вартістю або амортизованою вартістю залежно від їх класифікації. Нижче описано ці 
методи оцінки.

Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати 
зобов’язання під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними непов’язаними сторона-
ми, що діють на добровільних засадах. Справедлива вартість являє собою поточну ціну пропозиції для фі-
нансових активів та ціну попиту для фінансових зобов’язань, що котируються на активному ринку. Стосовно 
активів та зобов’язань із ринковими ризиками, що взаємно компенсуються, Банк може використовувати 
середні ринкові ціни для визначення справедливої вартості позиції із ризиками, що взаємно компенсуються, 
та застосовувати до чистої відкритої позиції відповідну ціну попиту або ціну пропозиції. Фінансовий інстру-
мент вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо котирування цього фінансового інстру-
менту є вільно та регулярно доступними на фондовій біржі чи в іншій організації та якщо ці котирування 
відображають фактичні та регулярні ринкові операції, що здійснюються на загальних умовах.

Для визначення справедливої вартості певних фінансових інструментів, щодо яких відсутня інформація про 
ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методики оцінки, як модель дисконтування грошових 
потоків, оціночні моделі, що базуються на даних про останні угоди, здійснені між непов’язаними сторонами, 
та аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування. Застосування методик оцінки може вимагати при-
пущень, що не підкріплені ринковими даними. У цій консолідованій фінансовій звітності інформація розкрива-
ється у тих випадках, коли заміна будь-якого такого припущення можливим альтернативним варіантом може 
призвести до суттєвої зміни суми прибутку, доходів, загальної суми активів чи зобов’язань (Примітка 4).

Витрати на проведення операції – це притаманні витрати, що безпосередньо пов’язані із придбанням, ви-
пуском або вибуттям фінансового інструмента. Притаманні витрати – це витрати, що не були б понесені, 
якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення операції включають виплати та комісійні, сплачені 
агентам (у тому числі працівникам, які виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та 
дилерам; збори, які сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки та збори, що 

стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не включають премій або 
дисконтів за борговими зобов’язаннями, витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи 
витрат на зберігання.

Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус погашення 
основного боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів – мінус будь-яке зменшення вартості 
щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані проценти включають амортизацію відстрочених витрат 
за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або дисконту від суми погашення із використан-
ням методу ефективної процентної ставки. Нараховані процентні доходи та нараховані процентні витрати, 
в тому числі нарахований купонний дохід та амортизований дисконт або премія (у тому числі комісії, які 
переносяться на наступні періоди при первісному визнанні, якщо такі є), не відображаються окремо, а вклю-
чаються до балансової вартості відповідних статей у звіті про фінансовий стан.

Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу процентних доходів або процентних витрат про-
тягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної ставки (ефективної процентної ставки) 
від балансової вартості інструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахун-
кові майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх кредитних збитків) точно дис-
контуються протягом очікуваного терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних випадках, протягом 
коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового інструмента. Ефективна процентна ставка ви-
користовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із плаваючою ставкою до наступної 
дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають кредитний спред понад 
плаваючу ставку, встановлену для даного інструмента, або інших змінних факторів, які не змінюються за-
лежно від ринкових ставок. Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну дії 
інструмента. Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та виплати, сплачені або отримані сторона-
ми договору, що є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки.

Початкове визнання фінансових інструментів. Похідні фінансові інструменти спочатку визнаються за спра-
ведливою вартістю. Всі інші фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс 
витрати, понесені на здійснення операції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початко-
вому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише у тому випадку, 
якщо існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути інші по-
точні угоди з тим самим фінансовим інструментом, що спостерігаються на ринку, або методики оцінки, які у 
якості базових даних використовують лише дані з відкритих ринків.

Усі операції із придбання або продажу фінансових активів, що передбачають поставку протягом періоду, ви-
значеного законодавством або традиціями ринку (угоди «звичайної» купівлі-продажу), визнаються на дату 
здійснення угоди, тобто на дату, коли Банк зобов’язується здійснити поставку фінансового активу. Усі інші 
операції з придбання та продажу фінансових інструментів визнаються тоді, коли суб’єкт господарювання 
стає стороною договору про придбання фінансового інструменту.

Для визначення справедливої вартості певних облігацій, які не котируються на активному ринку, Банк ви-
користовує оціночну модель дисконтування грошових потоків. При цьому можуть виникати різниці між 
справедливою вартістю при початковому визнанні, якою вважається ціна угоди, та сумою, визначеною при 
початковому визнанні із застосуванням оціночної моделі. Такі різниці амортизуються лінійним методом 
протягом строку облігацій.

Припинення визнання фінансових активів. Банк списує фінансові активи з балансу, коли (а) активи по-
гашені або права на отримання грошових потоків від активів інакше втратили свою чинність або (б) Банк 
передав права на отримання грошових потоків від фінансових активів або уклав угоду про передачу, і при 
цьому (I) також передав в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням активами, або (II) Банк не 
передав та не залишив в основному всі ризики та вигоди володіння, але припинив здійснювати контроль. 
Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати актив 
непов’язаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж.
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Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна конвер-
тувати у відому суму готівки за першою вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Всі 
короткострокові розміщення коштів на міжбанківському ринку, за винятком депозитів «овернайт», включе-
но до заборгованості інших банків. Суми, що стосуються коштів, використання яких обмежено, виключають-
ся з грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою 
вартістю.

Обов’язкові резерви. Обов’язкові резерви в НБУ обліковуються за амортизованою вартістю і являють со-
бою суми обов’язкових резервних активів, що не можуть використовуватися для фінансування повсякден-
них операцій Банку і, відповідно, не вважаються компонентом грошових коштів та їх еквівалентів для цілей 
складання консолідованого звіту про рух грошових коштів.

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

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

Банк присвоює кредитні оцінки своїм корпоративним клієнтам на основі категорії кредитного ризику. Кре-
дитний ризик, притаманний позичальнику, виникає внаслідок комбінації ризику дефолту боржника, який 
являє собою ризик повернення кредиту у випадку дефолту, та ризику заборгованості за кредитом у момент 
дефолту. Відповідно до внутрішньої системи кредитних оцінок, кожній кредитній угоді виставляються чотири 
оцінки, що відповідають: (I) структурі угоди, (II) фінансовому стану позичальника, (III) кредитній історії по-
зичальника, (IV) якості предмета застави. Див. Примітки 8, 9 та 10.

Знецінення фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю. Збитки від знецінення ви-
знаються у складі прибутку або збитку по мірі їх виникнення у результаті однієї або декількох подій («збитко-
вих подій»), що відбулись після початкового визнання фінансового активу і чинять вплив на суму або строки 
оціночних грошових потоків, які пов’язані з фінансовим активом або групою фінансових активів, якщо ці 
збитки можна достовірно оцінити. Якщо Банк визначає відсутність об’єктивних ознак знецінення для окремо 
оціненого фінансового активу (незалежно від його суттєвості), він відносить цей актив до групи фінансових 
активів, що мають схожі характеристики кредитного ризику, та здійснює їх колективну оцінку на предмет 
знецінення. Основними факторами, які враховує Банк при визначенні знецінення фінансового активу, є його 
прострочений статус та можливість реалізації відповідного забезпечення, за його наявності. Нижче перелі-
чені інші основні критерії, на підставі яких визначається наявність об’єктивних ознак збитку від знецінення:

- прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може пояснюва-
тись затримкою у роботі розрахункових систем;

- позичальник зазнає суттєвих фінансових труднощів, що підтверджує отримана Банком фінан-
сова інформація позичальника;

- ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації позичальника;
- платоспроможність позичальника погіршилася внаслідок змін загальнонаціональних або міс-

цевих економічних умов, які чинять вплив на діяльність позичальника; або
- вартість забезпечення суттєво зменшилась у результаті погіршення ситуації на ринку.

Для цілей колективної оцінки на предмет знецінення фінансові активи об’єднуються у групи на основі схо-
жих характеристик кредитного ризику. Ці характеристики враховуються при визначенні очікуваних май-
бутніх грошових потоків для групи таких активів та є індикаторами спроможності дебітора сплатити суми 
заборгованості відповідно до умов договору по активах, що оцінюються.

Майбутні грошові потоки в групі фінансових активів, що колективно оцінюються на предмет знецінення, роз-
раховуються на основі передбачених договорами грошових потоків від активів та досвіду керівництва сто-
совно того, якою мірою ці суми стануть простроченими в результаті минулих збиткових подій і якою мірою 
такі прострочені суми можна буде відшкодувати. Попередній досвід коригується з урахуванням існуючих 
даних, що відображають вплив поточних умов, які не впливали на той період, на якому базується попередній 
досвід збитків, та вилучається вплив тих умов у попередньому періоді, які не існують на даний момент.

Якщо умови знеціненого фінансового активу, що обліковується за амортизованою вартістю, переглядаються 
або іншим чином змінюються внаслідок фінансових труднощів позичальника чи емітента, знецінення такого 
активу оцінюється із використанням ефективної процентної ставки, яка застосовувалася до зміни його умов.

Збитки від знецінення визнаються шляхом створення резерву у сумі, необхідній для зменшення балансової 
вартості активу до поточної вартості очікуваних грошових потоків (без урахування майбутніх, ще не поне-
сених кредитних збитків), дисконтованих за ефективною процентною ставкою для даного активу. Розраху-
нок поточної вартості оціночних майбутніх грошових потоків забезпеченого заставою фінансового активу 
відображає грошові потоки, що можуть виникнути у результаті звернення стягнення на предмет застави за 
мінусом витрат на отримання та продаж застави, незалежно від ступеня ймовірності звернення стягнення 
на предмет застави.

Якщо у наступному періоді сума збитку від знецінення активу зменшується і це зменшення може бути 
об’єктивно віднесене до події, яка відбулась після визнання збитку від знецінення (наприклад, через підви-
щення кредитного рейтингу дебітора), то визнаний раніше збиток від знецінення сторнується шляхом кори-
гування рахунку резерву. Сума зменшення відображається у складі прибутку чи збитку за рік.

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок відповідного резерву збитків від знецінення піс-
ля завершення всіх необхідних процедур для відшкодування активу та після визначення остаточної суми 
збитку. Повернення раніше списаних сум кредитується на рахунок відповідного резерву збитків від знецінен-
ня у складі прибутку чи збитку за рік.

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням. Банк бере на себе зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, у 
тому числі зобов’язання з надання кредитів, зобов’язання, пов’язані з діяльністю з андеррайтингу, акредити-
ви, фінансові гарантії та авалювання векселів. Фінансові гарантії являють собою безвідкличні зобов’язання 
здійснити платежі на користь третіх сторін у випадку невиконання клієнтом його зобов’язань; гарантії мають 
той самий кредитний ризик, що і кредити. Фінансові гарантії та зобов’язання з надання кредитів спочатку 
обліковуються за справедливою вартістю, яка зазвичай підтверджується сумою отриманої комісії. Ця сума 
амортизується лінійним методом протягом строку існування зобов’язання, крім зобов’язань надати кредити, 
якщо існує імовірність того, що Банк укладе конкретну кредитну угоду і не очікує реалізувати відповідний 
кредит протягом короткого періоду часу після його надання. Така комісія за надання кредиту відноситься на 
майбутні періоди та включається до складу балансової вартості кредиту при початковому визнанні. Станом 
на кінець кожного звітного періоду зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, оцінюються за найбільшою з 
двох сум: (I) неамортизованого залишку відповідної суми при початковому визнанні, та (II) оціночних витрат, 
необхідних для погашення зобов’язання станом на кінець звітного періоду.

Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу. Ця категорія включає інвестиційні цінні папери, які 
Банк має намір утримувати протягом невизначеного часу і які можуть бути продані для покриття потреб 
ліквідності або внаслідок змін процентних ставок, курсу обміну або цін акцій. Банк відносить інвестиції до 
категорії для подальшого продажу в момент їх придбання.

Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу обліковуються за справедливою вартістю. Процентні до-
ходи, зароблені по боргових цінних паперах для подальшого продажу, обчислюються за методом ефективної 
процентної ставки та відображаються у складі прибутку чи збитку. Дивіденди по інструментах капіталу для 
подальшого продажу відображаються у складі прибутку або збитку в момент встановлення права Банку на 
одержання виплат і якщо існує ймовірність отримання дивідендів. Усі інші елементи зміни справедливої 
вартості рівномірно відображаються у складі капіталу до моменту списання інвестиції з балансу або її зне-
цінення; при цьому кумулятивний прибуток або збиток виключається зі складу інших сукупних доходів та 
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відноситься на прибуток або збиток за рік. Збитки від знецінення визнаються у складі прибутку або збитку по 
мірі їх виникнення в результаті однієї або кількох подій («збиткових подій»), що відбулися після початкового 
визнання інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу. Значне або тривале зниження справед-
ливої вартості дольового цінного паперу до рівня, нижчого за його первісну вартість, є свідченням того, що 
такий цінний папір знецінений. Накопичений збиток від знецінення, що оцінюється як різниця між вартістю 
придбання та поточною справедливою вартістю мінус будь-який збиток від знецінення активу, раніше ви-
знаний у складі фінансового результату, вилучається з інших сукупних доходів та визнається у прибутку чи 
збитку за рік. Збитки від знецінення інструментів капіталу не сторнуються, і будь-які подальші доходи визна-
ються у складі інших сукупних доходів. Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового інстру-
менту для подальшого продажу збільшується і це збільшення може бути об’єктивно віднесене до події, яка 
відбулась після визнання збитку від знецінення у прибутку чи збитку, то збиток від знецінення сторнується 
через прибуток або збиток за рік.

Угоди про продаж та подальший викуп та кредитування цінними паперами. Угоди про продаж та подаль-
ший викуп (угоди «репо»), які фактично забезпечують контрагенту доходність кредитора, вважаються опе-
раціями забезпеченого фінансування. Визнання цінних паперів, проданих відповідно до угод про продаж 
та подальший викуп, не припиняється. Цінні папери у звіті про фінансовий стан не рекласифікуються, крім 
випадків, коли їх одержувач має договірне або традиційне право продати або передати ці цінні папери в 
заставу. В останньому випадку вони переводяться до категорії дебіторської заборгованості за операціями 
викупу. Відповідні зобов‘язання показано в складі заборгованості перед іншими банками або коштів клієнтів.
Цінні папери, придбані за угодами із зобов’язанням зворотного продажу («зворотні репо»), які фактично за-
безпечують Банку доходність кредитора, обліковуються залежно від обставин як заборгованість інших банків 
або кредити та аванси клієнтам. Різниця між ціною продажу та ціною зворотного викупу обліковується як 
процентний дохід та нараховується протягом всього строку дії договору репо за методом ефективної про-
центної ставки.

Цінні папери, надані контрагентам у якості кредиту за фіксовану винагороду, продовжують відображатись у 
консолідованій фінансовій звітності в їх первісній категорії у звіті про фінансовий стан, крім випадків, коли 
контрагент має договірне або традиційне право продати або передати ці цінні папери в заставу. В таких ви-
падках вони рекласифікуються в окрему статтю. Цінні папери, отримані в якості кредиту, не відображаються 
у консолідованій фінансовій звітності, крім випадків, коли вони реалізуються третім сторонам. У таких ви-
падках фінансовий результат від придбання та продажу цих цінних паперів відображається у складі прибут-
ку або збитку за рік у прибутках мінус збитки від торгових цінних паперів. Зобов’язання з повернення цінних 
паперів відображається за справедливою вартістю у складі інших зобов’язань.

Інвестиційна власність. Інвестиційна власність – це нерухоме майно, яким Банк володіє для отримання до-
ходу від здачі його в оренду чи від збільшення його вартості, або для обох цих цілей, і яке Банк сам не займає. 
Інвестиційна власність включає активи у процесі будівництва для їх використання у майбутньому в якості 
інвестиційної власності.

Інвестиційна власність обліковується за первісною вартістю мінус накопичена амортизація та резерв на зне-
цінення, якщо потрібно. Якщо існують ознаки знецінення інвестиційної власності, Банк розраховує вартість 
відшкодування, яка дорівнює вартості використання або справедливій вартості мінус витрати на продаж, 
залежно від того, яка з них більша. Балансова вартість інвестиційної власності зменшується до вартості від-
шкодування з віднесенням відповідної суми на прибуток чи збиток за рік. Збиток від знецінення, відображе-
ний щодо інвестиційної власності у минулих періодах, сторнується, якщо у подальшому мала місце зміна в 
оцінках, які використовувались для визначення вартості відшкодування активу.

Подальші витрати капіталізуються, лише якщо ймовірно, що Банк отримає від цього активу майбутні еконо-
мічні вигоди, а його вартість можна достовірно оцінити. Всі інші витрати на ремонт та обслуговування ви-
знаються в момент їх виникнення. Якщо інвестиційну власність починає використовувати сам власник, вона 
переводяться з категорії інвестиційної власності у категорію приміщень та обладнання.

Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання. Приміщення, вдосконалення орендова-
ного майна та обладнання обліковані за первісною вартістю мінус накопичена амортизація та резерв на 

знецінення, якщо потрібно. Первісна вартість приміщень, вдосконалень орендованого майна та обладнання 
придбаних дочірніх компаній – це їхня справедлива вартість на дату придбання.

Незавершене будівництво обліковане за первісною вартістю за мінусом резерву на знецінення (за необхід-
ності). Після завершення активи переводяться до складу приміщень та вдосконалень орендованого майна 
за балансовою вартістю. Незавершене будівництво не амортизується, поки актив не буде готовим до вико-
ристання.

Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення. Витрати на 
заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням вартості заміненого 
компоненту.

Станом на кожну звітну дату керівництво оцінює наявність ознак знецінення приміщень та обладнання. 
Якщо такі ознаки існують, керівництво Банку розраховує вартість відшкодування, яка дорівнює справедливій 
вартості активу мінус витрати на продаж або вартості використання, залежно від того, яка з цих сум більша. 
Балансова вартість активу зменшується до вартості відшкодування, а збиток від знецінення визнається у 
складі прибутку або збитку за рік. Збиток від знецінення, відображений щодо будь-якого активу у минулих 
періодах, сторнується, якщо мала місце зміна в оцінках, що використовувались для визначення вартості ви-
користання активу або його справедливої вартості за мінусом витрат на продаж.

Прибутки та збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою 
вартістю та визнаються у складі прибутку чи збитку за рік.

Амортизація. Амортизація приміщень, вдосконалень орендованого майна та обладнання розраховується 
лінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом 
строку корисного використання активу у роках таким чином:
 
Приміщення 5-80 років (залежно від компоненту)
Офісне та комп’ютерне обладнання 3-5 років
Транспортні засоби 5 років
Вдосконалення орендованого майна Протягом строку оренди

Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Банк отримав би у теперішній момент від продажу цьо-
го активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатації даного активу відповідав 
строку експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці строку корисного використання. Ліквідаційна 
вартість активів та строк їх корисного використання переглядаються та, за необхідності, коригуються на кож-
ну звітну дату.

Визнання будівель за компонентами. Банк нараховує амортизацію приміщень за окремими компонентами. 
Відповідно до цієї методики, загальна вартість будівлі розподіляється між її структурними компонентами. 
Кожний компонент визнається окремо, якщо компоненти мають різні строки експлуатації або забезпечують 
отримання вигод за різними схемами.

Нематеріальні активи. Всі нематеріальні активи Банку мають кінцевий термін використання та включають 
переважно капіталізоване програмне забезпечення.

Придбані ліцензії на комп’ютерне програмне забезпечення капіталізуються на основі витрат, понесених на 
придбання та введення в експлуатацію конкретного програмного забезпечення. Витрати, безпосередньо 
пов’язані з розробкою унікальних програмних продуктів, які можуть бути ідентифіковані, контролюються 
Банком і, ймовірно, принесуть додаткові економічні вигоди, що перевищують витрати, обліковуються у скла-
ді нематеріальних активів. Капіталізовані витрати включають витрати на персонал, який займається роз-
робкою програмного забезпечення, та відповідну частину накладних витрат. Усі інші витрати, пов’язані з 
програмним забезпеченням (наприклад, його обслуговування), відносяться на видатки по мірі їх здійснення. 
Амортизація на капіталізоване програмне забезпечення нараховується лінійним методом протягом очікува-
ного строку його використання, який становить 3-8 років.



7170 Примітки до консолідованої фінансової звітностіПримітки до консолідованої фінансової звітності

Оперативна оренда. У випадках, коли Банк виступає орендарем і всі ризики та вигоди від оренди не переда-
ються орендодавцем Банку, загальна сума орендних платежів, у тому числі платежів, що підлягають виплаті 
орендодавцю у випадку розірвання орендної угоди, включається до складу прибутку або збитку рівними 
частинами протягом строку оренди.

Оренда, вбудована в інші договори, відокремлюється, якщо (а) виконання договору пов’язане з використан-
ням конкретного активу або активів та (б) договір передбачає передачу права на використання активу.

Фінансовий лізинг. У випадках, коли Банк виступає орендодавцем за лізинговим контрактом, в межах яко-
го всі ризики і вигоди, притаманні володінню, передаються одержувачу лізингу, активи, що передаються у 
лізинг, відображаються як дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом і обліковуються за дисконто-
ваною вартістю майбутніх лізингових платежів. Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом визна-
ється на дату початку лізингу з використанням ставки дисконту, визначеної на дату лізингової угоди (датою 
лізингової угоди вважається дата укладення лізингового контракту або дата, коли сторони узгодили основні 
умови лізингу, залежно від того, яка з них раніше).

Різниця між повною вартістю такої заборгованості та її дисконтованою вартістю являє собою незароблений 
фінансовий дохід. Цей дохід визнається протягом строку лізингу із використання методу чистих інвестицій 
(до оподаткування), який відображає постійну періодичну норму доходу. Притаманні витрати, що безпосе-
редньо пов’язані з організацією лізингу, включаються до початкової суми дебіторської заборгованості за фі-
нансовим лізингом, зменшуючи суму доходу, що визнається за період лізингу. Фінансовий дохід від лізингу 
відображається у складі процентного доходу у прибутку або збитку за рік.

Збитки від знецінення визнаються у складі прибутку або збитку за рік по мірі їх виникнення в результаті од-
нієї або кількох подій («збиткові події»), що відбулися після первісного визнання дебіторської заборгованості 
за фінансовим лізингом. Банк використовує ті самі основні критерії для визначення наявності об’єктивних 
ознак збитку від знецінення, що й для кредитів, облікованих за амортизованою вартістю. Збитки від зне-
цінення визнаються шляхом створення резерву в розмірі різниці між чистою балансовою вартістю дебітор-
ської заборгованості за фінансовим лізингом і поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків 
(без урахування майбутніх кредитних збитків, які ще не понесені), дисконтованих на внутрішню норму до-
ходності за лізинговим контрактом. Розрахункові майбутні грошові потоки відображають грошові потоки, що 
можуть виникнути в результаті вилучення і продажу активів, які є предметом фінансового лізингу.

Зобов’язання за фінансовим лізингом. Коли Банк є одержувачем лізингу, і, в основному, всі ризики і вигоди, 
пов’язані з володінням, передаються Банку, активи, одержані в лізинг, обліковуються у складі приміщень, 
вдосконалень орендованого майна і обладнання з дати початку лізингу за нижчою зі справедливої вартості 
отриманих в лізинг активів і поточної вартості мінімальних лізингових платежів. Кожний лізинговий платіж 
частково відноситься на погашення зобов’язання і частково – на фінансові витрати з метою забезпечення по-
стійної процентної ставки на суму залишку заборгованості за фінансовим лізингом. Відповідні зобов’язання 
за лізингом за вирахуванням майбутніх фінансових витрат включаються до складу інших зобов’язань. Про-
центні витрати відносяться на прибуток або збиток за рік протягом строку лізингу з використанням ефектив-
ної процентної ставки. Активи, придбані за договором фінансового лізингу, амортизуються протягом строку 
їх корисного використання або коротшого строку лізингу, якщо Банк не має достатньої впевненості в тому, 
що він отримає право власності на цей актив на момент закінчення лізингу.

Заборгованість перед іншими банками. Заборгованість перед іншими банками обліковується з моменту 
надання Банку грошових коштів або інших активів банками-контрагентами. Непохідні зобов’язання обліко-
вуються за амортизованою вартістю. Якщо Банк купує власну заборгованість, вона виключається з консолі-
дованого звіту про фінансовий стан, а різниця між балансовою вартістю зобов’язання та сплаченою сумою 
відноситься на прибуток або збиток від врегулювання заборгованості.

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

Власні боргові цінні папери, випущені на внутрішньому ринку. Власні боргові цінні папери, випущені на 
внутрішньому ринку, складаються з облігацій, векселів та депозитних сертифікатів, випущених Банком. Бор-
гові цінні папери, випущені на внутрішньому ринку, обліковуються за амортизованою вартістю. Коли Банк 
викупає власні випущені боргові цінні папери, вони виключаються з консолідованого звіту про фінансовий 
стан, а різниця між балансовою вартістю зобов’язання та виплаченою сумою включається до складу при-
бутку від врегулювання заборгованості.

Випущені Єврооблігації. Випущені Єврооблігації включають боргові зобов’язання, випущені Банком у формі 
облігацій участі в кредиті. Випущені Єврооблігації обліковуються за амортизованою вартістю. Коли Банк ви-
купає випущені Єврооблігації, вони вилучаються з консолідованого звіту про фінансовий стан, а різниця між 
балансовою вартістю зобов’язання та виплаченою сумою включається до результату від погашення боргу.

Інші позикові кошти. Інші позикові кошти включають торгове фінансування, отримане від небанківських фі-
нансових організацій та державних установ. Інші позикові кошти обліковуються за амортизованою вартістю.

Субординований борг. Субординований борг являє собою довгострокові угоди про надання позикових ко-
штів, які, у випадку невиконання Банком своїх зобов’язань, будуть вторинними по відношенню до його осно-
вних боргових зобов’язань. Субординований борг обліковується за амортизованою вартістю.

Похідні фінансові інструменти. Похідні фінансові інструменти, що включають валютообмінні контракти, об-
ліковуються за справедливою вартістю.

Всі похідні фінансові інструменти показуються як активи, коли їхня справедлива вартість позитивна, і як 
зобов’язання, коли їхня справедлива вартість негативна. Зміни справедливої вартості похідних інструментів 
включаються до складу прибутків за вирахуванням збитків від похідних фінансових інструментів у складі 
прибутку або збитку за рік. Банк не застосовує облік хеджування.

Деякі похідні фінансові інструменти, вбудовані в інші фінансові інструменти, обліковуються як окремі похідні 
інструменти, якщо їхні ризики та економічні характеристики не пов’язані тісно з ризиками та економічними 
характеристиками основної угоди.

Податки на прибуток. У цій консолідованій фінансовій звітності оподаткування показано відповідно до ви-
мог законодавства із використанням податкових ставок та законодавчих норм, які діяли або фактично були 
введені в дію станом на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточні податки 
та відстрочене оподаткування та відображаються у складі прибутку чи збитку за рік, якщо тільки він не ма-
ють бути відображені безпосередньо в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу у зв’язку 
з тим, що вони стосуються операцій, які також відображені у цьому самому або іншому періоді в інших су-
купних доходах або безпосередньо у складі капіталу.

Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними відшко-
дована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди. Оподатковуваний 
прибуток або збиток базується на оціночних показниках, якщо консолідована фінансова звітність ухвалюєть-
ся до моменту подання відповідних податкових декларацій. Інші податки, за винятком податку на прибуток, 
обліковуються у складі адміністративних та інших операційних витрат.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно перенесе-
них податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань 
та їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключення при початковому 
визнанні, відстрочений податок не визнається для тимчасових різниць, що виникають при початковому ви-
знанні активу або зобов’язання, яке не впливає на фінансовий результат або оподатковуваний прибуток у 
результаті операції, яка не є об’єднанням компаній. Відстрочені податкові зобов’язання не обліковуються для 
тимчасових різниць при початковому визнанні гудвілу і, згодом, для гудвілу, який не вираховується для ці-
лей оподаткування. Активи та зобов’язання з відстроченого оподаткування визначаються із використанням 



7372 Примітки до консолідованої фінансової звітностіПримітки до консолідованої фінансової звітності

ставок оподаткування, які введені в дію або практично були введені в дію станом на кінець звітного періоду 
і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці або зараховані 
перенесені податкові збитки. Відстрочені податкові активи та зобов’язання було згорнуто лише по окремих 
компаніях Банку. Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, 
та перенесені податкові збитки відображаються лише тією мірою, в якій існує ймовірність отримання опо-
датковуваного прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.

Відстрочений податок на прибуток не визнається щодо нерозподіленого прибутку дочірніх компаній, отри-
маного після придбання, за винятком випадків, коли Банк не контролює дивідендну політику дочірньої ком-
панії й існує вірогідність того, що різниця буде сторнована у передбачуваному майбутньому через дивіденди 
або іншим чином.

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

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

Акціонерний капітал. Прості акції та привілейовані акції, які не підлягають викупу та дають право їх власни-
кам на дискреційні дивіденди, показані у складі капіталу. Витрати, безпосередньо пов’язані з емісією нових 
акцій, показуються у складі капіталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням податків. Переви-
щення справедливої вартості внесених у капітал сум над номінальною вартістю випущених акцій облікову-
ється у складі капіталу як емісійний дохід.

Незареєстрований внесок в акціонерний капітал обліковується у складі зобов’язань до моменту затвер-
дження результатів емісії акцій акціонерами. З моменту затвердження результатів емісії акцій акціонерами 
внески у капітал обліковуються у складі капіталу окремим рядком та включаються до акціонерного капіталу 
після реєстрації збільшення акціонерного капіталу державними органами.

Дивіденди. Дивіденди показуються у складі капіталу в періоді, в якому вони були оголошені. Будь-які диві-
денди, оголошені після звітної дати, але до ухвалення консолідованої фінансової звітності до випуску, опису-
ються у Примітці «Події після закінчення звітного періоду». Основою для розподілу прибутку та інших видів 
його використання є бухгалтерська звітність Компанії за українськими правилами. В українському законо-
давстві основою розподілу визначено нерозподілений прибуток.

Визнання доходів та витрат. Процентні доходи та витрати за всіма борговими інструментами відобража-
ються відповідно до методу нарахування із використанням методу ефективної процентної ставки. Цей метод 
включає до складу процентних доходів та витрат і розподіляє протягом всього періоду дії усі комісії, які ви-
плачують або отримують сторони договору і які є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки, ви-
трати за угодою, а також усі інші премії та дисконти.

Комісійні, які є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки, включають комісійні, отримані або спла-
чені у зв’язку із формуванням або придбанням фінансового активу чи випуском фінансового зобов’язання (на-
приклад, комісійні за оцінку кредитоспроможності, оцінку чи облік гарантій або застави, врегулювання умов 
надання інструменту та обробку документів за угодою). Комісійні за зобов’язання із надання кредиту за ринко-
вими процентними ставками, отримані Банком, є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки, якщо 
існує імовірність того, що Банк укладе конкретний кредитний договір та не плануватиме реалізації кредиту 

протягом короткого періоду часу після його надання. Банк не відносить зобов’язання із надання кредитів до 
фінансових зобов’язань, що відображаються за справедливою вартістю через фінансовий результат.

Якщо виникають сумніви щодо можливості погашення кредитів або інших боргових інструментів, їх вартість 
зменшується до поточної вартості очікуваних грошових потоків, після чого процентний дохід обліковується 
на основі ефективної процентної ставки по даному інструменту, що використовувалась для оцінки збитку від 
знецінення.

Всі інші виплати, в тому числі виплати за агентські послуги, комісійні та інші доходи і витрати, як правило, 
обліковуються за методом нарахування залежно від ступеня завершеності конкретної операції, що визнача-
ється як частка фактично наданої послуги у загальному обсязі послуг, які мають бути надані. Комісія за син-
диковані кредити відображається як дохід, коли операцію синдикування завершено і Банк не залишає собі 
частину кредитного пакету, або коли Банк залишає собі частину кредитного пакету за такою ж ефективною 
процентною ставкою, що й інші учасники операції.

Виплати та комісійні в результаті переговорів або участі в переговорах про проведення операції для третьої 
сторони (наприклад, придбання кредитів, акцій або інших цінних паперів чи придбання або продаж компа-
ній), що отримуються після завершення відповідної операції, відображаються після завершення зазначеної 
операції. Виплати за управління активами та інші консультаційні послуги з управління визнаються на основі 
відповідних угод про надання послуг, як правило, пропорційно витраченому часу. Виплати за управління 
активами, що стосуються інвестиційних фондів, визнаються пропорційно протягом періоду надання послуг. 
Той же принцип застосовується до послуг з управління майном, послуг з фінансового планування та депози-
тарних послуг, що надаються протягом тривалого періоду.

Перерахунок іноземної валюти. Функціональною валютою усіх підприємств Банку, що консолідуються, є ва-
люта первинного економічного середовища, в якому працює підприємство. Функціональною валютою Ком-
панії і валютою подання Банку є національна валюта України – українська гривня.

Монетарні активи і зобов’язання перераховуються у функціональну валюту кожної компанії за офіційним 
обмінним курсом станом на кінець відповідного звітного періоду. Доходи і збитки від курсових різниць, що 
виникають у результаті розрахунків по операціях і перерахунку монетарних активів і зобов’язань у функціо-
нальну валюту кожного підприємства за обмінними курсами на кінець року, відображаються у складі при-
бутку або збитку за рік. Перерахунок за курсами на кінець року не застосовується до немонетарних позицій, 
в тому числі інвестицій до капіталу. Вплив змін обмінного курсу на справедливу вартість дольових цінних 
паперів обліковується як частина прибутку або збитків від змін справедливої вартості.

Результати і фінансовий стан кожного підприємства Банку (функціональна валюта жодного з яких не є валю-
тою гіперінфляційної економіки) перераховуються у валюту подання наступним чином:

(і) активи і зобов’язання кожного поданого звіту про фінансовий стан подаються перерахованими за об-
мінним курсом станом на кінець дня на кінець кожного звітного періоду;

(іі) доходи та витрати перераховані за середнім курсом обміну (крім випадків, коли такий середній курс 
не є приблизно рівним кумулятивному ефекту курсів обміну на дати відповідних операцій, в цих ви-
падках доходи і видатки перераховуються на дату операції);

(ііі) компоненти капіталу перераховані за історичним курсом обміну; та
(IV) усі курсові різниці, що виникли, визнаються у складі інших сукупних доходів.

У випадку втрати контролю над закордонною діяльністю, раніше визнані курсові різниці при перерахунку в 
іншу валюту подання рекласифікуються з інших сукупних доходів у прибуток чи збиток за рік та відобража-
ються як прибуток або збиток від вибуття дочірньої компанії. У випадку часткового вибуття дочірньої ком-
панії без втрати контролю, відповідна частина накопичених курсових різниць рекласифікуються у категорію 
частки неконтролюючих учасників у капіталі.
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Основні курси обміну, що використовувалися для перерахунку сум в іноземній валюті, були такими:
  
 31 грудня 2011 р., гривень 31 грудня 2010 р., гривень
1 долар США 7,9898 7,9617
1 євро 10,29805 10,573138
1 російський рубль 0,24953 0,26124

Стосовно конвертації гривні в інші валюти існують обмеження і система контролю. Наразі українська гривня 
не є вільноконвертованою валютою за межами України.

Активи в довірчому управлінні. Активи, які Банк утримує від свого імені, але за рахунок третіх сторін, не 
відображаються у консолідованому звіті про фінансовий стан. Обсяг таких операцій і залишки за ними по-
казані у Примітці 30. Для цілей розкриття інформації послуги із зберігання цінностей не включаються до 
операцій довірчого управління. Комісійні, отримані від операцій довірчого управління, відображені у складі 
доходу від виплат і комісійних.

Взаємозалік. Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань, з подальшим включенням до консолідованого 
звіту про фінансовий стан лише їхньої чистої суми, може здійснюватися лише у випадку існування юридично 
визначеного права взаємозаліку визнаних сум, коли є намір провести розрахунок на основі чистої суми або 
одночасно реалізувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями.

Витрати на персонал та відповідні відрахування. Витрати на заробітну плату, єдиний соціальний внесок, 
внески до державного пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, оплачувані річні відпуст-
ки та лікарняні, премії, а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги 
надавались працівниками Банку. У Банка відсутнє юридичне або конструктивне зобов’язання здійснювати 
пенсійні або інші подібні виплати, крім платежів за планом із встановленими внесками відповідно до за-
конодавства.

Звітність за сегментами. Формат подання інформації про операційні сегменти відповідає формату внутріш-
ньої звітності, яка подається особі, відповідальній за прийняття операційних рішень Банку. Сегменти, чиї 
доходи, фінансові результати та активи перевищують 10% від загальних показників за всіма сегментами, 
розкриваються окремо. Інформація про принцип розподілу витрат між сегментами подана у Примітці 26.

Прибуток на акцію. Привілейовані акції не підлягають викупу та вважаються акціями з участю. Сума при-
бутку на одну акцію розраховується шляхом поділу прибутку або збитку, що належить власникам Компанії, 
на середньозважену кількість акцій з участю в обігу протягом звітного року. Акції Компанії не торгуються на 
ринку, і збільшення акціонерного капіталу можливе лише внаслідок емісії нових акцій за номінальною вар-
тістю. Компанія вважає, що договори про емісію нових акцій укладались з її власниками за справедливою 
вартістю і не призводили ні до зменшення, ні до збільшення прибутку на акцію.

Зміна оцінки резерву на знецінення кредитів фізичним особам. Протягом року Банк вніс зміни у свою ме-
тодику оцінки знецінення кредитів, що стосуються припущень щодо реалізації заставного забезпечення, на 
підставі наявних даних про погашення прострочених кредитів, у результаті чого був визнаний додатковий 
резерв на знецінення у сумі 85 276 тисяч гривень. Крім того, Банк використав спеціальні правила резерву-
вання та застосував норму резервування у розмірі 100% до кредитів фізичним особам, за якими Банк не очі-
кує майбутніх грошових надходжень внаслідок юридичних перешкод або обмежень при переході заставного 
майна у власність Банку та/чи інших несприятливих факторів, які чинять вплив на повернення кредитів у 
майбутньому. У результаті цього був визнаний додатковий резерв на знецінення у сумі 289 835 тисяч гри-
вень. Якби Банк застосував раніше використовувану методику оцінки знецінення кредитів, це призвело б 
до зменшення резерву на знецінення кредитів у консолідованому звіті про сукупні доходи на загальну суму 
375 111 тисяч гривень.

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

Збитки від знецінення кредитів та авансів. Департамент ризик-менеджменту Банку (ДРМ) щомісяця ана-
лізує прострочену заборгованість за всіма кредитами корпоративним, банківським та роздрібним клієнтам 
для визначення суми збитків від знецінення, які визнаються шляхом створення резерву на знецінення. Сума 
збитку від знецінення оцінюється на підставі поточної вартості ймовірної чистої суми повернутої заборго-
ваності за кредитом, включаючи суму, отриману від реалізації забезпечення. Крім того, колективна оцінка 
на предмет знецінення здійснюється для кожної категорії кредитів з урахуванням понесених у минулому 
збитків. Ця оцінка враховує результати моделювання збитків до погашення за портфелями кредитів, які є 
простроченими, але які ще не були окремо визначені як знецінені. Збільшення або зменшення фактичних 
збитків на 10% у порівнянні з оціночною сумою збитків призвело б до збільшення або зменшення збитків від 
знецінення кредитів на 457 151 тисячу гривень (у 2010 році – на 780 256 тисяч гривень), відповідно.

Збитки від знецінення окремих значних кредитів визначені на підставі оцінки дисконтованих майбутніх гро-
шових потоків від окремих кредитів з урахуванням їх погашення та реалізації будь-яких активів, наданих у 
заставу як забезпечення кредитів. Збільшення або зменшення фактичних майбутніх грошових потоків від 
окремих значних кредитів на 10% внаслідок можливих відмінностей у сумах та строках грошових потоків 
призвело б до зменшення або збільшення резерву збитків від знецінення кредитів на 122 469 тисяч гривень 
(у 2010 році – на 271 892 тисячі гривень), відповідно.

Визнання відстроченого активу з податку на прибуток. Визнаний відстрочений податковий актив у консо-
лідованому звіті про фінансовий стан являє собою переважно суму понесених податкових збитків, які мо-
жуть бути відшкодовані за рахунок майбутніх вирахувань з оподатковуваного прибутку. Відстрочені активи 
з податку на прибуток визнаються лише тією мірою, в якій існує імовірність використання відповідного по-
даткового кредиту згідно із законодавством, чинним станом на кінець звітного періоду. Оцінка майбутніх 
оподатковуваних прибутків та суми податкового кредиту, використання якого є можливим у майбутньому, 
базується на середньостроковому бізнес-плані, який готує керівництво, та результатах його екстраполяції на 
подальші періоди. В основі бізнес-плану лежать очікування керівництва, що вважаються обґрунтованими 
за існуючих обставин. Основні припущення у бізнес-плані включають подальше відновлення української 
економіки, яке почалося у 2010 році. У 2011 році ВВП збільшився на 5,2% і прогнозується його зростання у 
2012 році на 3,0%. Додатковим свідоцтвом відновлення довіри до України є зменшення рівня кредитно-де-
фолтного свопу для ринку України (3 роки) з 33% станом на 1 січня 2009 року до 9% станом на 1 січня 2012 
року, відновлення довіри населення до банків, що підтверджується збільшенням загального ринкового обся-
гу депозитів фізичних осіб. Протягом останніх трьох років національна валюта України залишалась відносно 
стабільною по відношенню до долара США. Керівництво Банку прогнозує помірні коливання курсу обміну 
української гривні у 2012 році. Очікування керівництва також передбачають помірне зростання портфелю 
кредитів корпоративним клієнтам Банку з підвищенням якості кредитів, подальший розвиток напрямку пер-
сонального фінансування (ПФ), вдосконалення асортименту банківських продуктів і послуг, що призведе до 
збільшення комісійних доходів, впровадження ефективних програм контролю витрат, підвищення ефектив-
ності мережі відділень та подальша оптимізація чисельності персоналу.

4. Основні облікові оцінки та судження, 
що використовувались при застосуванні 
облікової політики
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Слід також відзначити, що станом на 31 грудня 2011 року українське податкове законодавство не обмежує 
період використання перенесених податкових збитків. Суттєві зміни вказаних вище припущень щодо визна-
ння відстроченого податкового активу можуть потенційно призвести до припинення визнання відстроченого 
активу з податку на прибуток. Див. також Примітки 29 та 35.

Ставка оподаткування, використана для визнання відстроченого податкового активу, становить 16,25% (у 
2010 році – 16,5%) і відображає очікування керівництва щодо відшкодування та прогнозів використання 
перенесених податкових збитків. Якби фактичні результати показали, що відшкодування відбулося пізніше, 
ніж за прогнозами, відстрочений податковий актив був би реалізований переважно за ставкою 16%, тому 
відстрочений актив з податку на прибуток був би менше на 23 000 тисяч гривень. Див. також Примітку 35.

Конвертація кредитів фізичним особам. Протягом звітного періоду Банк конвертував іпотечні кредити та 
кредити на придбання автомобіля, видані працівникам Банку, кредити фізичним особам та підприємствам 
малого і середнього бізнесу, які були видані в іноземних валютах, у національну валюту. Конвертовані креди-
ти були обліковані які нові фінансові інструменти внаслідок значних змін їх умов. При визначенні початко-
вої справедливої вартості конвертованих кредитів керівництво застосувало професійні судження та дійшло 
висновку, що вона суттєво не відрізняється від амортизованої вартості початкових кредитів, крім кредитів 
працівникам, за якими була встановлена вигідніша процентна ставка в якості пільгової умови.

Обсяг аналогічних операцій на ринку є обмеженим. Банк повинен був би відобразити у звітності збиток від 
погашення кредитів та авансів, виданих зовнішнім клієнтам, у сумі 71,4 мільйона гривень (з відповідним 
зменшенням активів), якби оціночна ринкова процентна ставка була більше на 1,8% річних у порівнянні з 
оцінками керівництва. Крім того, Банк був би змушений понести сплачені наперед витрати на пільгу праців-
никам щодо конвертованих кредитів у сумі 58,1 мільйона гривень (з відповідним зменшенням балансової 
вартості кредитів), якби оціночна ринкова процентна ставка була більше на 1,8% річних у порівнянні з оцін-
ками керівництва.

Безперервність діяльності. Керівництво Банку підготувало цю фінансову звітність відповідно до принципу 
подальшого безперервного функціонування. Формуючи це професійне судження, керівництво врахувало такі 
зміни у зовнішньому середовищі, як відновлення довіри до України, обґрунтовані очікування регулярної фі-
нансової та консультаційної підтримки України з боку МВФ та прогнозоване зростання ВВП України у 2012 
році на 3,0%. Крім того, керівництво врахувало такі внутрішні обставини: прогнозоване зростання числа ак-
тивних клієнтів у 2012 році за всіма напрямками банківських послуг у сукупності на 200 тисяч, достатній 
рівень ліквідності, прогнозоване збільшення портфелю депозитів фізичних осіб у 2012 році, своєчасне ви-
конання всіх зобов’язань (у тому числі за фінансуванням BNPP), поновлений у 2010 році процес залучення 
корпоративних клієнтів (хоча і в обмеженій кількості), зростання обсягів персонального фінансування та 
колекторська діяльність. Банк продовжує отримувати консультаційну підтримку з боку глобальної організа-
ції BNPP та інших акціонерів, яка полягає у наданні управлінських, технічних та експертних консультацій і 
необхідної фінансової підтримки, що було продемонстровано у 2010 році, коли BNPP зробив додатковий вне-
сок у капітал Банку у сумі 3 043 мільйона гривень, та у подальшому у 2011-2012 роках – додатковий внесок 
у капітал Банку у сумі 1 360 мільйонів гривень. Керівництво Банку вважає, що Банк може, якщо необхідно, 
одержати додаткове фінансування від BNPP крім уже отриманих коштів у сумі 2,88 мільярда гривень за ді-
ючою кредитною лінією в сумі 21,42 мільярда гривень станом на 31 грудня 2011 року (див. Примітку 33).

Наступні нові стандарти та тлумачення набули чинності та стали обов’язковими до застосування Банком з 1 
січня 2011 року:

Зміна МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» (опублікована у листопаді 2009 року; за-
стосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2011 року або після цієї дати). МСБО 24 був 
переглянутий у 2009 році, внаслідок чого (а) було спрощене визначення пов’язаної сторони, роз’яснене 
значення цього поняття та усунуті невідповідності з визначення пов’язаної сторони; і (б) було надане част-
кове звільнення від розкриття інформації для державних організацій. Ця зміна не мала суттєвого впливу 
на консолідовану фінансову звітність Банку.

Удосконалення Міжнародних стандартів фінансової звітності (опубліковані у травні 2010 року та всту-
пають в силу для Банка з 1 січня 2011 року). Ці вдосконалення являють собою поєднання змін по суті та 
роз’яснень таких стандартів та тлумачень: зміни МСФЗ 1, щоб (I) дозволити використовувати балансову 
вартість, яка показана у фінансовій звітності, підготовленій відповідно до попередніх правил бухгалтер-
ського обліку, в якості умовної вартості об’єкта основних засобів або нематеріального активу, якщо цей 
об’єкт використовувався в межах діяльності, що підлягає тарифному регулюванню, (II) дозволити вико-
ристовувати переоцінену вартість за результатами подійної переоцінки в якості умовної вартості основних 
засобів, навіть якщо переоцінка проводилась протягом періоду, за який підготовлена перша фінансова 
звітність за МСФЗ, та (III) ввести вимогу до організацій, які запроваджують МСФЗ вперше, пояснювати 
зміни в обліковій політиці або у звільненнях від застосування МСФЗ 1 протягом періоду між першою про-
міжною звітністю за МСФЗ та їхньою першою фінансовою звітністю за МСФЗ; зміни МСФЗ 3, щоб (I) ввести 
вимогу щодо оцінки справедливої вартості (крім випадків, коли інші МСФЗ вимагають використовувати 
інший метод оцінки) часток неконтролюючих учасників, які не є існуючою часткою власності або не дають 
права їх власникам на пропорційну частку чистих активів у випадку ліквідації, (II) надати рекомендації 
щодо планів виплат на основі акцій об’єкта придбання, які не були замінені або були замінені добровільно 
в результаті об’єднання компаній, та (III) роз’яснити, що сума умовної винагороди, яка стосується операцій 
з об’єднання компаній, які були здійснені до дати набуття чинності зміненого МСФЗ 3, випущеного у січні 
2008 року, обліковуватиметься відповідно до принципів, викладених у попередній версії МСФЗ 3; зміни 
МСФЗ 7, щоб роз’яснити певні вимоги до розкриття інформації, зокрема, (I) були чітко викладені принци-
пи взаємозв’язку якісної та кількісної інформації, яка розкривається, про характер та ступінь фінансових 
ризиків, (II) була скасована вимога розкривати інформацію про балансову вартість фінансових активів, 
умови яких були переглянуті, оскільки інакше вони були б простроченими або знеціненими, (III) була за-
мінена вимога розкривати інформацію про справедливу вартість забезпечення більш загальною вимогою 
до розкриття інформації про його фінансовий вплив, та (IV) наведене роз’яснення, що організація пови-
нна розкривати інформацію про суму утримуваного на звітну дату забезпечення, на яке було звернено 
стягнення на предмет застави, а не про суму, отриману протягом року; зміни МСБО 1 для з’ясування ви-

5. Запровадження нових або переглянутих 
стандартів та тлумачень
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мог щодо представлення та складу звіту про зміни капіталу (ця зміна була застосована Банком раніше у 
фінансовій звітності за минулий рік); зміни МСБО 27, щоб роз’яснити перехідні положення, які містяться у 
змінах МСБО 21, МСБО 28 та МСБО 31, які були введені переглянутим МСБО 27 (змінений у січні 2008 року); 
зміни МСБО 34, щоб включити додаткові приклади суттєвих подій та операцій, які вимагають розкриття у 
скороченій проміжній фінансовій звітності, включаючи переведення з одного рівня ієрархії справедливої 
вартості на інший, зміни класифікації фінансових активів або зміни, що відбулися у діловому чи економіч-
ному середовищі, які чинять вплив на справедливу вартість фінансових інструментів організації; та зміни 
тлумачення IFRIC 13, щоб роз’яснити принципи оцінки справедливої вартості преміальних балів. Зазна-
чені вище зміни призвели до розкриття додаткової інформації або зміни формату розкриття інформації, 
проте не мали суттєвого впливу на оцінку та визнання операцій і залишків за операціями у цій фінансо-
вій звітності. Фінансовий вплив заставного забезпечення, інформація про який обов’язково розкривається 
відповідно до вимог зміненого МСФЗ 7, показаний у цій фінансовій звітності шляхом окремого розкриття 
вартості забезпечення для (I) фінансових активів, заставне забезпечення та інші інструменти підвищення 
кредитної якості яких дорівнюють балансовій вартості активу чи перевищують її («активи з надлишковим 
заставним забезпеченням»), та (II) фінансових активів, заставне забезпечення та інші інструменти підви-
щення кредитної якості яких менше балансової вартості активу («активи з недостатнім заставним забез-
печенням»).

Інші переглянуті стандарти та тлумачення, що є чинними для поточного періоду. Тлумачення IFRIC 19 
«Погашення фінансових зобов’язань власними інструментами капіталу», зміни МСБО 32 щодо класифі-
кації прав на придбання нових акцій, роз’яснення у тлумаченні IFRIC 14 «МСБО 19 – Обмеження щодо 
вартості активу за пенсійним планом із встановленими виплатами, мінімальні вимоги до фінансування 
та їх взаємозв’язок», що стосуються передоплати мінімальних вимог до фінансування, та зміни МСФЗ 1 
«Перше застосування МСФЗ» не мали впливу на цю консолідовану фінансову звітність.

Були опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування Банком 
у річних періодах, починаючи з 1 січня 2012 року та пізніших періодах. Банк не застосовував ці стандарти та 
тлумачення до початку їх обов’язкового застосування.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти, частина 1: класифікація та оцінка». МСФЗ 9, опублікований у листопаді 
2009 року, замінює ті розділи МСБО 39, які стосуються класифікації та оцінки фінансових активів. У жов-
тні 2010 року до МСФЗ 9 були внесені додаткові зміни для роз’яснення класифікації та оцінки фінансових 
зобов’язань, а у грудні 2011 року – для (і) зміни дати набуття ним чинності для річних періодів, які почи-
наються з 1 січня 2015 року або після цієї дати, та (іі) доповнення вимог до розкриття інформації протягом 
перехідного періоду. Основні особливості стандарту описані нижче:

•	 Фінансові	активи	повинні	відноситися	до	двох	категорій	оцінки:	фінансові	активи,	які	у	подаль-
шому оцінюються за справедливою вартістю, та фінансові активи, які у подальшому оціню-
ються за амортизованою вартістю. Відповідне рішення приймається при початковому визнанні 
фінансових інструментів. Класифікація залежить від бізнес-моделі суб’єкта господарювання, 
яку він використовує для управління своїми фінансовими інструментами, та від характеристик 
грошових потоків від інструмента відповідно до договору.

•	 Інструмент	у	подальшому	оцінюється	за	амортизованою	вартістю,	тільки	якщо	цей	інструмент	
є борговим інструментом і якщо (і) мета бізнес-моделі суб’єкта господарювання полягає в утри-
манні активу для одержання грошових потоків відповідно до договору, та (іі) грошові потоки від 
активу відповідно до договору – це виключно виплати основної суми боргу та процентів (тобто 
він має лише базові характеристики кредиту). Всі інші боргові інструменти оцінюються за спра-
ведливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.

•	 Усі	інструменти	капіталу	у	подальшому	оцінюються	за	справедливою	вартістю.	Інструменти	ка-
піталу, які утримуються для торгівлі, оцінюватимуться за справедливою вартістю, зміни якої 
відносяться на фінансовий результат. При початковому визнанні всіх інших інвестицій в інстру-
менти капіталу суб’єкти господарювання можуть зробити остаточний вибір визнавати нереалі-
зовані та реалізовані прибутки і збитки від зміни справедливої вартості у складі інших сукупних 
доходів, а не у складі прибутку чи збитку. Перенесення прибутків або збитків від зміни справед-
ливої вартості на фінансовий результат припиняється. Цей вибір можна робити відносно кожної 
окремої категорії інструментів. Дивіденди відображаються у складі прибутку чи збитку, якщо 
вони являють собою прибуток на інвестований капітал.

•	 Більшість	 вимог	МСБО	 39	щодо	 класифікації	 та	 оцінки	фінансових	 зобов’язань	 були	 перене-
сені до МСФЗ 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що суб’єкт господарювання буде 
зобов’язаний показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін у власному кредитному 
ризику фінансових зобов’язань, віднесених до категорії за справедливою вартістю, зміни якої 
відносяться на фінансовий результат.

Хоча запровадження МСФЗ 9 є обов’язковим з 1 січня 2015 року, дозволяється його дострокове застосування. 
Банк аналізує наслідки запровадження цього стандарту, його вплив на Банк та строки його запровадження 
в Банку.

МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» (опублікований у травні 2011 року; застосовується до річ-
них періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати). МСФЗ 10 замінює всі роз’яснення 
щодо контролю та консолідації, викладені в МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» та 
тлумаченні SIC-12 «Консолідація – підприємства спеціального призначення». МСФЗ 10 змінює визначення 
контролю таким чином, що однакові критерії застосовуються для всіх підприємств при визначенні контр-

6. Нові положення бухгалтерського обліку
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олю. Це визначення супроводжується докладними роз’ясненнями щодо застосування цих критеріїв. Наразі 
керівництво Банку оцінює вплив цього нового стандарту на його консолідовану фінансову звітність.

МСФЗ 11 «Угоди про спільну діяльність» (опублікований у травні 2011 року; застосовується до річних пе-
ріодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати). МСФЗ 11 замінює МСБО 31 «Частки участі 
у спільних підприємствах» та тлумачення SIC-13 «Спільно контрольовані підприємства – внески учасників 
у негрошовій формі». Зміни у визначеннях зменшили кількість видів угод про спільну діяльність до двох: 
спільні операції та спільні підприємства. Існуюча альтернатива вибору облікової політики за методом про-
порційної консолідації для спільно контрольованих підприємств була скасована. Облік за методом участі в 
капіталі є обов’язковим для всіх учасників спільних підприємств. Наразі керівництво Банку оцінює вплив 
цього нового стандарту на його консолідовану фінансову звітність.

МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання» (опублікований 
у травні 2011 року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї 
дати). МСФЗ 12 застосовується до суб’єктів господарювання, які мають частку участі у дочірній компанії, 
спільному підприємстві, асоційованій компанії або неконсолідованому структурованому підприємстві. Цей 
стандарт замінює вимоги до розкриття інформації, що наразі містяться в МСБО 28 «Інвестиції в асоційова-
ні компанії». МСФЗ 12 вимагає від суб’єктів господарювання розкривати інформацію, яка допомогла б ко-
ристувачам фінансової звітності оцінити сутність, ризики та фінансові наслідки, пов’язані з участю суб’єкта 
господарювання в капіталі дочірніх підприємств, асоційованих компаній, неконсолідованих структурованих 
підприємств та спільних підприємств. Для відповідності новим вимогам суб’єкти господарювання повинні 
розкривати таку інформацію: суттєві судження та припущення, що застосовувались при визначенні наяв-
ності у них контролю, спільного контролю або значного впливу на частку, що їм належить у капіталі інших 
суб’єктів господарювання, додаткову інформацію про частку неконтролюючих учасників у діяльності та гро-
шових потоках Банку, зведену фінансову інформацію дочірніх компаній із значною часткою неконтролюю-
чих учасників та детальну інформацію про частку участі у капіталі неконсолідованих структурованих під-
приємств. Наразі керівництво Банку оцінює вплив цього нового стандарту на його консолідовану фінансову 
звітність.

МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю» (опублікований у травні 2011 року; застосовується до річ-
них періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати). Мета МСФЗ 13 – усунути існуючу 
непослідовність та складність формулювань положень завдяки чіткому визначенню справедливої вартості 
та використанню єдиного джерела інформації для оцінки справедливої вартості та спільних вимог до роз-
криття інформації, які застосовуються щодо всіх МСФЗ. Наразі керівництво Банку оцінює вплив цього нового 
стандарту на його консолідовану фінансову звітність.

МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» (переглянутий у травні 2011 року; застосовується до річних пері-
одів, які починаються з 1 січня 2013 року або, після цієї дати). МСБО 27 був змінений, і наразі його метою 
є встановлення вимог до обліку та розкриття інформації для інвестицій у дочірні компанії, спільні підпри-
ємства та асоційовані компанії при підготовці підприємством окремої фінансової звітності. Положення щодо 
контролю та консолідованої фінансової звітності були замінені МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звіт-
ність». Цей переглянутий стандарт не матиме суттєвого впливу на консолідовану фінансову звітність Банку.

МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» (переглянутий у травні 2011 року; за-
стосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати). Ця зміна МСБО 28 
є наслідком проекту Ради КМСБО з обліку спільної діяльності. У ході обговорення цього проекту Рада КМСБО 
прийняла рішення про внесення обліку діяльності спільних підприємств за дольовим методом у МСБО 28, 
оскільки цей метод застосовується як до спільних підприємств, так і до асоційованих компаній. Положення 
щодо інших питань, за винятком описаного вище, залишились без змін. Наразі керівництво Банку оцінює 
вплив цього зміненого стандарту на його консолідовану фінансову звітність.

Розкриття інформації – передача фінансових активів – зміни МСФЗ 7 (випущені у жовтні 2010 року; засто-
совуються до річних періодів, які починаються з 1 липня 2011 року або після цієї дати). Ця зміна вимагає 
розкривати додаткову інформацію про ризики, пов’язані з переданими фінансовими активами, та інфор-
мацію про характер і балансову вартість кожного класу фінансових активів, а також включати опис ризиків 

та вигод, пов’язаних з цими фінансовими активами, які були передані іншій стороні, проте залишаються 
на балансі суб’єкта господарювання. Розкриття такої інформації також потрібне для того, щоб користувачі 
фінансової звітності мали можливість визначити суму пов’язаних з цими активами зобов’язань та зрозуміти 
зв’язок між фінансовими активами та пов’язаними з ними зобов’язаннями. Якщо визнання фінансових ак-
тивів припинилось, але суб’єкт господарювання продовжує наражатись на певні ризики та отримувати певні 
вигоди, пов’язані з переданим активом, слід розкривати додаткову інформацію, яка дозволить зрозуміти 
вплив зазначених ризиків. Наразі керівництво Банку оцінює вплив цього зміненого стандарту на розкриття 
інформації у його консолідованій фінансовій звітності.

Зміни МСБО 1 «Подання фінансової звітності» (опубліковані у червні 2011 року; застосовуються до річних 
періодів, які починаються з 1 липня 2012 року або після цієї дати) вносять зміни у розкриття статей, по-
даних у складі інших сукупних доходів. Ці зміни вимагають від суб’єктів господарювання розподіляти статті, 
подані у складі інших сукупних доходів, на дві групи відповідно до принципу можливості їх потенційного 
перенесення у майбутньому на прибуток чи збиток. Назву звіту про сукупні доходи, що використовується 
в МСБО 1, змінено на «Звіт про прибутки чи збитки та інші сукупні доходи». Керівництво Банку очікує, що 
змінений стандарт змінить формат представлення його консолідованої фінансової звітності, проте не матиме 
впливу на оцінку операцій та залишків за операціями.

Змінений МСБО 19 «Виплати робітникам» (опублікований у червні 2011 року; застосовується до річних 
періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати) вносить значні зміни у підхід до визна-
ння та оцінки витрат за пенсійними планами із встановленими виплатами та вихідною допомогою, а та-
кож у розкриття інформації про всі виплати робітникам. Цей стандарт вимагає визнання всіх змін у чистих 
зобов’язаннях (активах) за пенсійним планом із встановленими виплатами у момент їх виникнення таким 
чином: (I) вартість послуг та чистий процентний дохід відображаються у складі прибутку чи збитку; а (II) пе-
реоцінка – в інших сукупних доходах. Наразі керівництво Банку оцінює вплив цього зміненого стандарту на 
його консолідовану фінансову звітність.

Розкриття інформації – взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань – зміни МСФЗ 7 (випу-
щені у грудні 2011 року; застосовуються до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після 
цієї дати). Ця зміна вимагає розкриття інформації, яка надасть змогу користувачам фінансової звітності 
суб’єкта господарювання оцінити вплив або потенційний вплив домовленостей про розрахунки на нетто-
основі, включаючи права на взаємозалік. Ця зміна матиме вплив на розкриття інформації, проте не матиме 
впливу на оцінку та визнання фінансових інструментів.

Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань – зміни МСБО 32 (випущені у грудні 2011 року; 
застосовуються до річних періодів, які починаються з 1 січня 2014 року або після цієї дати). Ця зміна 
вводить положення щодо застосування МСБО 32 з метою усунення невідповідностей, виявлених при засто-
суванні окремих критеріїв взаємозаліку. Це включає роз’яснення значення вимоги «у теперішній час має 
законодавчо встановлене право на взаємозалік» і того, що деякі системи з розрахунком на валовій основі 
можуть вважатись еквівалентними системами з розрахунком на нетто-основі. Банк аналізує наслідки запро-
вадження цієї зміни, її вплив на Банк та строки її запровадження в Банку.

Удосконалення Міжнародних стандартів фінансової звітності (опубліковані у травні 2012 року та застосо-
вуються до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року). Ці удосконалення являють собою зміни 
таких п’яти стандартів: зміни МСФЗ 1 (I) для роз’яснення того факту, що організація, яка поновлює підготовку 
своєї фінансової звітності за МСФЗ, може повторно застосувати МСФЗ 1 або всі МСФЗ ретроспективно так, 
нібито вона ніколи не припиняла застосовувати їх, та (II) для включення додаткового звільнення від ретро-
спективного застосування МСБО 23 «Витрати за позиковими коштами» для організацій, які запроваджу-
ють МСФЗ вперше. Зміни МСБО 1 для роз’яснення відсутності необхідності у пояснювальних примітках до 
третього балансу, представленого на початок попереднього періоду у зв’язку з тим, що він зазнав суттєвого 
впливу у результаті ретроспективної трансформації, змін в обліковій політиці чи рекласифікації для цілей 
представлення. Пояснювальні примітки необхідні у тому випадку, якщо організація добровільно вирішує 
представити додаткові порівняльні звіти. Зміни МСБО 16 для роз’яснення того факту, що сервісне обладнан-
ня, яке використовується протягом кількох періодів, відноситься до категорії основних засобів, а не товарно-
матеріальних запасів. Зміни МСБО 32 для роз’яснення того факту, що деякі податкові наслідки та розподіли 
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власникам слід обліковувати у звіті про фінансові результати, що завжди вимагалося відповідно до МСБО 
12. Зміни МСБО 34 для приведення його вимог у відповідність до МСФЗ 8. МСБО 34 вимагатиме розкривати 
інформацію про критерії оцінки загальних активів та зобов’язань операційного сегменту, тільки якщо така 
інформація регулярно подається особі, відповідальній за прийняття операційних рішень, і якщо з моменту 
випуску останньої фінансової звітності ці критерії оцінки суттєвим чином змінились.

Інші переглянуті стандарти та тлумачення: зміни МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», які стосуються су-
ворої гіперінфляції та усувають посилання на фіксовані дати для деяких обов’язкових та добровільних ви-
ключень, зміни МСБО 12 «Податки на прибуток», які вводять спростовне припущення про те, що вартість 
інвестиційної власності, яка обліковується за справедливою вартістю, повністю відшкодовується, за рахунок 
продажу, та тлумачення IFRIC 20 «Витрати на розкривні роботи при відкритій розробці на етапі видобу-
вання», яке розглядає питання про те, коли і яким чином обліковувати вигоди, що виникають у результаті 
розкривних робіт у гірничодобувній галузі, не матимуть впливу на цю консолідовану фінансову звітність на 
думку керівництва Банку.

Якщо інше не вказано вище, не очікується суттєвого впливу цих нових стандартів та тлумачень на консолі-
довану фінансову звітність Банку.

У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.
  

Грошові кошти в касі 1 351 116 1 373 070
Залишки на рахунках в НБУ 910 381 1 560 408
Кореспондентські рахунки та депозити «овернайт» в інших банках  
- Україна 1 754 2 560
- Інші країни 5 193 364 3 558 209

Всього грошових коштів та їх еквівалентів та обов’язкових резервів 7 456 615 6 494 247

На 31 грудня 2011 року залишок обов’язкового резерву в НБУ розраховується як проста середня протягом мі-
сяця (на 31 грудня 2010 року – протягом місяця) і повинен утримуватися на рівні від 0 до 8 процентів (на 31 
грудня 2010 року – від 0 до 7 процентів) від певних зобов’язань Банку. Залишок обов’язкового резерву Банку 
в НБУ за грудень 2011 року становив 977 158 тисяч гривень (на 31 грудня 2010 року – 910 573 тисячі гривень).

Станом на 31 грудня 2011 року, відповідно до положень НБУ, Банк повинен був утримувати залишок на окре-
мому рахунку в НБУ на рівні не менше, ніж 70% (на 31 грудня 2010 року – не менше 100%) від обов’язкового 
резерву за попередній місяць. Відповідно до вимог НБУ, для покриття обов’язкових резервів українські банки 
можуть зараховувати залишок коштів на окремому рахунку в НБУ та ОВДП, випущені для фінансування за-
ходів в Україні з підготовки до ЄВРО 2012, у сумі 50% від їхньої номінальної вартості.

Крім розміщення коштів на окремому рахунку в НБУ, Банк зобов’язаний щоденно утримувати залишок на 
початок дня на поточному рахунку в НБУ у розмірі 25% від суми обов’язкового резерву.

Оскільки відповідні ліквідні активи не можуть використовуватись для фінансування повсякденної діяль-
ності Банку, для цілей підготовки консолідованого звіту про рух грошових коштів зі складу грошових ко-
штів та їх еквівалентів був виключений обов’язковий резерв у сумі 928 300 тисяч гривень, що становить 
95% обов’язкового резерву в НБУ (на 31 грудня 2010 року – 910 573 тисячі гривень, що становило 100% 
обов’язкового резерву в НБУ).

Грошові кошти Банку та їх еквіваленти для цілей підготовки консолідованого звіту про рух грошових коштів 
складали:

У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.
  

Всього грошових коштів та їх еквівалентів та обов’язкових резервів 7 456 615 6 494 247
Мінус: обов’язкові резерви (928 300) (910 573)

Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей складання звіту 
про рух грошових коштів 6 528 315 5 583 674

7. Грошові кошти та їх еквіваленти 
та обов’язкові резерви
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Нижче поданий аналіз грошових коштів та їх еквівалентів та обов’язкових резервів за кредитною якістю 
станом на 31 грудня 2011 року:

 Грошові Залишки Кореспон- Всього
 кошти на рахун- дентські
 в касі ках в НБУ рахунки
   та депозити
   «овернайт»
   в інших
У тисячах українських гривень   банках

Не прострочені та не знецінені
- Грошові кошти в касі 1 351 116 - - 1 351 116
- Національний банк України - 910 381 - 910 381
- Категорія високої якості - - 5 121 117 5 121 117
- Категорія середньої якості - - 74 001 74 001

Всього грошових коштів та їх еквівалентів 
та обов’язкових резервів 1 351 116 910 381 5 195 118 7 456 615

Нижче поданий аналіз грошових коштів та їх еквівалентів та обов’язкових резервів за кредитною якістю 
станом на 31 грудня 2010 року:

 Грошові Залишки Кореспон- Всього
 кошти на рахун- дентські
 в касі ках в НБУ рахунки
   та депозити
   «овернайт»
   в інших
У тисячах українських гривень   банках

Не прострочені та не знецінені
- Грошові кошти в касі 1 373 070 - - 1 373 070
- Національний банк України - 1 560 408 - 1 560 408
- Категорія високої якості - - 3 552 100 3 552 100
- Категорія середньої якості - - 8 252 8 252
- Категорія низької якості - - 417 417

Всього грошових коштів та їх еквівалентів 
та обов’язкових резервів 1 373 070 1 560 408 3 560 769 6 494 247

Категорії кредитної якості відповідають рейтингам агенції Standard and Poor’s, як зазначено далі:

- Висока якість – кошти, розміщені у банках з рейтингом від ААА до А-;
- Середня якість – кошти, розміщені у банках з рейтингом від ВВВ до В-;
- Низька якість – кошти, розміщені у банках з рейтингом від ССС до С-.

При визначенні категорій кредитної якості керівництво також враховує прогнози за рейтингами та фактори 
країни.

Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів і обов’язкових резервів за географічним принципом, валютами та 
процентними ставками поданий у Примітці 27. Інформація про залишки по операціях з пов’язаними сторо-
нами наведена у Примітці 33.

У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

Короткострокові розміщення коштів в інших банках 404 526 685 603
Договори зворотного «репо» 26 278 -

Мінус: резерв на знецінення заборгованості інших банків (90 209) (90 459)

Всього заборгованості інших банків 340 595 595 144

Загальна сума знецінених розміщень коштів на міжбанківському ринку становить 90 209 тисяч гривень та 
являє собою заборгованість українського банку.

Загальна сукупна сума заборгованості 5 контрагентів із найбільшою заборгованістю становить 281 473 тися-
чі гривень (у 2010 році – 574 289 тисяч гривень), або 65% (у 2010 році – 84%) від загальної суми заборгова-
ності інших банків.

Протягом 2011 року в сумі резерву на знецінення заборгованості інших банків відбулися такі зміни:

 Короткострокові розміщення Всього
У тисячах українських гривень коштів в інших банках

Резерв на знецінення заборгованості 
інших банків на 1 січня 2011 р. 90 459 90 459

Резерв на знецінення протягом року 57 876 57 876
Курсові різниці (250) (250)
Суми, списані протягом року як безнадійні (57 876) (57 876)

Резерв на знецінення заборгованості 
інших банків на 31 грудня 2011 р. 90 209 90 209

Протягом 2010 року в сумі резерву на знецінення заборгованості інших банків відбулися такі зміни:

 Короткострокові розміщення Всього
У тисячах українських гривень коштів в інших банках

Резерв на знецінення заборгованості 
інших банків на 1 січня 2010 р. 79 925 79 925

Резерв на знецінення протягом року 48 009 48 009
Курсові різниці 636 636
Вибуття кредиту (38 111) (38 111)

Резерв на знецінення заборгованості 
інших банків на 31 грудня 2010 р. 90 459 90 459

8. Заборгованість інших банків
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Нижче поданий аналіз заборгованості інших банків за кредитною якістю станом на 31 грудня 2011 року:

 Короткострокові розміщення Договори зворотного Всього 
У тисячах українських гривень коштів в інших банках «репо»

Не прострочені та не знецінені
- Категорія середньої якості 314 317 26 278 340 595

Всього не прострочених та не знецінених 314 317 26 278 340 595

Знецінені (загальна сума)
- прострочені більше ніж 360 днів 90 209 - 90 209

Всього знецінених (загальна сума) 90 209 - 90 209

Мінус: резерв на знецінення (90 209) - (90 209)

Всього заборгованості інших банків 314 317 26 278 340 595

Нижче поданий аналіз заборгованості інших банків за кредитною якістю станом на 31 грудня 2010 року:

 Короткострокові розміщення Всього
У тисячах українських гривень коштів в інших банках

Не прострочені та не знецінені
- Категорія високої якості 328 228 328 228
- Категорія середньої якості 196 816 196 816

Всього не прострочених та не знецінених 525 044 525 044

Знецінені (загальна сума)
- не прострочені 37 37
- прострочені від 91 до 180 днів 1 288 1 288
- прострочені більше ніж 360 днів 159 234 159 234

Всього знецінених (загальна сума) 160 559 160 559

Мінус: резерв на знецінення (90 459) (90 459)

Всього заборгованості інших банків 595 144 595 144

Категорії кредитної якості відповідають рейтингам агенції Standard and Poor’s, як зазначено далі:

- Висока якість – заборгованість банків з рейтингом від ААА до А-;
- Середня якість – заборгованість банків з рейтингом від ВВВ до В-;
- Низька якість – заборгованість банків з рейтингом від ССС до С-.

При визначенні категорій кредитної якості керівництво також враховує прогнози за рейтингами та фактори 
країни.

Інформацію про розрахункову справедливу вартість кожного класу заборгованості інших банків наведено у 
Примітці 31. Аналіз заборгованості інших банків за географічним принципом, валютами, строками погашен-
ня та процентними ставками подано у Примітці 27.

У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

Інші строкові кредити 11 799 844 15 093 998
Іпотечні кредити 10 716 916 16 590 228
Кредити для придбання автомобілів 2 214 494 4 168 230
Овердрафти 128 679 261 843
Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом 109 600 223 146

Всього кредитів та авансів клієнтам до знецінення 24 969 533 36 337 445

Мінус: резерв на знецінення кредитів (6 600 975) (10 767 126)

Всього кредитів та авансів клієнтам 18 368 558 25 570 319

Інші строкові кредити включають строкові кредити, надані великим корпораціям, підприємствам малого та 
середнього бізнесу та фізичним особам.

У сумі резерву на знецінення кредитів протягом 2011 року відбулися такі зміни:

 Інші Іпотечні Кредити Овер- Дебітор- Всього 
 строкові кредити для прид- драфти ська забо-
 кредити  бання  ргованість
   авто-  за фінан-
   мобілів  совим
У тисячах українських гривень     лізингом

Резерв на знецінення кредитів 
на 1 січня 2011 р. 5 072 650 4 050 294 1 429 238 122 309 92 635 10 767 126
Відрахування до резерву 
на знецінення протягом року* 266 583 1 036 357 (99 656) (92 918) (42 389) 1 067 977
Курсові різниці (20 042) 1 122 (5 031) (1 627) - (25 578)
Суми, списані протягом року 
як безнадійні (125 171) (109 018) (41 897) - (14 023) (290 109)
Продаж кредитного портфеля (1 900 876) (2 462 175) (539 332) (16 058) - (4 918 441)

Резерв на знецінення кредитів 
на 31 грудня 2011 р. 3 293 144 2 516 580 743 322 11 706 36 223 6 600 975

* Сума резерву на знецінення протягом 2011 року відрізняється від суми, представленої у звіті про сукупні доходи за рік, 
внаслідок відшкодування заборгованості у сумі 28 230 тисяч гривень (у 2010 році – нуль), раніше списаної як така, що 
не може бути повернута. Відшкодована сума була кредитована безпосередньо у рядку «Резерв на знецінення кредитів» 
у складі прибутку чи збитку за рік.

У 2011 році Банк продав юридичним особам кредити корпоративним клієнтам балансовою вартістю 969 397 
тисяч гривень. Прибуток чи збиток у результаті цієї операції не визнавалися, оскільки ціна операції дорівню-
вала балансовій вартості кредитів на дату операції.

У грудні 2011 року Банк продав іпотечні кредити фізичним особам фінансовій організації, зареєстрованій в 
Україні. Балансова вартість проданих кредитів склала 577 393 тисячі гривень.

У грудні 2011 року Банк передав кредити фізичним особам зареєстрованій в Україні пов’язаній стороні під 
спільним контролем. Балансова вартість переданих кредитів склала 552 684 тисячі гривень. Див. Примітки 
33 та 35.

9. Кредити та аванси клієнтам
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У сумі резерву на знецінення кредитів протягом 2010 року відбулися такі зміни:

 Інші Іпотечні Кредити Овер- Дебітор- Всього 
 строкові кредити для прид- драфти ська забо-
 кредити  бання  ргованість
   авто-  за фінан-
   мобілів  совим
У тисячах українських гривень     лізингом

Резерв на знецінення кредитів 
на 1 січня 2010 р. 4 382 745 3 336 744 1 128 306 153 076 84 914 9 085 785
Резерв на знецінення 
протягом року 1 342 606 1 073 473 399 515 5 423 41 229 2 862 246
Курсові різниці (12 863) (1 850) 1 439 (585) - (13 859)
Суми, списані протягом року 
як безнадійні (199 512) (358 073) (100 022) (2 059) - (659 666)
Продаж кредитного портфеля (440 326) - - (33 546) (33 508) (507 380)

Резерв на знецінення кредитів 
на 31 грудня 2010 р. 5 072 650 4 050 294 1 429 238 122 309 92 635 10 767 126

Концентрація клієнтського кредитного портфеля за галузями економіки є такою:

 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.
У тисячах українських гривень Сума % Сума %

Приватні особи 15 001 129 60 22 982 935 64
Торгівля та фінанси 3 397 510 14 4 549 159 13
Сільське господарство та харчова промисловість 1 992 942 8 2 616 642 7
Торгівля транспортними засобами 739 859 3 877 297 2
Виробництво та машинобудування 646 206 3 920 392 3
Авіаперевезення та інші транспортні послуги 621 011 2 375 058 1
Нафтогазова галузь 578 517 2 850 752 2
Будівництво нерухомості 508 524 2 758 323 2
Хімічна промисловість 456 799 2 417 626 1
Металургійна та гірнича галузі 428 709 2 1 090 892 3
Інше 598 327 2 898 369 2

Всього кредитів та авансів клієнтам (до знецінення) 24 969 533 100 36 337 445 100

На 31 грудня 2011 року сукупна сума кредитів, виданих 10 найбільшим позичальникам Банку, становила 
3 013 814 тисяч гривень (на 31 грудня 2010 року – 3 703 171 тисяча гривень), або 12% від загальної суми 
кредитного портфелю (на 31 грудня 2010 року – 10%).

Станом на 31 грудня 2011 року кредити клієнтам балансовою вартістю 16 125 тисяч гривень (на 31 грудня 
2010 року – 19 491 тисяча гривень) були надані у забезпечення інших позикових коштів, отриманих від Дер-
жавної іпотечної установи, у сумі 16 356 тисяч гривень (на 31 грудня 2010 року – 19 730 тисяч гривень). Див. 
Примітки 17 та 29.

Станом на 31 грудня 2011 року Банк мав 21 позичальника із загальною сумою виданих кожному позичаль-
нику кредитів, яка перевищувала 10% чистих активів Банку. Загальна балансова вартість цих кредитів ста-
новила 4 621 889 тисяч гривень (у 2010 році – 8 позичальників із загальною сумою кредитів 3 252 131 тисяча 
гривень).

Нижче поданий аналіз виданих кредитів станом на 31 грудня 2011 року за кредитною якістю:

 Інші Іпотечні Кредити Овер- Чисті Всього 
 строкові кредити для прид- драфти інвестиції
 кредити  бання  у фінансо-
   авто-  ву оренду
У тисячах українських гривень   мобілів

Не прострочені та не знецінені
Кредити корпоративним клієнтам 
високої якості 2 061 998 101 1 291 8 821 - 2 072 211
Кредити корпоративним клієнтам 
середньої якості 1 217 177 83 359 2 519 22 599 - 1 325 654
Кредити корпоративним клієнтам 
низької якості 1 583 076 20 821 1 688 9 425 - 1 615 010
Без рейтингу – короткострокове 
фінансування – до 1 року 744 466 11 167 19 901 73 150 10 504 859 188
Без рейтингу – середньострокове 
фінансування – 1-10 років 1 445 196 2 163 437 1 266 092 1 344 52 734 4 928 803
Без рейтингу – інвестиційні кредити 
– понад 10 років 57 417 4 318 183 - 135 - 4 375 735

Всього не прострочених 
а не знецінених 7 109 330 6 597 068 1 291 491 115 474 63 238 15 176 601

Прострочені, але не знецінені
- прострочені від 1 до 10 днів 87 483 299 765 74 641 792 - 462 681
- прострочені від 11 до 30 днів 325 459 107 902 25 717 5 233 459 316
- прострочені від 31 до 90 днів 95 983 283 029 59 962 219 1 432 440 625
- прострочені від 91 до 180 днів 166 5 222 54 15 - 5 457
- прострочені від 181 до 360 днів 8 206 1 228 45 7 - 9 486
- прострочені більше ніж 360 днів - - - - - -

Всього прострочених, 
але не знецінених 517 297 697 146 160 419 1 038 1 665 1 377 565

Кредити, визначені окремо 
як знецінені
- не прострочені 696 188 55 888 18 619 4 866 2 631 778 192
- прострочені від 1 до 10 днів 17 664 20 012 1 473 - 574 39 723
- прострочені від 11 до 30 днів 20 243 6 119 955 - 2 150 29 467
- прострочені від 31 до 90 днів 21 842 25 951 6 118 - 1 752 55 663
- прострочені від 91 до 180 днів 256 524 285 836 56 653 77 10 164 609 254
- прострочені від 181 до 360 днів 469 097 453 947 72 965 94 1 130 997 233
- прострочені більше ніж 360 днів 2 691 659 2 574 949 605 801 7 130 26 296 5 905 835

Всього кредитів, визначених 
окремо як знецінені 4 173 217 3 422 702 762 584 12 167 44 697 8 415 367

Валова балансова вартість 
кредитів та авансів клієнтам 11 799 844 10 716 916 2 214 494 128 679 109 600 24 969 533

Мінус: резерви на знецінення (3 293 144) (2 516 580) (743 322) (11 706) (36 223) (6 600 975)

Всього кредитів 
та авансів клієнтам 8 506 700 8 200 336 1 471 172 116 973 73 377 18 368 558
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Нижче поданий аналіз виданих кредитів станом на 31 грудня 2010 року за кредитною якістю:

 Інші Іпотечні Кредити Овер- Чисті Всього 
 строкові кредити для прид- драфти інвестиції
 кредити  бання  у фінансо-
   авто-  ву оренду
У тисячах українських гривень   мобілів

Не прострочені та не знецінені
Кредити корпоративним клієнтам 
високої якості 1 200 647 2 539 8 154 8 767 - 1 220 107
Кредити корпоративним клієнтам 
середньої якості 1 796 020 168 744 4 326 32 980 - 2 002 070
Кредити корпоративним клієнтам 
низької якості 961 428 33 169 8 782 12 722 - 1 016 101
Без рейтингу – короткострокове 
фінансування – до 1 року 404 217 - 67 59 675 2 463 961
Без рейтингу – середньострокове 
фінансування – 1-10 років 656 239 1 108 324 2 388 290 2 383 55 616 4 210 852
Без рейтингу – інвестиційні 
кредити – понад 10 років 1 130 078 7 708 825 167 - - 8 839 070

Всього не прострочених 
та не знецінених 6 148 629 9 021 601 2 409 786 116 527 55 618 17 752 161

Прострочені, але не знецінені
- прострочені від 1 до 10 днів 84 819 275 329 93 535 10 859 39 379 503 921
- прострочені від 11 до 30 днів 1 011 527 139 064 45 057 75 15 722 1 211 445
- прострочені від 31 до 90 днів 265 724 422 824 116 806 257 1 445 807 056
- прострочені від 91 до 180 днів 126 196 4 30 17 - 126 247
- прострочені від 181 до 360 днів 28 043 1 2 1 53 28 100
- прострочені більше ніж 360 днів 1 1 - 19 1 730 1 751

Всього прострочених, 
але не знецінених 1 516 310 837 223 255 430 11 228 58 329 2 678 520

Кредити, визначені окремо 
як знецінені
- не прострочені 1 444 811 244 386 33 518 16 192 4 415 1 743 322
- прострочені від 1 до 10 днів 38 646 14 176 4 093 - - 56 915
- прострочені від 11 до 30 днів 14 227 5 874 2 063 - 1 113 23 277
- прострочені від 31 до 90 днів 340 227 41 237 11 295 5 098 17 109 414 966
- прострочені від 91 до 180 днів 732 974 368 766 103 373 412 14 507 1 220 032
- прострочені від 181 до 360 днів 1 557 419 759 871 185 165 1 695 16 012 2 520 162
- прострочені більше ніж 360 днів 3 300 755 5 297 094 1 163 507 110 691 56 043 9 928 090

Всього кредитів, визначених 
окремо як знецінені 7 429 059 6 731 404 1 503 014 134 088 109 199 15 906 764

Валова балансова вартість 
кредитів та авансів клієнтам 15 093 998 16 590 228 4 168 230 261 843 223 146 36 337 445

Мінус: резерви на знецінення (5 072 650) (4 050 294) (1 429 238) (122 309) (92 635) (10 767 126)

Всього кредитів 
та авансів клієнтам 10 021 348 12 539 934 2 738 992 139 534 130 511 25 570 319

Банк застосував методику розрахунку резервів щодо кредитного портфелю відповідно до МСБО 39 «Фінансо-
ві інструменти: визнання та оцінка» та створив резерви на покриття збитків від знецінення кредитів, які були 
понесені, але які ще не були конкретно зіставлені з будь-яким окремим кредитом у кредитному портфелі 
до звітної дати. Політика Банку передбачає віднесення кожного кредиту до категорії не прострочених та не 
знецінених, поки не буде отримане об’єктивне свідчення того, що кредит є знеціненим. В результаті засто-
сування цієї облікової політики та методики визначення знецінення кредитного портфеля сума резервів на 
знецінення може перевищувати загальну суму окремо знецінених кредитів.

Банк аналізує кредити корпоративним клієнтам, які визначені як окремі значні кредити, на предмет зне-
цінення незалежно від простроченого статусу кожного такого кредиту, проте враховуючи очікування щодо 
його погашення та можливості реалізації відповідної застави, за її наявності. Основним фактором, який Банк 
враховує при визначенні знецінення кредитів фізичним особам, є прострочений статус кредиту на основі 
попереднього досвіду збитків. На цій підставі Банком поданий вище аналіз за строками прострочки за кре-
дитами, які окремо були визначені як знецінені.

Прострочені, але не знецінені кредити – це передусім забезпечені заставою кредити, справедлива вартість 
застави за якими покриває прострочені процентні платежі та виплати основної суми. Суми, обліковані як 
прострочені, але не знецінені, являють собою весь залишок за такими кредитами, а не лише прострочені 
суми окремих платежів.

Фінансовий вплив заставного забезпечення представлений шляхом окремого розкриття вартості забезпе-
чення для (I) активів, заставне забезпечення та інші інструменти підвищення кредитної якості яких дорівню-
ють балансовій вартості активу чи перевищують її («активи з надлишковим заставним забезпеченням»), та 
(II) активів, заставне забезпечення та інші інструменти підвищення кредитної якості яких менше балансової 
вартості активу («активи з недостатнім заставним забезпеченням»). Нижче показаний вплив заставного за-
безпечення станом на 31 грудня 2011 року:

 Активи з надлишковим Активи з недостатнім
 заставним забезпеченням заставним забезпеченням

 Балансова Справедлива Балансова Справедлива
 вартість вартість вартість вартість
 активів заставного активів заставного
У тисячах українських гривень  забезпечення  забезпечення

Інші строкові кредити 1 258 627 2 786 511 7 248 073 2 824 686
Іпотечні кредити 1 107 467 2 040 073 7 092 869 4 234 796
Кредити для придбання автомобілів 95 968 503 755 1 375 204 835 257
Овердрафти 12 180 13 337 104 793 29 163
Чисті інвестиції у фінансову оренду 5 558 28 918 67 819 58 987

Всього кредитів та авансів 
клієнтам (до знецінення) 2 479 800 5 372 594 15 888 758 7 982 889
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Нижче показаний вплив заставного забезпечення станом на 31 грудня 2010 року:

 Активи з надлишковим Активи з недостатнім
 заставним забезпеченням заставним забезпеченням

 Балансова Справедлива Балансова Справедлива
 вартість вартість вартість вартість
 активів заставного активів заставного
У тисячах українських гривень  забезпечення  забезпечення

Інші строкові кредити 4 445 244 9 993 419 5 576 104 3 224 017
Іпотечні кредити 3 532 889 6 387 164 9 007 045 5 277 681
Кредити для придбання автомобілів 1 135 686 2 418 130 1 603 306 1 174 331
Овердрафти 1 812 20 714 137 722 29
Чисті інвестиції у фінансову оренду 5 913 59 382 124 598 79 271

Всього кредитів та авансів 
клієнтам (до знецінення) 9 121 544 18 878 809 16 448 775 9 755 329

Сума та вид заставного забезпечення, яке вимагає Банк, залежать від оцінки кредитного ризику контрагента. 
В Банку діють інструкції щодо визначення прийнятності певних видів заставного забезпечення та параметри 
оцінки вартості забезпечення.

Далі описані основні види заставного забезпечення:

- за іпотечними кредитами та кредитами на придбання автомобілів – права на рухоме та нерухо-
ме майно, права вимоги за депозитами;

- за іншими строковими кредитами та овердрафтами – об’єкти нерухомості, товарно-матеріальні 
запаси та дебіторська заборгованість за основною діяльністю, права вимоги за депозитами; та

- за чистими інвестиціями у фінансову оренду – права на обладнання у фінансовій оренді.

Банк також отримує від материнських компаній своїх позичальників поручительства за кредитами, видани-
ми їхнім дочірнім компаніям.

Керівництво Банку здійснює моніторинг ринкової вартості заставного забезпечення, вимагає додаткового 
забезпечення згідно з кредитним договором та аналізує ринкову вартість отриманого забезпечення в межах 
аналізу достатності резерву на знецінення кредитів.

Станом на 31 грудня 2011 року сума кредитів, забезпечених депозитами клієнтів у Банку, становила 630 760 
тисяч гривень (у 2010 році – 1 169 391 тисяча гривень). Див. Примітку 15.

Кредити та аванси клієнтам включають суми до отримання за фінансовою орендою, що можуть бути про-
аналізовані таким чином:

У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

Валові інвестиції у фінансову оренду, дебіторська заборгованість:
- до 1 року 81 802 159 008
- 1-5 років 42 793 107 087

Мінус: незароблений фінансовий дохід (14 995) (42 949)

Чисті інвестиції у фінансову оренду 109 600 223 146

Чисті інвестиції у фінансову оренду можна проаналізувати таким чином:

У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

Чисті інвестиції у фінансову оренду, дебіторська заборгованість:
- до 1 року 72 086 136 388
- 1-5 років 37 514 86 758

Чисті інвестиції у фінансову оренду 109 600 223 146

Інформацію про розрахункову справедливу вартість кожного класу кредитів та авансів клієнтам наведено у 
Примітці 31. Аналіз кредитів та авансів клієнтам за географічним принципом, валютами, строками погашен-
ня та процентними ставками поданий у Примітці 27. Інформація про залишки за операціями з пов’язаними 
сторонами наведена у Примітці 33.
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У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

Державні облігації України 1 228 760 3 868 585
Депозитні сертифікати НБУ - 2 523 538
Облігації компаній 272 287 66 773
Облігації місцевих органів державної влади 1 969 -

Всього боргових цінних паперів 1 503 016 6 458 896

Акції компаній, що котируються на ринку 5 748 8 097
Акції компаній, що не котируються на ринку 9 523 9 507

Всього інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу 1 518 287 6 476 500

Станом на 31 грудня 2011 року державні облігації України включають ОВДП з остаточним строком погашен-
ня з 22 лютого 2012 року по 25 серпня 2015 року та ефективними процентними ставками 16%-19% річних; 
облігації компаній випущені юридичними особами, зареєстрованими в Україні, з остаточним строком по-
гашення з 13 листопада 2012 року по 25 липня 2014 року та ефективними процентними ставками 14%-15% 
річних.

Станом на 31 грудня 2011 року до складу інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу включені 
цінні папери, надані у заставу за договорами продажу та зворотного викупу, справедливою вартістю 119 765 
тисяч гривень (у 2010 році таких цінних паперів не було). Контрагент не має права подальшого продажу чи 
повторної застави цих інвестицій. Див. Примітки 14, 15 та 29.

Нижче поданий аналіз боргових цінних паперів за кредитною якістю станом на 31 грудня 2011 року:

 Державні Облігації Облігації Всього 
 облігації компаній місцевих 
 України  органів
У тисячах українських гривень   влади

Не прострочені та не знецінені
Цінні папери високої якості 1 228 760 251 947 - 1 480 707
Цінні папери середньої якості - - 1 969 1 969

Всього не прострочених та не знецінених 1 228 760 251 947 1 969 1 482 676

Цінні папери, визначені окремо як знецінені
- прострочені від 91 до 180 днів - 18 419 - 18 419
- прострочені від 181 до 360 днів - 1 921 - 1 921

Всього цінних паперів, 
визначених окремо як знецінені - 20 340 - 20 340

Всього боргових інвестиційних цінних паперів 
для подальшого продажу 1 228 760 272 287 1 969 1 503 016

Нижче поданий аналіз боргових цінних паперів за кредитною якістю станом на 31 грудня 2010 року:

 Державні Депозитні Облігації Всього 
 облігації сертифікати компаній 
У тисячах українських гривень України НБУ

Не прострочені та не знецінені
Цінні папери високої якості 3 868 585 2 523 538 1 180 6 393 303
Цінні папери низької якості - - 26 930 26 930
Без рейтингу – короткострокове 
фінансування – до 1 року - - 20 996 20 996

Всього не прострочених та не знецінених 3 868 585 2 523 538 49 106 6 441 229

Цінні папери, визначені окремо як знецінені
- прострочені більше ніж 360 днів - - 17 667 17 667

Всього цінних паперів, 
визначених окремо як знецінені - - 17 667 17 667

Всього боргових інвестиційних цінних паперів 
для подальшого продажу 3 868 585 2 523 538 66 773 6 458 896

Аналіз інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу за географічним принципом, валютою, стро-
ками погашення та процентними ставками подано у Примітці 27.

10. Інвестиційні цінні папери 
для подальшого розвитку
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Нижче у таблиці подано інформацію про зміни балансової вартості інвестицій Банку у спільні підприємства.

У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

Балансова вартість на 1 січня 67 212 63 305
  
Гудвіл, що виник при придбанні спільного підприємства - 46
Частка у прибутку спільного підприємства 5 444 3 908
Знецінення інвестиції у спільне підприємство - (46)

Балансова вартість на 31 грудня 72 656 67 213

Далі подано інформацію про частку Банку в основних спільних підприємствах станом на 31 грудня 2011 року 
та їхню зведену фінансову інформацію, у тому числі загальну суму активів (крім гудвілу), зобов’язань, до-
ходів та прибутку чи збитків за 2011 рік:

 Всього Всього Доходи Прибуток % участі Країна 
 активів зобов’я-   Банку реєстрації
У тисячах українських гривень  зань

ЗАТ СК «АХА Страхування» 866 559 (721 306) 754 912 17 371 49,819% Україна

Всього 866 559 (721 306) 754 912 17 371  

Далі подано інформацію про частку Банку в основних спільних підприємствах станом на 31 грудня 2010 року 
та їхню зведену фінансову інформацію, у тому числі загальну суму активів (крім гудвілу), зобов’язань, до-
ходів та прибутку чи збитків за 2010 рік:

 Всього Всього Доходи Прибуток % участі Країна 
 активів зобов’я-   Банку реєстрації
У тисячах українських гривень  зань

ЗАТ СК «АХА Страхування» 409 872 (437 762) 437 283 (79 725) 49,679% Україна
ЗАТ СК «АХА Україна» 428 183 (266 044) 342 239 87 542 49,999% Україна

Всього 838 055 (703 806) 779 522 7 817  

Банк та АХА мають рівні права голосу у спільному підприємстві, але фактичне управління діяльністю спіль-
ного підприємства здійснює АХА. Банк та AXA мають рівну кількість представників у наглядовій раді кожної 
окремої компанії.

У результаті злиття ЗАТ СК «АХА Страхування» та ЗАТ СК «АХА Україна» з 1 квітня 2011 року всі активи та 
зобов’язання ЗАТ СК «АХА Україна» буди передані на баланс ЗАТ СК «АХА Страхування».

Станом на 31 грудня 2010 року управління обома цими компаніями здійснювалося як єдиним страховим біз-
несом і вони були представлені на ринку під єдиним брендом AXA, відповідно, Банк обліковував ці інвестиції 
як одну інвестицію.

Активи та зобов’язання спільних підприємств станом на 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року є такими:

У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

АКТИВИ
Необоротні активи
Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання 28 658 34 965
Відстрочений податковий актив 3 843 1 116
Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу 325 545 278 116
Частка перестраховика у резервах - 5
Строкові депозити в банках 2 289 11 178

 360 335 325 380
Оборотні активи
Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю 92 916 86 378
Інші активи 32 434 18 509
Частка перестраховика у резервах 26 070 28 812
Строкові депозити в банках 337 865 359 861
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 939 19 115

 506 224 512 675

Всього активів 866 559 838 055

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання
Страхові резерви (3 225) (1 308)

 (3 225) (1 308)
Поточні зобов’язання
Страхові резерви (597 373) (602 230)
Інші зобов’язання (110 879) (91 325)
Поточне зобов’язання з податку на прибуток (9 829) (8 943)

 (718 081) (702 498)

Всього зобов’язань (721 306) (703 806)

Доходи та витрати, що стосуються частки Банку у спільних підприємствах, є такими:

У тисячах українських гривень 2011 рік 2010 рік

Чисті премії зароблені 673 119 689 066
Чиста сума витрат на відшкодування (250 643) (315 285)
Інші операційні доходи 1 439 1 670
Збитки мінус прибутки від торгових цінних паперів - -
Прибутки мінус збитки від торгових операцій з іноземною валютою 774 (352)
Збитки мінус прибутки від інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу (2 401) 20 711
Процентні доходи 80 354 88 786
Резерв на знецінення (18) (6 877)
Адміністративні витрати (90 822) (106 450)
Витрати за виплатами та комісійними (171 195) (148 900)
Амортизація (9 330) (9 127)
Витрати, пов’язані з персоналом (175 401) (156 465)
Поточні витрати на податок на прибуток (39 545) (42 707)
Відстрочені податки 1 040 (6 253)

Прибуток за період 17 371 7 817

11. Інвестиції, обліковані 
за методом участі в капіталі



9998 Примітки до консолідованої фінансової звітностіПримітки до консолідованої фінансової звітності

 Прим. Примі- Вдоско- Офісне Транс- Незавер- Всього Немате- Всього
  щення налення та ком- портні- шене матері- ріальні
   орендо- п’ютер- засоби будів- альних активи
   ваного не об-  ництво активів
У тисячах   майна ладна-
українських гривень    ння

Первісна вартість 
на 31 грудня 2009 р.  1 006 098 68 312 634 310 59 202 209 743 1 977 665 262 770 2 240 435
Накопичена 
 амортизація  (105 519) (38 331) (277 258) (34 973) - (456 081) (110 930) (567 011)

Залишкова вартість 
на 31 грудня 2009 р.  900 579 29 981 357 052 24 229 209 743 1 521 584 151 840 1 673 424

Надходження  15 733 6 272 113 891 7 235 23 940 167 071 48 223 215 294
Переведення 
до іншої категорії  17 760 8 377 (222) (1 178) (24 737) - - -
Рекласифікація 
в інвестиційну 
власність 13 (24 123) - - - - (24 123) - (24 123)
Вибуття  (6 084) (1 682) (3 848) (1 627) - (13 241) (203) (13 444)
Амортизаційні 
відрахування 23 (128 068) (14 153) (202 512) (7 891) - (352 624) (80 855) (433 479)

Залишкова вартість 
на 31 грудня 2010 р.  775 797 28 795 264 361 20 768 208 946 1 298 667 119 005 1 417 672

Первісна вартість 
на 31 грудня 2010 р.  1 005 784 78 585 727 880 56 774 208 946 2 077 969 304 924 2 382 893
Накопичена 
амортизація  (229 987) (49 790) (463 519) (36 006) - (779 302) (185 919) (965 221)

Залишкова вартість 
на 31 грудня 2010 р.  775 797 28 795 264 361 20 768 208 946 1 298 667 119 005 1 417 672

Надходження  5 306 - 115 828 1 031 28 150 150 315 39 392 189 707
Переведення 
до іншої категорії  65 457 7 850 - - (73 307) - - -
Знецінення 23 (12 943) - - - - (12 943) - (12 943)
Рекласифікація 
в інвестиційну 
власність  (8 198) - - - - (8 198) -
(8 198)
Вибуття  (3 465) (1 881) (19 024) (427) (16) (24 813) (853) (25 666)
Амортизаційні 
відрахування 23 (55 712) (10 623) (109 550) (8 064) - (183 949) (45 554) (229 503)

Залишкова вартість 
на 31 грудня 2011 р.  766 242 24 141 251 615 13 308 163 773 1 219 079 111 990 1 331 069

Первісна вартість 
на 31 грудня 2011 р.  1 062 030 81 132 792 924 48 549 163 773 2 148 408 338 903 2 487 311
Накопичена 
амортизація  (295 788) (56 991) (541 309) (35 241) - (929 329) (226 913) (1 156 242)

Залишкова вартість 
на 31 грудня 2011 р.  766 242 24 141 251 615 13 308 163 773 1 219 079 111 990 1 331 069

Незавершене будівництво переважно включає будівництво і капітальний ремонт приміщень та інвестиції в 
інформаційні системи.

У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

Інші фінансові активи
Похідні фінансові інструменти 51 212 102 453
Суми у розрахунках 290 038 214 724
Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінні папери 1 714 -
Нараховані доходи до отримання 21 253 13 380

Мінус: резерв на знецінення (1 942) (1 869)

Всього інших фінансових активів 362 275 328 688

Інші нефінансові активи
Передоплата за будівлі та обладнання 36 958 32 420
Витрати майбутніх періодів 36 079 32 355
Інвестиційна власність 30 818 24 123
Товарно-матеріальні запаси 16 479 14 156
Інші передоплати та нарахування 33 710 22 596

Мінус: резерв на знецінення (24 867) (18 787)

Всього інших нефінансових активів 129 177 106 863

Всього інших фінансових та нефінансових активів 491 452 435 551

Похідні фінансові інструменти включають похідні інструменти справедливою вартістю 47 584 тисячі гривень 
станом на 31 грудня 2011 року (на 31 грудня 2010 року – 101 510 тисяч гривень), які були відокремлені від 
деномінованих у гривнях договорів фінансового лізингу, за умовами яких орендар зобов’язаний компенсува-
ти Банку знецінення гривні відносно долара США, швейцарського франка та євро, а також похідні фінансові 
інструменти, відокремлені від індексованих кредитів. Див. Примітку 30.

 2011 рік 2010 рік

 нефінан- фінан- нефінан- фінан-
У тисячах українських гривень сові сові сові сові

Резерв на знецінення на 1 січня 18 787 1 869 8 335 119
Резерв на знецінення протягом року (Примітка 23) 16 222 73 11 265 2 720
Суми, списані протягом року як безнадійні (10 142) - (813) (970)

Резерв на знецінення на 31 грудня 24 867 1 942 18 787 1 869

Аналіз інших активів за географічним принципом, валютами та строками погашення поданий у Примітці 27. 
Інформація про залишки за операціями з пов’язаними сторонами наведена у Примітці 33.

12. Приміщення, вдосконалення орендованого 
майна, обладнання та нематеріальні активи

13. Інші фінансові та не фінансові активи
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У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

Кредити, отримані від інших банків 3 515 048 11 881 508
Суми до сплати за угодами «репо» 114 722 -
Кореспондентські рахунки та депозити «овернайт» інших банків 41 094 28 865
Гарантійні депозити інших банків 4 780 550

Всього заборгованості перед іншими банками 3 675 644 11 910 923

Станом на 31 грудня 2011 року до складу кредитів, отриманих від інших банків, входять кредити, надані ма-
теринською компанією BNP Paribas (Париж) та її пов’язаними сторонами, у сумі 3 044 604 тисячі гривень (у 
2010 році – 10 795 257 тисяч гривень).

Станом на 31 грудня 2011 року до суми заборгованості перед іншими банками включені зобов’язання за 
договорами продажу та зворотного викупу у сумі 114 722 тисячі гривень (у 2010 році – нуль). Станом на 31 
грудня 2011 року заборгованість перед іншими банками у сумі 114 722 тисячі гривень фактично забезпе-
чена цінними паперами, проданими за договорами продажу та зворотного викупу, справедливою вартістю 
114 829 тисяч гривень. Див. Примітки 10 та 29.

Інформацію про справедливу вартість кожного класу заборгованості перед іншими банками наведено у При-
мітці 31. Аналіз заборгованості перед іншими банками за географічним принципом, валютами, строками 
погашення та процентними ставками наведено у Примітці 27. Інформація про залишки за операціями з 
пов’язаними сторонами наведена у Примітці 33.

У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

Юридичні особи
- Поточні/розрахункові рахунки 6 375 862 3 155 803
- Строкові депозити 3 022 410 1 813 230

Фізичні особи
- Поточні рахунки/рахунки до запитання 5 480 378 5 483 255
- Строкові депозити 6 046 107 7 566 575

Всього коштів клієнтів 20 924 757 18 018 863

Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки наведено нижче:

 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.
У тисячах українських гривень Сума % Сума %

Фізичні особи 11 526 485 54 13 049 830 73
Виробництво 5 350 937 26 1 240 754 7
Комерція та торгівля 3 059 166 15 2 732 405 15
Фінансові послуги 393 608 2 431 682 2
Транспорт і зв’язок 387 470 2 408 874 2
Послуги культури та освіти 139 935 1 104 717 1
Інше 67 156 0 50 601 0

Всього коштів клієнтів 20 924 757 100 18 018 863 100

Сума залишків на рахунках найбільших 10 клієнтів Банку станом на 31 грудня 2011 року становила 5 917 476 
тисяч гривень (у 2010 році – 1 763 798 тисяч гривень), або 28% (у 2010 році – 10%) від загальної суми коштів 
клієнтів.

Станом на 31 грудня 2011 року до складу коштів клієнтів входять залишки у загальній сумі 436 873 тисячі 
гривень (у 2010 році – 527 375 тисяч гривень), розміщені клієнтами як забезпечення кредитів клієнтам за-
гальною сумою 630 760 тисяч гривень (у 2010 році – 1 169 391 тисяча гривень). Див. Примітку 9.

Станом на 31 грудня 2011 року до строкових депозитів юридичних осіб включені зобов’язання за договора-
ми продажу та зворотного викупу у сумі 4 888 тисяч гривень (у 2010 році – нуль). Станом на 31 грудня 2011 
року цінні папери, продані за договорами продажу та зворотного викупу, являли собою ОВДП справедливою 
вартістю 4 936 тисяч гривень (у 2010 році – нуль). Див. Примітки 10 та 29.

Інформацію про справедливу вартість кожного класу коштів клієнтів подано у Примітці 31. Аналіз коштів 
клієнтів за географічним принципом, валютами, строками погашення та процентними ставками поданий у 
Примітці 27. Інформація про залишки за операціями з пов’язаними сторонами наведена у Примітці 33.

15. Кошти клієнтів14. Заборгованість перед іншими банками
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У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

Облігації участі у кредиті, що підлягають погашенню 
у грудні 2011 року (HSBC Bank PLC) - 3 984 884
Облігації участі у кредиті, що підлягають погашенню 
в серпні 2011 року (MTN Finance) - 2 060 938
Власні боргові цінні папери, випущені на внутрішньому ринку 13 12

Всього випущених Єврооблігацій 13 6 045 834

У серпні 2011 року Банк погасив Єврооблігації номінальною вартістю 250 000 доларів США (1 992 800 тисяч 
гривень за курсом обміну на дату погашення).

У грудні 2011 року Банк погасив Єврооблігації номінальною вартістю 500 000 доларів США (3 994 950 тисяч 
гривень за курсом обміну на дату погашення).

У 2011 та 2010 роках Банк не випускав Єврооблігації.

Кредитор Валюта Дата Строк Процентна Процентна Непогашений
  підписання погашення ставка ставка залишок,
  договору  у 2011 р., % у 2010 р., % тисяч гривень

      2011 рік 2010 рік

Atlantic Долари 20 серпня 19 серпня
Forfaitierungs AG США 2010 р. 2011 р. - 5,63 - 10 388

Державна  19 липня 20 січня
іпотечна установа Гривні 2006 р. 2038 р. 11,04 9,90 16 356 19 730

Всього синдикованих 
кредитів та інших 
позикових коштів      16 356 30 118

У серпні 2010 року УкрСиббанк залучив кредит у сумі 1 280 тисяч доларів США (еквівалент 10 100 тисяч гри-
вень за курсом обміну на дату отримання кредиту) від Atlantic Forfaitierungs AG під процентну ставку 5,63% 
річних з метою подальшого кредитування одного корпоративного клієнта УкрСиббанку. У серпні 2011 року 
Банк погасив цей кредит номінальною вартістю 1 280 доларів США (10 203 тисячі гривень за курсом обміну 
на дату погашення).

Кредит, отриманий від Державної іпотечної установи, використовується для рефінансування іпотечних кре-
дитів приватних осіб. Станом на 31 грудня 2011 року кредит, отриманий від Державної іпотечної установи, 
забезпечений кредитами клієнтам у сумі 16 125 тисяч гривень (у 2010 році – 19 491 тисяча гривень). Див. 
Примітки 9 та 29.

Інформацію про справедливу вартість інших позикових коштів подано у Примітці 31. Аналіз інших позикових 
коштів за процентними ставками поданий у Примітці 27.

16. Випущені Єврооблігації та власні боргові цінні 
папери, випущені на внутрішньому ринку

17. Інші позикові кошти
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У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

Кошти у розрахунках 141 832 59 823
Нараховані витрати за професійні послуги 15 467 17 680
Кредиторська заборгованість за придбані приміщення та обладнання 11 138 52 121
Похідні фінансові інструменти 9 951 5 360
Резерв на покриття збитків за зобов’язаннями, пов’язаними з кредитуванням 5 693 16 251
Розрахунки за операціями з цінними паперами 1 624 2 825
Поточна вартість мінімальних платежів за фінансовою орендою 862 3 311

Всього інших фінансових зобов’язань 186 567 157 371

Нараховані витрати на виплати працівникам 80 790 86 694
Кошти до сплати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 15 479 15 318
Податки до сплати, крім податку на прибуток 9 480 9 636
Резерв на реструктуризацію 16 093 1 656
Інше 50 770 44 380

Всього інших нефінансових зобов’язань 172 612 157 684

Всього резервів зобов’язань та відрахувань та інших зобов’язань 359 179 315 055

Аналіз резервів зобов’язань та відрахувань та інших зобов’язань за географічним принципом, валютами та 
строками погашення подано у Примітці 27.

Назва компанії Валюта Рік Рік Процентна 2011 рік 2010 рік
  надання погаше- ставка,
   ння %

BNP Paribas Долари США 2007 2013 8,62 530 743 517 633
BNP Paribas Швейцарські 
 франки 2007 2013 6,68 309 404 305 172
BNP Paribas Долари США 2006 2016 8,75 389 488 379 745
BNP Paribas Долари США 2007 2017 8,75 245 038 238 908
BNP Paribas Долари США 2007 2011 8,75 - 159 272
BNP Paribas Долари США 2007 2011 8,75 - 159 272
BNP Paribas Долари США 2007 2012 8,75 326 717 318 544
BNP Paribas Долари США 2008 2014 7,40 162 851 159 267
ЄБРР Долари США 2009 2019 13,24 400 899 400 334
ЄБРР Долари США 2009 2019 13,16 392 824 390 901
ЄБРР Долари США 2010 2020 8,30 1 117 866 1 111 986

Всього 
субординованого 
боргу     3 875 830 4 141 034

У червні 2011 року та жовтні 2011 року Банк погасив субординований борг за договором з BNP Paribas у сумі 
20 000 тисяч доларів США (159 462 тисячі гривень на дату погашення) та 20 000 тисяч доларів США (159 454 
тисячі гривень на дату погашення), відповідно.

Інформацію про справедливу вартість субординованого боргу подано у Примітці 31. Аналіз субординованого 
боргу за географічним принципом, валютами, строками погашення та процентними ставками подано у При-
мітці 27. Інформація про залишки за операціями з пов’язаними сторонами наведена у Примітці 33.

18. Резерви зобов’язань та відрахувань 
та інші зобов’язання

19. Субординований борг
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 Кількість Кількість Прості Привіле- Всього
 простих привілейо- акції йовані-
 акцій, ваних  акції
 у тисячах акцій,
   у тисячах           у тисячах українських гривень

Акції випущені і повністю оплачені 
на 31 грудня 2009 р. 105 600 000 - 5 280 000 - 5 280 000

Нові акції випущені, повністю оплачені 
та зареєстровані 29 609 974 15 023 330 1 480 499 751 166 2 231 665

Акції випущені і повністю оплачені 
на 31 грудня 2010 р. 135 209 974 15 023 330 6 760 499 751 166 7 511 665

Акції випущені і повністю оплачені 
на 31 грудня 2011 р. 135 209 974 15 023 330 6 760 499 751 166 7 511 665

Всі прості акції мають номінальну вартість 0,05 гривні за акцію (на 31 грудня 2010 року – 0,05 гривні за ак-
цію), рівні права і один голос при голосуванні. Всі привілейовані акції мають номінальну вартість 0,05 гривні 
за акцію (у 2010 році – 0,05 гривні за акцію). Усі випущені привілейовані акції повністю оплачені.

Привілейовані акції не підлягають викупу та дають їх власникам пріоритетне право у порівнянні з простими 
акціями у випадку ліквідації Банку. Привілейовані акції дають власникам право участі у загальних зборах 
акціонерів без права голосу, за винятком голосування з питань реорганізації та ліквідації Банку і внесення 
змін та доповнень до статуту Банку, які обмежують права власників привілейованих акцій. Дивіденди за при-
вілейованими акціями встановлені у розмірі 48% від загальної суми оголошених дивідендів та підлягають 
виплаті перед виплатою дивідендів за простими акціями. У випадках, передбачених законодавством Украї-
ни, власники привілейованих акцій мають рівні права голосу з власниками простих акцій.

12 серпня 2010 року акціонери прийняли рішення про випуск 29,6 мільярдів простих акцій та 15 мільярдів 
привілейованих акцій загальною сумою 2 231 665 тисяч гривень. Розміщення акцій почалося 25 жовтня 2010 
року та було завершене 11 листопада 2010 року. Всі акції були повністю оплачені до кінця листопада 2010 
року. Збори акціонерів 17 листопада 2010 року затвердили результати нової емісії акцій і вирішили внести 
відповідні зміни до Статуту Компанії. 8 грудня 2010 року НБУ зареєстрував відповідні зміни у Статуті Компа-
нії. В результаті цієї операції Банк відобразив емісійний дохід у сумі 811 260 тисяч гривень.

У 2011 році змінилася структура акціонерів Банку. З липня 2011 року BNP Paribas SA (Франція) належить 
84,9995% акцій Банку (у 2010 році – 99,9993%), а ЄБРР належить 15% акцій Банку. Акції у загальній кількості 
менше 0,01% належать іншим акціонерам.

25 листопада 2011 року акціонери Компанії прийняли рішення про випуск 27,2 мільярда простих акцій за-
гальною сумою 1 360 000 тисяч гривень. Розміщення акцій почалося 29 грудня 2011 року та було заверше-
не 27 лютого 2012 року. Відповідно до умов емісії акцій BNP Paribas SA (Франція) скористався переважним 
правом на придбання акцій до початку розміщення і здійснив внесок в акціонерний капітал Компанії у сумі 
1 155 992 тисячі гривень 12 грудня 2011 року. Цей внесок відображений у звіті про фінансовий стан як вне-
сок в акціонерний капітал, не зареєстрований станом на 31 грудня 2011 року. Ця операція не призвела до 
виникнення емісійного доходу. Див. також Примітку 35.

Інші резерви. Відповідно до законодавства України, УкрСиббанк розподіляє отриманий прибуток як диві-
денди або переводить його до резервів (рахунки резервів) на підставі фінансової звітності, підготовленої у 
відповідності до НП(С)БОУ. Станом на 31 грудня 2011 року накопичений дефіцит УкрСиббанку за вирахуван-
ням резервів (без аудиторської перевірки) за НП(С)БОУ складає 3 362 238 тисяч гривень (на 31 грудня 2010 
року – 323 516 тисяч гривень). Накопичений дефіцит за вирахуванням резервів за НП(С)БОУ відрізняється 
від відповідної суми, розкритої у цій консолідованій фінансовій звітності як накопичений дефіцит, переважно 
внаслідок різних принципів визнання збитків від знецінення кредитів клієнтам.

20. Акціонерний капітал
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У тисячах українських гривень 2011 рік 2010 рік

Процентні доходи
Кредити і аванси фізичним особам, не знецінені 1 734 362 2 227 414
Кредити і аванси юридичним особам, не знецінені 772 230 1 341 005
Процентні доходи від знецінених фінансових активів 589 587 480 228
Боргові цінні папери для подальшого продажу 435 047 213 135
Заборгованість інших банків 49 194 62 784
Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом 26 435 29 635

Всього процентних доходів 3 606 855 4 354 201

Процентні витрати
Строкові депозити фізичних осіб 550 149 787 582
Заборгованість перед іншими банками 418 207 894 594
Випущені Єврооблігації 418 046 569 886
Субординований борг 378 452 292 402
Поточні/розрахункові рахунки 283 414 456 301
Строкові депозити юридичних осіб 137 402 170 852
Фінансова оренда 4 116 2 415
Заборгованість перед Національним банком України 3 766 18 282
Інші позикові кошти 2 266 23 942
Власні боргові цінні папери, випущені на внутрішньому ринку 1 1

Всього процентних витрат 2 195 819 3 216 257

Чистий процентний дохід 1 411 036 1 137 944

Інформацію про процентні доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами подано у Примітці 33.

У тисячах українських гривень 2011 рік 2010 рік

Доходи за виплатами та комісійними
Доходи за виплатами та комісійними від фінансових інструментів, 
що не обліковуються за справедливою вартістю, 
зміни якої відносяться на фінансовий результат:
- Розрахунково-касове обслуговування 502 122 427 424
- Комісійні за валютними операціями 58 638 48 915
- Операції торгового фінансування 43 494 48 920
- Комісійні за агентські послуги 40 435 44 767
- Комісійні за операціями з цінними паперами 3 344 5 270
- Операції довірчого управління 2 968 1 827
- Інші доходи за виплатами та комісійними 4 221 4 954

Всього доходів за виплатами та комісійними 655 222 582 077

Витрати за виплатами та комісійними
Витрати за виплатами та комісійними від фінансових інструментів, 
що не обліковуються за справедливою вартістю, 
зміни якої відносяться на фінансовий результат:
- Комісійні за розрахунково-касове обслуговування 57 934 42 197
- Інше 30 022 24 430

Всього витрат за виплатами та комісійними 87 956 66 627

Чистий дохід за виплатами та комісійними 567 266 515 450

Інформацію про доходи та витрати за виплатами та комісійними по операціях з пов’язаними сторонами наведено в 
Примітці 33.

21. Процентні доходи та витрати 22. Доходи та витрати за виплатами та комісійними
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У тисячах українських гривень 2011 рік 2010 рік

Витрати, пов’язані з персоналом 1 118 630 1 000 649
Знос та амортизація приміщень, вдосконалень орендованого майна, 
обладнання та нематеріальних активів (Примітка 12) 229 503 433 479
Утримання приміщень та обладнання 171 842 169 534
Оренда 118 346 116 245
Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 63 482 55 488
Поштові та телекомунікаційні витрати 59 530 65 414
Охоронні послуги 43 110 41 058
Професійні послуги 29 917 16 703
Рекламні та маркетингові послуги 23 260 25 671
Податки, крім податку на прибуток 17 432 21 721
Резерв на знецінення інших активів (Примітка 13) 16 295 13 985
Резерв на реструктуризацію 14 437 11
Витрати на відрядження 13 556 14 403
Знецінення приміщень (Примітка 12) 12 943 -
Страхування приміщень та обладнання 5 983 7 919
Фінансовий лізинг 3 320 8 146
Амортизація інвестиційної власності 3 006 4 053
Інкасація та перевезення готівкових грошових коштів 2 073 1 936
Доброчинність 1 338 1 941
Інше 99 751 65 380

Всього адміністративних та інших операційних витрат 2 047 754 2 063 736

До складу заробітної плати, виплат працівникам та обов’язкових відрахувань до державних фондів вклю-
чений єдиний соціальний внесок у сумі 276 658 тисяч гривень (у 2010 році – внески до фондів соціального 
страхування та пенсіонного фонду у сумі 229 169 тисяч гривень).

Пенсійні відрахування здійснюються до Державного пенсійного фонду України за планом зі встановленими 
внесками, сума яких у 2011 році складає 249 594 тисячі гривень (у 2010 році – 206 871 тисяча гривень).

Інформацію про адміністративні та інші операційні витрати по операціях з пов’язаними сторонами наведено 
в Примітці 33.

У тисячах українських гривень 2011 рік 2010 рік

Поточний податок 183 120
Відстрочений податок (73 097) (39 523)

Кредит з податку на прибуток за рік (72 914) (39 403)

Ставка податку на прибуток, що застосовується до доходів Компанії, складає 23% (у 2010 році – 25%). Доходи 
дочірніх компаній оподатковуються податком на прибуток за ставкою 23% (у 2010 році – 25%), крім доходів 
від діяльності з інвестиційного фінансування, які оподатковувалися за ставкою 0% (у 2010 році – доходів від 
діяльності з інвестиційного фінансування, які оподатковувалися за ставкою 0%). Вивірення очікуваних та 
фактичних податкових витрат наведено нижче:

У тисячах українських гривень 2011 рік 2010 рік

Збиток до оподаткування (945 920) (3 190 536)

Теоретична сума оподаткування за чинною ставкою податку 
(2011 рік – 23,5%; 2010 рік - 25%) (222 991) (797 634)

Вплив змін ставки оподаткування - 744 723
Різниця між ставкою поточного та відстроченого податку 59 968 -
Індексація податкової бази основних засобів - (7 692)
Постійні різниці за списаними кредитами 44 406 -
Витрати, що не включаються до валових витрат 46 998 25 166
Доходи, що оподатковуються за іншими ставками (1 995) (3 966)

Кредит з податку на прибуток за рік (72 914) (39 403)

У 2011 році відстрочений податковий кредит у сумі 12 782 тисячі гривень (у 2010 році – відстрочені податкові 
витрати у сумі 6 924 тисячі гривень) відносно переоцінки за справедливою вартістю інвестиційних цінних 
паперів для подальшого продажу був облікований у складі інших сукупних доходів.

2 грудня 2010 року Парламент України прийняв новий Податковий кодекс. Податковий кодекс вступив в силу 
з 1 січня 2011 року, а розділ, що відноситься до податку на прибуток підприємств, вступив у силу з 1 квітня 
2011 року. Однією з основних змін, передбачених Податковим кодексом, є істотне зниження ставки оподат-
кування: 23% на період з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року, 21% на 2012 рік, 19% на 2013 рік і 16%, 
починаючи з 2014 року. Показаний вище вплив змін у ставках оподаткування – це вплив застосування змен-
шених ставок оподаткування до відстрочених податків станом на 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року.

Відмінності між МСФЗ та правилами оподаткування в Україні та інших країнах призводять до виникнення 
певних тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей фінансового звітуван-
ня та їхньою податковою базою. Податковий вплив зміни цих тимчасових різниць обліковується за ставкою 
16,25% (у 2010 році – 16,5%), як зазначено нижче.

23. Адміністративні та інші операційні витрати 24. Податки на прибуток
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 31 грудня Зміни, Зміни, 31 грудня
 2010 р. визнані визнані 2011 р.
  безносередньо у складі
  у складі інших прибутку
  сукупних або збитку
У тисячах українських гривень  доходів

Податковий ефект тимчасових різниць, 
які зменшують суму оподаткування
Приміщення, вдосконалення орендованого 
майна та обладнання 26 718 - 10 316 37 034
Перерахунок вартості фінансових 
інструментів за амортизованою вартістю 4 040 - (4 040) -
Резерв на знецінення кредитів 68 428 - 213 129 281 557
Резерв на покриття збитків 
за зобов’язаннями, 
пов’язаними з кредитуванням 2 681 - (1 742) 939
Інші зобов’язання 49 643 - (29 317) 20 326
Нараховані процентні витрати - - 18 931 18 931
Нараховані процентні доходи 152 068 - (152 068) -
Перенесений податковий збиток 1 190 739 - 646 490 1 837 229

Всього відстроченого податкового активу 1 494 317 - 701 699 2 196 016
За вирахуванням відстрочених 
податкових зобов’язань (49 359) - (615 443) (664 802)

Визнаний відстрочений податковий актив 1 444 958 - 86 256 1 531 214

Податковий ефект тимчасових різниць, 
які збільшують суму оподаткування
Інвестиційні цінні папери для подальшого 
продажу та інвестиції, обліковані 
за методом участі в капіталі (33 867) 12 782 (137 895) (158 980)
Перерахунок вартості фінансових 
інструментів за амортизованою вартістю - - (213 150) (213 150)
Інші активи (18 607) - 9 632 (8 975)
Нараховані процентні витрати (1 561) - 1 561 -
Нараховані процентні доходи - - (288 750) (288 750)

Всього відстроченого 
податкового зобов’язання (54 035) 12 782 (628 602) (669 855)
За вирахуванням відстрочених 
податкових активів 49 359 - 615 443 664 802

Визнане відстрочене 
податкове зобов’язання (4 676) 12 782 (13 159) (5 053)

Станом на 31 грудня 2011 року Банк не визнав потенційний відстрочений податковий актив стосовно неви-
користаних перенесених податкових збитків консолідованої дочірньої компанії ТОВ «Українська лізингова 
компанія» у сумі 87 352 тисячі гривень (у 2010 році – нуль) у зв’язку з невизначеністю використання цих 
податкових збитків.

 31 грудня Рекласи- Зміни, Зміни, 31 грудня 
 2009 р. фікація визнані визнані 2010 р.
  з категорії безносередньо у складі
  передоплати у складі інших прибутку
  з поточного сукупних або збитку
У тисячах українських гривень  податку доходів

Податковий ефект тимчасових 
різниць, які зменшують суму 
оподаткування
Приміщення, вдосконалення 
орендованого майна та обладнання - - - 26 718 26 718
Перерахунок вартості фінансових 
інструментів за амортизованою 
вартістю  27 609 - - (23 569) 4 040
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу 
та інвестиції, обліковані 
за методом участі в капіталі 450 - - (450) -
Резерв на знецінення кредитів 676 079 - - (607 651) 68 428
Резерв на покриття збитків 
за зобов’язаннями, 
пов’язаними з кредитуванням 558 - - 2 123 2 681
Інші зобов’язання 32 789 - - 16 854 49 643
Нараховані процентні витрати 2 508 - - (2 508) -
Нараховані процентні доходи 233 960 - - (81 892) 152 068
Перенесений податковий збиток 444 583 1 452 - 744 704 1 190 739

Всього відстроченого 
податкового активу 1 418 536 1 452 - 74 329 1 494 317
За вирахуванням відстрочених 
податкових зобов’язань (7 466) - - (41 893) (49 359)

Визнаний 
відстрочений податковий актив 1 411 070 1 452 - 32 436 1 444 958

Податковий ефект тимчасових 
різниць, які збільшують суму 
оподаткування
Приміщення, вдосконалення 
орендованого майна та обладнання (11 256) - - 11 256 -
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу 
та інвестиції, обліковані 
за методом участі в капіталі - - (6 924) (26 943) (33 867)
Інші активи (1 049) - - (17 558) (18 607)
Нараховані процентні витрати - - - (1 561) (1 561)

Всього відстроченого 
податкового зобов’язання (12 305) - (6 924) (34 806) (54 035)
За вирахуванням 
відстрочених податкових активів 7 466 - - 41 893 49 359

Визнане відстрочене 
податкове зобов’язання (4 839) - (6 924) 7 087 (4 676)

Станом на 31 грудня 2011 року згідно із законодавством України податкові збитки могли переноситись про-
тягом необмеженого періоду часу. Див. Примітки 4 та 35.

За умов теперішньої структури Банку податкові збитки та поточні податкові активи різних компаній не мо-
жуть взаємозаліковуватись з поточними податковими зобов’язаннями та оподатковуваними прибутками 
інших компаній, і тому податки можуть нараховуватися навіть за наявності консолідованого податкового 
збитку. Таким чином, взаємозалік відстрочених податкових активів і зобов’язань проводиться, лише коли 
вони відносяться до однієї юридичної особи-платника податку.
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Сума базисного прибутку на одну акцію була розрахована шляхом поділу чистого прибутку, що належить 
власникам Компанії, на середньозважену кількість акцій в обігу протягом року. Компанія не має акцій, що 
можуть призвести до зменшення прибутку на акцію. Таким чином, скоригований прибуток на акцію дорів-
нює базисному прибутку на акцію.

У тисячах українських гривень 2011 рік 2010 рік

Збиток, що належить власникам Компанії (872 379) (3 139 661)

Збиток, що належить власникам 
простих акцій (453 637) (1 632 624)
Збиток, що належить власникам 
привілейованих акцій (418 742) (1 507 037)

Середньозважена кількість 
простих акцій в обігу (у тисячах) 135 209 974 107 546 957
Середньозважена кількість 
 привілейованих акцій в обігу (у тисячах) 15 023 330 987 835

Базисний та скоригований збиток 
на просту акцію (у гривнях на акцію) (0,0034) (0,0152)

Базисний та скоригований збиток 
на привілейовану акцію (у гривнях на акцію) (0,0279) (1,5256)

Відповідно до МСФЗ 8, операційні сегменти – це компоненти суб’єкта господарювання, які беруть участь у ко-
мерційній діяльності, внаслідок якої суб’єкт господарювання може отримувати доходи та зазнавати витрат, 
чиї операційні результати регулярно переглядає особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, і 
стосовно яких є у наявності окрема фінансова інформація. Особа, відповідальна за прийняття операційних 
рішень, - це особа або група осіб, яка розподіляє ресурси та оцінює результати діяльності Банку. Функції осо-
би, відповідальної за прийняття операційних рішень, виконує Правління Банку.

(а) Опис продуктів та послуг, за якими кожен сегмент, що підлягає розкриттю у звітності, отримує свої 
доходи

Банк організований на основі таких основних сегментів:

•	 Корпоративне	банківське	обслуговування	–	цей	бізнес-сегмент	включає	обслуговування	поточ-
них рахунків великих юридичних осіб, залучення депозитів, надання кредитних ліній у формі 
«овердрафт», обслуговування карткових рахунків, надання кредитів та інших видів фінансу-
вання, а також операції з іноземною валютою та операції торгового фінансування. Основний 
принцип, за яким клієнти відносяться до сегменту послуг корпоративним клієнтам, – це сума 
їхнього річного доходу (понад 75 мільйонів гривень).

•	 Приватне	банківське	обслуговування	–	цей	бізнес	сегмент	включає	надання	тих	самих	видів	по-
слуг, що й у сегменті роздрібного банківського обслуговування, клієнтам-фізичним особам, що 
уклали з банком договір про спеціальне обслуговування.

•	 Роздрібне	банківське	обслуговування	–	надання	банківських	послуг	підприємствам	малого	та	
середнього бізнесу, приватним підприємцям та фізичним особам. Цей сегмент включає ті самі 
види банківських продуктів, що й сегмент корпоративного банківського обслуговування, а та-
кож послуги з відкриття та ведення рахунків приватних підприємців та фізичних осіб, у тому 
числі рахунків для особистого використання, поточних та ощадних рахунків, залучення депози-
тів, обслуговування кредитних та дебетових карток, споживчого та іпотечного кредитування.

•	 Персональне	фінансування	–	цей	сегмент	включає	лише	надання	споживчих	кредитів	фізичним	
особам.

•	 Інвестиційна	банківська	діяльність	–	цей	сегмент	включає	торгівлю	фінансовими	інструмента-
ми, операції на ринках капіталу, операції з цінними паперами, іноземною валютою і банкнота-
ми й корпоративне фінансування.

•	 Головний	 офіс	 –	 цей	 бізнес-сегмент	 включає	 грошові	 кошти,	 кореспондентські	 рахунки	 в	
НБУ, основні засоби, відстрочені податкові активи, передоплату та дебіторську заборгованість, 
пов’язані з адміністративно-господарською діяльністю Банку.

(б) Фактори, на основі яких керівництво визначило сегменти, що підлягають розкриттю у звітності

Сегменти Банку – це його стратегічні підрозділи, які обслуговують різні категорії клієнтів. До фінансової ін-
формації за сегментами, яку аналізує особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, не входить 
фінансова інформація дочірніх компаній Банку.

(в) Оцінка прибутку або збитку, активів та зобов’язань операційного сегмента

Активи і зобов’язання сегментів складаються з операційних активів та зобов’язань, що становлять більшу 
частину звіту про фінансовий стан. Суми кредитів клієнтам, міжбанківських кредитів, депозитів клієнтів та 
позикових коштів сегментів не включають нараховані проценти.

25. Прибуток на акцію 26. Аналіз за сегментами
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Сума інвестицій у спільні підприємства, облікованих за методом участі в капіталі, не включаються до оцінки 
активів сегмента. Див. Примітку 11.

Операції між сегментами здійснюються на звичайних комерційних умовах. Кошти перерозподіляються між 
сегментами, що призводить до виникнення трансфертних витрат, які показані у складі операційного дохо-
ду. Проценти, що стягуються за ці кошти, визначаються відповідно до розрахунків витрат на фінансування 
Банку. Коригування на внутрішні розрахунки і трансфертне ціноутворення були відображені в результатах 
діяльності кожного сегмента. Інших суттєвих статей доходів та витрат за операціями між сегментами немає.
Звітність за сегментами основана на даних управлінського обліку, включаючи також процедуру розподілу 
статей між сегментами.

Принципи розподілу операційних доходів головного офісу: Всі операційні доходи головного офісу, які не-
можливо віднести безпосередньо до сегментів, розподіляються між ними. Діапазон цих статей може варі-
юватись. Операційні доходи головного офісу розподіляються між сегментами на підставі частки кожного 
сегмента у загальних активах та зобов’язаннях.

Активи та зобов’язання вважаються відносно стабільними статтями. Активи сегментів «Корпоративне бан-
ківське обслуговування», «Роздрібне банківське обслуговування», «Приватне банківське обслуговування» 
та «Персональне фінансування» - це переважно кредити клієнтам. Зобов’язання сегментів «Роздрібне бан-
ківське обслуговування» та «Приватне банківське обслуговування» - це переважно кошти клієнтів. Власні 
боргові цінні папери та позикові кошти вважаються зобов’язаннями сегмента «Інвестиційна банківська ді-
яльність».

Розподіл витрат допоміжних підрозділів: усі допоміжні підрозділи несуть витрати (витрати на оплату праці 
та операційні витрати), які розподіляються між сегментами відповідно до певних параметрів. Ці параметри 
визначаються окремо для кожного підрозділу і залежать від частки наданих послуг кожному сегменту. Най-
більша частка розподілених витрат відноситься на сегмент «Роздрібне банківське обслуговування». Ці ви-
трати включають:

- витрати головного офісу (витрати на послуги мобільного зв’язку, поштові витрати, канцелярські 
витрати, технічне обслуговування комп’ютерного обладнання, комісія за страхування майна від 
пошкодження, податок на землю);

- сервісне обслуговування нематеріальних активів (SAP, інші інформаційні системи), оренду при-
міщень, комунальні послуги, витрати на утримання будівель, телефонний зв’язок, організацію 
каналів телефонного зв’язку; та

- амортизацію основних засобів і нематеріальних активів та інші статті.

Основні засоби включені до сегмента «Головний офіс», тоді як амортизація основних засобів та нематеріаль-
них активів переважно включається до сегментів «Роздрібне банківське обслуговування», що призводить до 
нерівномірного розподілу.

(г) Інформація про прибуток або збитки, активи та зобов’язання операційних сегментів

Інформацію за основними сегментами банківської діяльності за 2011 рік наведено далі:

 Корпора- Приватне Роздрібне Персо- Інвести- Головний Всього Виклю- Всього
 тивне банків- банків- нальне ційна офіс за сегмен- чення
 банків- ське ське фінан- банків-  тами
У тисячах ське обслуго- обслуго- суван- ська
українських обслуго- вування вування ня діяль-
гривень вування    ність

2011 рік
Зовнішні доходи 1 086 620 29 751 2 385 939 215 350 216 781 334 722 4 269 163 - 4 269 163
Доходи від інших 
сегментів - 373 170 - - 1 078 648 - 1 451 818 (1 451 818) -

Всього 
доходів сегменту 1 086 620 402 921 2 385 939 215 350 1 295 429 334 722 5 720 981 (1 451 818) 4 269 163

Загальна сума доходів 
сегменту включає:
Процентні доходи 943 513 392 027 1 922 403 195 648 1 267 515 329 141 5 050 247 (1 451 818) 3 598 429
Доходи за виплатами 
та комісійними 143 107 10 894 463 536 19 702 27 914 5 581 670 734 - 670 734

Всього 
доходів сегменту 1 086 620 402 921 2 385 939 215 350 1 295 429 334 722 5 720 981 (1 451 818) 4 269 163

Результат 
від торгових операцій 39 1 520 12 - 104 850 69 281 175 702 - 175 702
Розподіл небанківських 
операційних 
доходів/(збитків) (93 539) (39 887) (164 822) - (22 377) 320 625 - - -
Процентні витрати (452 664) (303 606) (903 574) (51 581) (1 138 928) (787 040) (3 637 394) 1 451 818 (2 185 575)
Витрати за виплатами 
та комісійними (17 659) (292) (57 527) - (11 863) - (87 341) - (87 341)
Інші операційні 
доходи/витрати - (19 002) (44 361) - - 6 040 (57 323) - (57 323)
Операційні витрати – 
прямі та розподілені (183 019) (38 172) (1 471 254) (167 492) (71 432) (15 255) (1 946 624) - (1 946 624)

Валовий операційний 
дохід/(збиток) сегменту 339 778 3 482 (255 587) (3 723) 155 679 (71 627) 168 001 - 168 002
Вартість ризику (178 935) (19 458) (1 061 657) (17 150) (55 310) 10 575 (1 321 935) - (1 321 935)

Результат сегмента 160 843 (15 976) (1 317 244) (20 873) 100 369 (61 052) (1 153 932) - (1 153 933)

Всього активів 
сегмента 6 048 625 148 432 11 136 043 1 011 340 5 839 719 7 330 632 31 514 791 (320 482) 31 194 309
з яких кредитів 
клієнтам 8 395 880 184 926 14 794 033 1 091 182 1 489 - 24 467 510 - 24 467 510
з яких 
міжбанківських 
кредитів та цінних 
паперів - - 79 923 - 5 900 045 - 5 979 968 - 5 979 968
Всього 
зобов’язань сегмента 7 572 531 3 663 530 9 771 646 - 7 442 484 1 621 101 30 071 293 - 30 071 293
з яких депозитів 
клієнтів 7 494 452 3 580 154 9 672 031 - 3 536 - 20 750 172 - 20 750 172
з яких позикових 
коштів 38 403 - 16 350 - 7 336 861 13 218 7 404 832 - 7 404 832
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Інформацію за основними сегментами банківської діяльності за 2010 рік наведено далі:

 Корпора- Приватне Роздрібне Персо- Інвести- Головний Всього Виклю- Всього
 тивне банків- банків- нальне ційна офіс за сегмен- чення
 банків- ське ське фінан- банків-  тами
У тисячах ське обслуго- обслуго- суван- ська
українських обслуго- вування вування ня діяль-
гривень вування    ність

2010 рік
Зовнішні доходи 1 599 272 33 168 2 862 798 110 292 218 432 92 417 4 916 379 - 4 916 379
Доходи від інших 
сегментів - 324 124 - - 1 811 483 - 2 135 607 (2 135 607) -

Всього 
доходів сегменту 1 599 272 357 292 2 862 798 110 292 2 029 915 92 417 7 051 986 (2 135 607) 4 916 379

Загальна сума доходів 
сегменту включає:
Процентні доходи 1 439 788 350 552 2 469 891 98 155 2 006 007 90 368 6 454 761 (2 135 607) 4 319 154
Доходи за виплатами 
та комісійними 159 484 6 740 392 907 12 137 23 908 2 049 597 225 - 597 225

Всього 
доходів сегменту 1 599 272 357 292 2 862 798 110 292 2 029 915 92 417 7 051 986 (2 135 607) 4 916 379

Результат 
від торгових операцій 834 1 576 22 - 101 875 59 784 164 091 - 164 091
Розподіл небанківських 
операційних 
доходів/ (збитків) (151 794) (47 108) (321 523) - (103 946) 624 371 - - -
Процентні витрати (804 520) (299 041) (1 456 674) (29 376) (1 764 971) (968 581) (5 323 163) 2 135 607 (3 187 556)
Витрати за виплатами 
та комісійними (12 022) (231) (43 504) - (10 275) - (66 032) - (66 032)
Інші операційні 
доходи/ витрати - (13 504) (41 983) - - 8 729 (46 758) - (46 758)
Операційні витрати – 
прямі та розподілені (188 973) (35 563) (1 395 331) (108 798) (73 259) 3 853 (1 798 071) - (1 798 071)

Валовий операційний 
дохід/ (збиток) сегменту 442 797 (36 579) (396 195) (27 882) 179 339 (179 427) (17 947) - (17 947)
Вартість ризику (785 759) (4 062) (1 942 305) (3 273) (50 607) (8 128) (2 794 134) - (2 794 134)

Результат сегмента (342 962) (40 641) (2 338 500) (31 155) 128 732 (187 555) (2 812 081) - (2 812 081)

Всього активів 
сегмента 7 889 894 169 549 17 187 237 406 963 7 095 554 10 533 395 43 282 592 (343 188) 42 939 404
з яких кредитів 
клієнтам 11 196 293 238 111 23 677 906 445 729 98 594 - 35 656 633 - 35 656 633
з яких 
міжбанківських 
кредитів та цінних 
паперів - - - - 7 049 226 - 7 049 226 - 7 049 226
Всього 
зобов’язань сегмента 3 323 227 3 527 293 11 285 102 - 21 867 164 393 477 40 396 263 - 40 396 263
з яких депозитів 
клієнтів 3 227 559 3 474 701 11 138 717 - 2 628 - 17 843 605 - 17 843 605
з яких позикових 
коштів 65 152 - 19 730 - 21 547 248 - 21 632 130 - 21 632 130

Аналіз доходів Банку за банківськими продуктами та послугами подано у Примітці 21 (процентні доходи) та 
Примітці 22 (доходи за виплатами та комісійними). Суми надходжень необоротних активів, крім фінансових 
інструментів та відстрочених податкових активів, не включаються до оцінки активів сегменту, яку аналізує 
особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, та не надаються їй регулярно в іншій формі.

Особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, не аналізує суму інвестицій у спільні підприємства, 
облікованих за методом участі в капіталі. Див. Примітку 11.

(д) Вивірення доходів, прибутку або збитку, активів та зобов’язань сегментів

Нижче подано звірку активів сегментів із загальними активами Банку:

У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

Всього активів сегменту після вирахування залишків 
за операціями між сегментами 31 194 309 42 939 404

З яких кредитів клієнтам 24 467 510 35 656 633
Резерви на знецінення кредитів (6 600 975) (10 767 126)
Комісійна винагорода майбутніх періодів (183 239) (222 256)
Нараховані проценти 522 695 878 382
Консолідаційні коригування (117 908) (80 131)
Інші коригування за МСФЗ 280 475 104 817

Кредити та аванси клієнтам (18 368 558) (25 570 319)

Консолідаційні коригування (315 397) (105 564)
Інші розбіжності 231 534 (332 236)

Всього активів 31 110 446 42 501 604

Нижче подано звірку зобов’язань сегментів із загальними зобов’язаннями Банку:

У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

Всього зобов’язань сегменту після вирахування залишків 
за операціями між сегментами 30 071 293 40 396 263

З яких депозити клієнтів 20 750 172 17 843 605
Нараховані проценти 200 579 193 502
Консолідаційні коригування (32 952) (18 227)
Інші коригування за МСФЗ 6 958 (17)

Кошти клієнтів (20 924 757) (18 018 863)

З яких позикових коштів 7 404 831 21 632 130
Нараховані проценти 92 042 281 435
Консолідаційні коригування 87 435 215 947
Інші коригування за МСФЗ (16 465) (1 603)

Позикові кошти (7 567 843) (22 127 909)

Консолідаційні коригування 71 967 37 717
Інші розбіжності (130 357) 32 586

Всього зобов’язань 30 012 903 40 466 566

Розбіжності, що стосуються активів та зобов’язань, – це різниці між сегментною інформацією та консолідова-
ною фінансовою звітністю внаслідок розбіжностей у строках визнання знецінення, оцінки відстроченого по-
датку та представлення окремих сум у сегментній інформації розгорнуто (угоди «своп», транзитні рахунки).
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Нижче подано звірку результату сегментів із загальним збитком за 2011 рік:

 Всього Резуль- Процентні Витрати Інші Опера- Валовий Вартість Зага-
 доходів тат від витрати за вип- опера- ційні опера- ризику льний
 сегменту торго-  латами ційні витрати - ційний  резу-
У тисячах  вих опе-  та комі- доходи/ прямі дохід  льтат
українських  рацій  сійними витрати та розпо- сегмен-
гривень      ділені тів

Результат сегмента 4 269 163 175 702 (2 185 575) (87 341) (57 323) (1 946 624) 168 002 (1 321 935) (1 153 933)
Консолідація 7 176 74 (9 850) (492) 6 148 (39 703) (36 647) 34 308 (2 339)
Додатковий резерв - - - - - - - 192 344 192 344
ВФГВФО - - - - 63 363 (63 363) - - -
Інші коригування 
за МСФЗ (14 262) 7 748 (393) (123) 17 659 1 936 12 564 - 12 564

Всього 4 262 077 183 524 (2 195 819) (87 956) 29 847 (2 047 754) 143 919 (1 095 283) (951 364)
Прибуток, 
облікований 
за методом участі 
в капіталі - - - - - - - - 5 444

Збиток 
до оподаткування         (945 920)
Кредит з податку 
на прибуток         72 914

Збиток         (873 006)

Нижче подано звірку результату сегментів із загальним прибутком за 2010 рік:

 Всього Резуль- Процентні Витрати Інші Опера- Валовий Вартість Зага-
 доходів тат від витрати за вип- опера- ційні опера- ризику льний
 сегменту торго-  латами ційні витрати - ційний  резу-
У тисячах  вих опе-  та комі- доходи/ прямі дохід  льтат
українських  рацій  сійними витрати та розпо- сегмен-
гривень      ділені тів

Результат сегмента 4 916 379 164 091 (3 187 556) (66 032) (46 758) (1 798 071) (17 947) (2 794 134) (2 812 081)
Консолідація 1 107 (59 089) (23 125) (596) 10 441 (37 328) (108 590) (59 206) (167 796)
ВФГВФО - - - - 55 488 (55 488) - - -
Додатковий резерв - - - - - - - (142 556) (142 556)
Інші коригування 
за МСФЗ 18 792 (1 032) (5 576) 1 12 533 (172 849) (148 131) 76 166 (71 956)

Всього 4 936 278 103 970 (3 216 257) (66 627) 31 704 (2 063 736) (274 668) (2 919 730) (3 194 398)
Прибуток, 
облікований 
за методом участі 
в капіталі         3 862

Збиток 
до оподаткування         (3 190 536)
Кредит з податку 
на прибуток         39 403

Збиток         (3 151 133)

Статті доходів та витрат сегментів включають елементи прибутку та збитку за період, як показано далі:

- Доходи сегментів включають процентні доходи і доходи за виплатами та комісійними.
- Результат від торгових операцій включає прибутки мінус збитки від торгових цінних паперів, 

прибутки мінус збитки від реалізації інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу, 
прибутки мінус збитки від торгових операцій з іноземною валютою, прибутки мінус збитки від 
переоцінки іноземної валюти та прибутки мінус збитки від похідних фінансових інструментів.

- Операційні витрати – прямі та розподілені відповідають адміністративним та іншим операцій-
ним витратам та витратам на персонал.

- Вартість ризику включає резерв на знецінення кредитів, знецінення інвестиційних цінних 
паперів для подальшого продажу та сторнування резерву/(резерв) на покриття збитків за 
зобов’язаннями, пов’язаними з кредитуванням.

Відповідні розбіжності є наслідком різниць у розподілі елементів доходів та витрат у сегментній інформації 
та консолідованій фінансовій звітності, розбіжностей у строках коригувань резерву на покриття збитків за 
кредитами, переоцінки іноземної валюти та визнання доходів за ефективними процентними ставками:

- ВФГВФО – це відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, віднесені у сегментній 
інформації на інші операційні доходи, але включені до складу адміністративних та інших опе-
раційних витрат за МСФЗ.

- Інші коригування за МСФЗ переважно стосуються строків визнання знецінення цінних паперів 
для подальшого продажу та прибутків мінус збитки від переоцінки іноземної валюти.

(є) Географічна інформація

Інформація про доходи за кожною окремою країною не подається особі, відповідальній за прийняття опера-
ційних рішень, оскільки вони переважно представлені доходами, отриманими в Україні, включаючи доходи 
від офшорних компаній українських клієнтів, які були віднесені до України згідно з резидентністю клієнта. 
Доходи сегментів включають процентні доходи і доходи за виплатами та комісійними.

Необоротні активи, крім фінансових інструментів, представлені активами, які знаходяться в Україні.

(ж) Найбільші клієнти

Банк не має клієнтів, дохід від яких перевищував би 10% від загальних доходів Банку.
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Загальні принципи. Управління ризиком має фундаментальне значення для банківської діяльності та є 
суттєвим елементом діяльності Банку. Функція управління ризиками в Банку здійснюється стосовно фінан-
сових, операційних та юридичних ризиків. Основні фінансові ризики, на які наражається Банк, пов’язані 
з кредитною заборгованістю, ліквідністю та змінами процентних ставок і курсів обміну валют. Управління 
операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх 
процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків. Система управління ризиками в Банку 
організована відповідно до рекомендацій Базельського комітету та стандартів Групи BNP Paribas, хоча зако-
нодавство України ще не вимагає обов’язкового дотримання цих стандартів. Політика та системи управління 
ризиками Банку постійно переглядаються й вдосконалюються відповідно до змін ринкових умов та банків-
ських продуктів. Основним завданням Банку при управлінні активами та зобов’язаннями є зниження рівня 
ризику ліквідності та ринкових ризиків, на які наражається Банк, і максимізація прибутковості. Політика 
Банку передбачає забезпечення такої структури активів та зобов’язань, що дозволяє оптимізувати фінансові 
доходи як у довгостроковій, так і у короткостроковій перспективі при постійному рівні доходу.

Основними засадами політики Банку у сфері управління ризиками є централізація управління ризиками 
(тобто аналіз ризиків та розрахунки виконуються централізовано, а для бізнес-підрозділів Банку встанов-
люються відповідні ліміти); збалансована структура ризиків та прибутковості та забезпечення постійного 
моніторингу ризиків. Банк продовжує приводити свою політику та внутрішні процедури у сфері управління 
ризиками у відповідність до стандартів Групи BNP Paribas.

Органи управління ризиками. Політику, моніторинг та контроль у сфері управління ризиками здійснюють 
спеціальні підрозділи, що входять до складу Департаменту ризик-менеджменту (далі – ДРМ). Нагляд за ді-
яльністю цих підрозділів здійснює Голова Правління, який звітує з питань управління ризиками Департамен-
ту ризик-менеджменту Групи у головному офісі BNP Paribas.

Комітет з управління активами та пасивами (КУАП). До складу КУАП входять дев’ять членів вищого керів-
ництва Банку. Головою КУАП є Голова Правління Банку. Засідання КУАП проводяться щомісяця або частіше. 
КУАП відповідає за управління структурою активів та зобов’язань Банку та контроль над ними. Він також 
встановлює внутрішні ліміти для управління ризиками ліквідності, процентної ставки та валютним ризиком.

Кредитні комітети. Кредитні комітети Банку складаються з Кредитного комітету вищого рівня, Кредитного 
комітету першого рівня, Кредитного комітету Центру з прийняття рішень та Кредитних комітетів Центрів по 
роботі з простроченою заборгованістю.

До складу всіх кредитних комітетів входить два учасники: представник відповідного бізнес-сегменту та пред-
ставник Департаменту ризик-менеджменту. Рішення приймаються спільно цими учасниками згідно з їхніми 
повноваженнями. У випадку незгоди одного з учасників або перевищення рівня повноважень представника 
бізнес-сегменту застосовується процедура передачі питання на комітет вищого рівня для прийняття кінце-
вого рішення.

Кредитний комітет вищого рівня відповідає за затвердження кредитів корпоративним клієнтам та узгоджен-
ня загальної політики кредитування. Кредитний комітет першого рівня відповідає за затвердження кредитів 
клієнтам роздрібного бізнесу, а також за узгодження принципів кредитування клієнтів роздрібного бізнесу, 
та споживчого кредитування. Кредитні рішення по споживчих та масових кредитах приймаються уповно-
важеними співробітниками Контакт-центру. Кредитні повноваження кожного представника бізнес-сегменту 
визначаються Листом про делеговані кредитні повноваження.

Засідання Кредитних комітетів вищого рівня та першого рівня проводяться двічі на тиждень, а інших комі-
тетів – за потребою.

Комітет по роботі з клієнтами, що потребують «особливого нагляду» або мають сумнівну заборгованість. 
Основні завдання даного Комітету – це занесення та виведення клієнтів з переліку тих, що потребують осо-
бливого контролю або мають сумнівну заборгованість, аналіз планів дій по даних клієнтах та прийняття 
рішень щодо їх корегування, затвердження/ рекомендування до затвердження необхідного рівня МСФО ре-
зервів по клієнтах із сумнівною заборгованістю, прийняття рішення щодо розформування сформованих ре-
зервів або їх використання для списання заборгованості. Комітет є колегіальним органом Банку, головою 
якого є Голова Правління Банку. Засідання комітету проводяться не рідше одного разу на місяць.

Управління менеджменту активів та пасивів (УМАП). Безпосереднє управління активами та зобов’язаннями 
Банку здійснює УМАП та Казначейство. УМАП відповідає за оцінку та планування відкритих позицій Банку, 
які здійснюються щоденно щодо ризику ліквідності та валютного ризику та щомісячно щодо ризику про-
центної ставки, а також за підготовку пропозицій керівництву Банку щодо управлінських заходів у сфері 
управління активами та зобов’язаннями. Крім того, УМАП займається щоденним плануванням та управ-
лінням дотримання економічних нормативів, встановлених НБУ (нормативів достатності регулятивного та 
статутного капіталу, нормативів ліквідності, нормативів відкритої валютної позиції). УМАП сприяє КУАП та 
іншим комітетам у виконанні їхніх функцій. Казначейство управляє монетарною позицією ліквідності, а та-
кож короткостроковою (до 3 місяців) позицією ліквідності Банку.

У ході управління відкритими позиціями УМАП співпрацює з Казначейством та підрозділами Банку, що за-
ймаються середньостроковими та довгостроковими позиковими коштами (Департаментом міжнародного 
бізнесу та Департаментом інвестиційного бізнесу). Звіти про відкриту валютну позицію надаються керівни-
цтву щодня.

Департамент ризик-менеджменту (ДРМ). Підрозділи ДРМ з аналізу корпоративних кредитів та аналізу 
роздрібних кредитів допомагають Кредитним комітетам та Комітету по роботі з клієнтами, що потребують 
«особливого нагляду» або мають сумнівну заборгованість, у виконанні їхніх функцій. Їх функції включають 
оцінку та аналіз фінансових ризиків, розробку рекомендацій стосовно збалансованої структури ризику та 
прибутковості на основі загального рівня ризику та ризиків, пов’язаних з конкретними сферами діяльності 
та банківськими продуктами.

Управління ризик-менеджменту корпоративного бізнесу надає кредитним комітетам свої висновки за кре-
дитними заявками, наданими Департаментом корпоративного бізнесу або Службою інвестиційного бізнесу. 
При цьому він враховує висновки Юридичного департаменту та Департаменту безпеки, а також результати 
«Перевірки корпоративних клієнтів» щодо благонадійності, репутації клієнта, наявності прострочених пла-
тежів та загальної суми виданих клієнту кредитів. Управління ризик-менеджменту корпоративного бізнесу 
визначає рейтинг контрагента клієнтів та норму повернення по кредиту. Рейтинг присвоюється клієнтам з 
урахуванням їх кредитоспроможності здатності погасити кредит та джерел фінансування, а також позиції 
на ринку та якості управління компанією-позичальником. Норма повернення по кредиту відображає очі-
куваний рівень відшкодування по кредиту у разі дефолту позичальника та залежить від ринкової вартості 
наданих у заставу активів, їх ліквідності та відповідних юридичних витрат. Ці параметри підлягають затвер-
дженню відповідним кредитним комітетом.

ДРМ оцінює фінансові ризики на підставі інформації про якість активів та зобов’язань (у тому числі про-
центні ставки, суми та строки погашення), отриманої від підрозділів, що займаються банківською діяль-
ністю, інформації про ліміти ризику, процедури та методику управління ризиками, отриманої від КУАП, а 
також даних про запланований рівень активів, зобов’язань та інвестицій, отриманих від Управління менедж-
мент-контролю Департаменту фінансів. Потім ДРМ подає на розгляд КУАП результати проведеного аналізу 
та моніторингу ризиків разом зі своїми рекомендаціями щодо встановлення або зміни лімітів та повідомляє 
підрозділи, що займаються банківською діяльністю, бек-офіс та Управління менеджмент-контролю Департа-
менту фінансів про нормативний рівень ризиків. ДРМ здійснює регулярний моніторинг кредитного портфе-
лю та визначає необхідні суми резервів.

27. Управління фінансовими ризиками
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Кредитний ризик. Кредитний ризик – це ризик фінансових збитків внаслідок невиконання позичальником 
або контрагентом своїх зобов’язань перед Банком. Банк управляє кредитним ризиком шляхом впроваджен-
ня внутрішньої політики, спрямованої на отримання максимального доходу, скоригованого на ризик, за-
безпечення дотримання затвердженого рівня лімітів для кредитного ризику, встановлення, моніторингу та 
перевірки рейтингів контрагента, встановлення та затвердження лімітів кредитування, а також шляхом по-
стійного контролю за платоспроможністю клієнтів та виконання ними умов кредитного договору.

При прийнятті кредитних рішень стосовно надання кредитів банкам, Банк використовує рейтингову шкалу 
на основі підходу міжнародних рейтингових агенцій і відносить потенційних позичальників до груп з різним 
кредитним рейтингом, адаптованим з урахуванням фінансової та економічної ситуації в Україні.

Щоб визначити очікуваний ризик дефолту позичальника, Банк оцінює його фінансову звітність, кредитну іс-
торію, економічний стан та грошові потоки. Крім того, Банк контролює середньозважений кредитний ризик 
позичальників у портфелі, а також за галузями економіки.

За результатами цього аналізу кожному кредиту присвоюється одна з трьох категорій рівня ризику.

- Кредити високої якості стосуються позичальників з достатньою для виконання зобов’язань пла-
тоспроможністю. Цим позичальникам не притаманний явний кредитний ризик, а на їх плато-
спроможність не мають впливу несприятливі комерційні, економічні або фінансові умови;

- Кредити середньої якості стосуються позичальників з достатньою для виконання зобов’язань 
платоспроможністю. Цим позичальникам притаманний певний ризик, але на їх платоспромож-
ність не мають впливу несприятливі комерційні, економічні або фінансові умови;

- Кредити низької якості являють собою зобов’язання позичальників з платоспроможністю, недо-
статньою для виконання зобов’язань у прогнозованих умовах.

Усі кредитні заявки підлягають детальному розгляду. Крім того, Банк частково управляє рівнем кредитного 
ризику шляхом отримання застави, корпоративних та особистих гарантій.

Розробка «Кредитної структури та функції»

Загальна кредитна політика Банку відповідає Глобальній кредитній політиці Групи BNP Paribas, законодав-
ству України, нормативним актам Національного банку України та вимогам Базельської угоди. Загальна 
кредитна політика – це внутрішній банківський нормативний документ, який регулює основні принципи та 
вимоги щодо надання кредитів з метою мінімізації ризиків, які виникають у процесі кредитування, та забез-
печення високої якості кредитного портфелю Банку. Загальна кредитна політика – це основний документ, 
який регулює кредитну діяльність Банку. Строк дії Загальної кредитної політики необмежений, але її умови 
підлягають перегляду принаймні щороку.

Кредитний ризик за кредитуванням фізичних осіб та корпоративних клієнтів

Банк структурує рівні кредитного ризику, на який він наражається, шляхом встановлення лімітів суми ризи-
ку, що виникає у зв’язку з одним позичальником або групою позичальників. Кредитні комітети Банку регу-
лярно затверджують ліміти рівня кредитного ризику для окремих позичальників та зміни цих лімітів. Ліміти 
кредитування включають ліміти щодо суми кредиту та графіку погашення за кожною кредитною угодою, та 
обмеження щодо цілей кредиту, що уточнюються при кожному затвердженні кредиту.

При структуруванні кредитів корпоративним клієнтам Банк встановлює графіки погашення кредиту з ураху-
ванням сезонності бізнесу клієнта, а також, за потреби, отримує гарантії від афілійованих осіб позичальника, 
укладає договір застави для забезпечення відповідних кредитів, вимагає від позичальника внесок його влас-
них коштів на всіх етапах проекту, що фінансується, або вимагає переведення до Банку грошових потоків або 
оборотів від проекту, що фінансується, або контрагентів позичальника.

При видачі кредитів фізичним особам Банк, як правило, приймає забезпечення у формі іпотеки або застави 
майна, залежно від виду кредиту.

Оскільки відповідно до кредитної політики Банку якість позичальника має важливіше значення, ніж якість 
застави, рішення про надання кредиту завжди приймаються на підставі оцінки ризиків, а не якості застави. 
Коли Банк приймає забезпечення кредиту, він надає перевагу найбільш ліквідній формі забезпечення з най-
вищою вартістю перепродажу. Крім того, при визначенні вартості застави Банк бере до уваги регіональні 
відмінності у цінах на майно.

Банк також дотримується політики диверсифікації свого кредитного портфелю задля зменшення рівня кре-
дитного ризику.

Кредитний ризик за міжбанківськими операціями

Кредитні ризики, пов’язані з міжбанківськими операціями, виникають переважно внаслідок незабезпечено-
го кредитування банків-контрагентів, навіть попри той факт, що такі кредити у більшості випадків є коротко-
строковими (в цілому, від кількох годин до двох місяців). Суми за міжбанківськими операціями складають 
відносно невелику частку (приблизно один-п’ять процентів) від загальної суми активів Банку. Банк встанов-
лює ліміти окремо по кожному банку-контрагенту за результатами власного аналізу їх фінансової звітності 
та будь-якої наявної нефінансової інформації, в тому числі інформації про акціонерів, клієнтів, якість управ-
ління, позицію на ринку, концентрацію діяльності та темпи зростання показників позичальника. Кредитний 
комітет головного офісу затверджує та переглядає ліміти для кожної категорії банків-контрагентів. Якщо ДРМ 
встановлює, що фінансові показники банка-контрагента погіршилися або мають тенденцію до погіршення, 
ДРМ призупиняє дію встановлених кредитних лімітів та повідомляє про це керівництво Банку.

Кредитний ризик за інвестиційною банківською діяльністю

Заявки на здійснення Банком інвестицій у цінні папери компаній аналізуються та контролюються аналогіч-
но заявкам на надання кредитів. Банк здійснює моніторинг фінансового стану емітентів та ринку, на якому 
обертаються їхні боргові та дольові цінні папери. Департамент контролю корпоративних та інвестиційних 
операцій відповідає за прийняття Банком рішень щодо інвестування та укладення угод. Усі інвестиційні рі-
шення приймаються Кредитним комітетом вищого рівня.

Моніторинг кредитного ризику

Банк контролює виконання позичальником умов кредитних договорів, передусім стосовно погашення осно-
вної суми кредиту та процентів за ним. Крім того, Банк здійснює моніторинг фінансового стану позичальни-
ка, досягнення цільових показників, передбачених його бізнес-планом, дотримання фінансових показників 
за договорами, достатності наданого забезпечення, використання кредиту у відповідності до його цільового 
призначення, а також нефінансової інформації, наприклад, наявної інформації про поточні або можливі су-
дові процеси, що стосуються позичальника та його ділової репутації. У разі інвестиційних операцій Банк та-
кож відстежує результати емітентів та ринок їх боргових та дольових цінних паперів. Служба інвестиційного 
бізнесу відповідає за прийняття Банком рішень щодо інвестування та укладення угод. Інвестиційні рішення 
приймаються Кредитним комітетом вищого рівня в межах повноважень, наданих йому Наглядовою радою.

Згідно із Загальною кредитною політикою Банку, за повсякденний моніторинг кредитних ризиків відповідає 
конкретний бізнес-напрямок діяльності Банку, оскільки саме він активно контактує з клієнтом та може отри-
мувати необхідну інформацію безпосередньо від нього.

Зокрема, бізнес напрямок діяльності Банку має контролювати точне та своєчасне виконання позичальником 
умов кредитного договору.

Для забезпечення ефективності та результативності моніторингу кредитного ризику за операціями з корпо-
ративними клієнтами була розроблена комп’ютерна програма під назвою «Система управління умовами та 
вимогами за кредитними угодами». Ця програма містить інформацію про всі умови та фінансові показники, 
затверджені кредитними комітетами та зазначені у договорах з клієнтами, а також дані щодо виконання 
цих умов. Відповідальність за ведення бази умов лежить на Управлінні кредитного контролю та моніторингу 
(УККМ) у складі ДРМ. Даний підрозділ вводить у програму дані із зазначенням строків, контрольних сум, 
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періоду, який контролюється, прізвищ відповідальних співробітників тощо. До видачі кредитних коштів або 
надання банківської гарантії чи акредитиву УККМ перевіряє дотримання позичальником всіх попередніх 
умов та необхідних додаткових умов і фінансових показників. Постійний моніторинг кредитного портфеля 
дозволяє Банку йому реагувати на зміни в якості конкретних кредитів та визначати необхідність зміни умов 
кредитування. Кредитний комітет отримує регулярні повідомлення про результати такого моніторингу, а та-
кож окремі повідомлення у разі наявності будь-яких тривожних ознак. На підставі проведеного аналізу Банк 
або підтверджує умови діючих кредитів, або, за необхідності, узгоджує з позичальником зміну умов.

У 2011 році Банк впровадив нову систему раннього виявлення тривожних ознак з метою раннього виявлен-
ня значних негативних подій, що відбулися з корпоративними клієнтами, аби мати змогу вжити відповід-
них екстрених заходів та мінімізувати можливі збитки. Щомісяця керівник кожного Центру корпоративного 
бізнесу повинен підтверджувати відсутність у клієнтів, які відносяться до його сфери відповідальності, таких 
подій: недостатність заставного забезпечення, юридичні позови з боку інших банків або третіх сторін на 
адресу клієнта, банкрутство клієнта, виняткові події, пов’язані з власниками, негативні події, що стосуються 
основних клієнтів або постачальників, негативне висвітлення у ЗМІ.

Кредитний ризик позабалансових зобов’язань та операцій з пов’язаними сторонами

Для оцінки та моніторингу кредитного ризику позабалансових і умовних зобов’язань Банк застосовує 
ту ж саму кредитну політику та процедури. Крім того, Банк застосовує ті ж самі процедури до операцій з 
пов’язаними сторонами, як і до операцій з рештою позичальників. Якщо рівень кредитного ризику не відпо-
відає встановленим Банком параметрам, Банк або відмовляє у наданні кредиту, або вимагає забезпечення 
угоди грошовими коштами.

Ринковий ризик. Банк наражається на ринкові ризики, що виникають у зв’язку з відкритими позиціями про-
центних ставок, валют та інструментів капіталу, які значною мірою залежать від загальних та конкретних 
ринкових змін. Комітет з управління активами та пасивами встановлює ліміти сум ризику, що може бути 
прийнятий Банком. Проте застосування такого підходу не запобігає виникненню збитків за межами цих лі-
мітів у випадку більш суттєвих ринкових змін.

Валютний ризик. Банк наражається на ризик у зв’язку з впливом коливання курсів обміну іноземних валют 
на його фінансовий стан та грошові потоки. Комітет з управління активами та пасивами визначає ліміти 
ризиків по валютах та загальний прийнятний рівень ризику за відкритими валютними позиціями. Ліміти 
відкритої валютної позиції встановлюються на рівні, передбаченому вимогами НБУ, який розраховується як 
процентне співвідношення відкритої валютної позиції до регулятивного капіталу Банку. КУАП контролює до-
тримання цих лімітів щодня.

Станом на 31 грудня 2011 року Банк мав наступні валютні позиції:

 Гривні Долари Євро Інші Немоне- Всього
У тисячах українських гривень  СшА  валюти тарні статті

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 
та обов’язкові резерви 1 825 800 5 118 802 376 242 135 771 - 7 456 615
Заборгованість інших банків 260 567 80 028 - - - 340 595
Кредити та аванси клієнтам 7 881 976 9 430 007 316 538 740 037 - 18 368 558
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу 1 503 016 - - - 15 271 1 518 287
Інші фінансові активи 330 974 22 520 8 545 236 - 362 275

Всього фінансових активів 11 802 333 14 651 357 701 325 876 044 15 271 28 046 330

Зобов’язання
Заборгованість 
перед іншими банками 553 846 2 460 095 67 885 593 818 - 3 675 644
Кошти клієнтів 7 904 146 11 610 150 1 258 908 151 553 - 20 924 757
Власні боргові цінні папери, 
випущені на внутрішньому ринку - 13 - - - 13
Інші позикові кошти 16 356 - - - - 16 356
Інші фінансові зобов’язання 121 861 47 545 16 150 1 011 - 186 567
Субординований борг - 3 566 425 - 309 405 - 3 875 830
Незареєстрований внесок 
в акціонерний капітал 1 155 992 - - - - 1 155 992

Всього фінансових зобов’язань 9 752 201 17 684 228 1 342 943 1 055 787 - 29 835 159

Мінус справедлива вартість 
валютних похідних інструментів (5 799) (902) 476 (98) - (6 323)

Чиста балансова позиція 
за вирахуванням валютних 
похідних інструментів 2 055 931 (3 031 969) (642 094) (179 645) 15 271 (1 782 506)

Валютні похідні 
інструменти (Примітка 30) (295 674) (172 930) 574 032 (111 751) - (6 323)

Чиста балансова позиція 1 760 257 (3 204 899) (68 062) (291 396) 15 271 (1 788 829)

Зобов’язання, пов’язані 
з кредитуванням (Примітка 29) 303 121 599 371 304 140 80 838 - 1 287 470

Інші валюти включають переважно російські рублі та швейцарські франки.
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Позиція Банку за похідними фінансовими інструментами, наведена у кожному стовпчику, відображає спра-
ведливу вартість на кінець звітного періоду відповідної валюти, яку Банк погодився придбати (позитивна 
сума) або продати (негативна сума) до згортання позицій та здійснення розрахунків з контрагентом. Суми 
за валютою показано розгорнуто, як зазначено у Примітці 31. Чиста загальна сума являє собою справедливу 
вартість валютних похідних фінансових інструментів.

 Гривні Долари Євро Інші Немоне- Всього
У тисячах українських гривень  СшА  валюти тарні статті

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 
та обов’язкові резерви 2 499 286 3 156 539 604 793 233 629 - 6 494 247
Заборгованість інших банків 303 035 70 063 222 046 - - 595 144
Кредити та аванси клієнтам 5 597 591 17 620 647 768 613 1 583 468 - 25 570 319
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу 6 458 896 - - - 17 604 6 476 500
Інші фінансові активи 307 706 15 723 5 259 - - 328 688

Всього фінансових активів 15 166 514 20 862 972 1 600 711 1 817 097 17 604 39 464 898

Зобов’язання
Заборгованість 
перед іншими банками 169 020 10 037 146 138 750 1 566 007 - 11 910 923
Кошти клієнтів 7 083 431 9 284 519 1 596 018 54 895 - 18 018 863
Випущені Єврооблігації 
та власні боргові цінні папери, 
випущені на внутрішньому ринку - 6 045 834 - - - 6 045 834
Інші позикові кошти 19 730 10 388 - - - 30 118
Інші фінансові зобов’язання 79 716 57 261 20 063 331 - 157 371
Субординований борг - 3 835 862 - 305 172 - 4 141 034

Всього фінансових зобов’язань 7 351 897 29 270 010 1 754 831 1 926 405 - 40 304 143

Мінус справедлива вартість 
валютних похідних інструментів 785 (197) (5 005) - - (4 417)

Чиста балансова позиція 
за вирахуванням валютних 
похідних інструментів 7 813 832 (8 407 841) (149 115) (109 308) 17 604 (834 828)

Валютні похідні 
інструменти (Примітка 30) 822 021 (680 739) (145 699) - - (4 417)

Чиста балансова позиція 8 635 853 (9 088 580) (294 814) (109 308) 17 604 (839 245)

Зобов’язання, пов’язані 
з кредитуванням (Примітка 29) 516 079 579 247 239 600 202 525 - 1 537 451

Нижче в таблиці показано зміну прибутку або збитку та капіталу внаслідок можливих змін курсів обміну, що 
використовувались на звітну дату, при незмінності всіх інших змінних характеристик:

 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

 Вплив на прибуток Вплив на прибуток 
 або збиток або збиток 
У тисячах українських гривень та на капітал та на капітал

Зміцнення долара США на 7,6 % (243 571) -
Послаблення долара США на 7,6 % 243 571 -
Зміцнення долара США на 0,5 % - (45 443)
Послаблення долара США на 0,5 % - 45 443
Зміцнення євро на 8,8 % (5 989) -
Послаблення євро на 8,8 % 5 989 -
Зміцнення євро на 3,0 % - (8 844)
Послаблення євро на 3,0 % - 8 844
Зміцнення інших валют на 13,5 % (39 338) -
Послаблення інших валют на 13,5 % 39 338 -
Зміцнення інших валют на 3,4 % - (3 716)
Послаблення інших валют на 3,4 % - 3 716

Ризик був розрахований лише для грошових залишків у валютах, інших ніж функціональна валюта відповід-
ної компанії Банку.

Вплив змін курсів обміну валют на чистий прибуток та капітал показаний у таблиці вище без урахування 
впливу оподаткування. Ставка податку, що застосовується у 2012 році, становить 21%. Див. Примітку 24.
Показаний у таблиці вище вплив змін курсів обміну валют на чистий прибуток та капітал стосується лише 
переоцінки відкритої валютної позиції та не враховує потенційне зниження кредитної якості активів у ре-
зультаті знецінення гривні.

Ризик процентної ставки. Банк наражається на ризик процентної ставки переважно в результаті розбіжнос-
тей у строках його процентних активів та зобов’язань. Банк може понести збитки у разі несприятливих змін 
процентних ставок.

КУАП встановлює ліміти на рівні розриву строків перегляду процентних ставок, контроль яких щотижня 
здійснює ДРМ. За відсутності будь-яких наявних інструментів хеджування, Банк зазвичай прагне досягнути 
відповідності своїх позицій за процентними ставками. Оцінка та аналіз рівня ризику процентної ставки про-
водиться станом на перший день кожного місяця і за необхідності переглядається з урахуванням змін рин-
кових умов, наприклад, змін базових процентних ставок, волатильності ринків та подібних подій. Результати 
оцінки та аналізу обговорюються на засіданнях КУАП. Крім стандартних розрахунків, Банк проводить стрес-
тестування для визначення рівня збитків, що застосовуватиметься у випадку непередбачених обставин або 
подій. Такий підхід дозволяє Банку оцінити зміни чистого процентного доходу у майбутніх періодах та ви-
значити пріоритети управління ризиком процентної ставки. Стандартне стрес-тестування ризику процентної 
ставки – це зміна процентних ставок на 1 процентний пункт. Це тестування проводиться щомісяця.
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Банк оцінює рівень ризику процентної ставки на підставі геп-аналізу, тобто аналізу невідповідності сум фі-
нансових активів та зобов’язань, які мають строк погашення або перегляду процентної ставки протягом од-
ного періоду. Ліміти встановлюються на рівні втрати чистого процентного доходу, який керівництво вважає 
прийнятним у разі негативних змін процентних ставок з урахуванням можливих змін процентних ставок за 
основними типами процентних активів та зобов’язань, таких як кредити корпоративним клієнтам та фізич-
ним особам, міжбанківські кредити, цінні папери, а також депозити, залучені від корпоративних клієнтів та 
фізичних осіб. Ліміти переглядаються залежно від волатильності ринкових процентних ставок. УМАП та ДРМ 
формують рекомендації щодо перегляду лімітів. Ці рекомендації затверджуються КУАП.

Банк регулярно контролює спред процентних ставок та чистий процентний дохід і надає вищому керівництву 
Банку звіти з цих питань. Крім того, Банк управляє ризиком процентної ставки, встановлюючи мінімальні 
процентні ставки по кредитах та максимальні процентні ставки по депозитах. Банк встановлює процентні 
ставки по основних категоріях активів та зобов’язань за строками погашення та валютами.

Далі у таблиці показано активи та зобов’язання Банку станом на 31 грудня 2011 року за балансовою вартіс-
тю, розподілені за строками перегляду процентної ставки за контрактом або за строками погашення, залеж-
но від того, що відбудеться раніше.

У тисячах До запитання 1-3 3-12 Понад Безпро- Всього
українських гривень та до 1 місяця місяці місяців 1 рік центні

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 
та обов’язкові резерви 7 456 615 - - - - 7 456 615
Заборгованість інших банків 259 946 - 80 649 - - 340 595
Кредити та аванси клієнтам 3 804 327 1 081 377 2 790 373 10 692 481 - 18 368 558
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу - 261 494 321 087 920 435 15 271 1 518 287
Інші фінансові активи 362 275 - - - - 362 275

Всього фінансових активів 11 883 163 1 342 871 3 192 109 11 612 916 15 271 28 046 330

Зобов’язання
Заборгованість 
перед іншими банками 648 479 57 655 74 811 2 894 699 - 3 675 644
Кошти клієнтів 14 302 785 1 884 114 4 286 049 451 809 - 20 924 757
Власні боргові цінні папери, 
випущені на внутрішньому ринку 13 - - - - 13
Інші позикові кошти - 9 16 16 331 - 16 356
Інші фінансові зобов’язання 186 567 - - - - 186 567
Субординований борг 24 018 336 176 1 134 507 2 381 129 - 3 875 830
Незареєстрований внесок 
в акціонерний капітал - - - - 1 155 992 1 155 992

Всього фінансових зобов’язань 15 161 862 2 277 954 5 495 383 5 743 968 1 155 992 29 835 159

Чиста невідповідність 
процентних ставок (3 278 699) (935 083) (2 303 274) 5 868 948 (1 140 721) (1 788 829)

У поданій нижче таблиці наведено концентрацію ризику процентних ставок Банку станом на 31 грудня 2010 
року.

У тисячах До запитання 1-3 3-12 Понад Безпро- Всього
українських гривень та до 1 місяця місяці місяців 1 рік центні

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 
та обов’язкові резерви 6 494 247 - - - - 6 494 247
Заборгованість інших банків 586 686 1 229 7 229 - - 595 144
Кредити та аванси клієнтам 5 243 522 1 240 841 3 041 833 16 044 123 - 25 570 319
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу 618 588 2 910 809 1 957 636 971 863 17 604 6 476 500
Інші фінансові активи 328 688 - - - - 328 688

Всього фінансових активів 13 271 731 4 152 879 5 006 698 17 015 986 17 604 39 464 898

Зобов’язання
Заборгованість 
перед іншими банками 881 987 3 941 302 1 966 317 5 121 317 - 11 910 923
Кошти клієнтів 9 860 102 2 640 607 4 447 331 1 070 823 - 18 018 863
Випущені Єврооблігації 
та власні боргові цінні папери, 
випущені на внутрішньому ринку 12 - 6 045 822 - - 6 045 834
Інші позикові кошти - 10 387 - 19 731 - 30 118
Інші фінансові зобов’язання 157 371 - - - - 157 371
Субординований борг - - 1 449 368 2 691 666 - 4 141 034

Всього фінансових зобов’язань 10 899 472 6 592 296 13 908 838 8 903 537 - 40 304 143

Чиста невідповідність 
процентних ставок 2 372 259 (2 439 417) (8 902 140) 8 112 449 17 604 (839 245)

Строк перегляду процентних ставок за всіма фінансовими активами Банку не перевищує 5 років, крім кре-
дитів клієнтам у сумі 5 004 063 тисячі гривень (у 2010 році – 7 577 798 тисяч гривень) зі строками погашення 
понад 5 років. Строк перегляду процентних ставок за всіма фінансовими зобов’язаннями Банку, крім субор-
динованого боргу та інших позикових коштів, не перевищує 5 років.

Якби станом на 31 грудня 2011 року процентні ставки за фінансовими інструментами, деномінованими в 
українських гривнях, були на 96 базисних пунктів вище/нижче при незмінності всіх інших змінних, це не 
вплинуло би на прибуток за рік. Інші компоненти сукупних доходів були б на 11 767 тисяч гривень (у 2010 
році – на 50 611 тисяч гривень при зміні на 99 базисних пунктів) нижче/вище, переважно у зв’язку зі змен-
шенням/збільшенням справедливої вартості фінансових активів з фіксованою ставкою, віднесених у катего-
рію для подальшого продажу.

Якби станом на 31 грудня 2011 року процентні ставки за фінансовими інструментами, деномінованими в 
доларах США, були на 40 базисних пунктів вище/нижче при незмінності всіх інших змінних, прибуток за рік 
був би на 5 792 тисячі гривень (у 2010 році – на 18 496 тисяч гривень при зміні на 93 базисних пункти) вище/
нижче, переважно у зв’язку зі збільшенням/зменшенням процентних доходів за активами зі змінною про-
центною ставкою.

Якби станом на 31 грудня 2011 року процентні ставки за фінансовими інструментами, деномінованими в 
євро, були на 65 базисних пунктів вище/нижче при незмінності всіх інших змінних, прибуток за рік був би 
на 756 тисяч гривень (у 2010 році – на 67 тисяч гривень при зміні на 6 базисних пунктів) нижче/вище, пере-
важно у зв’язку зі збільшенням/зменшенням процентних витрат за зобов’язаннями зі змінною процентною 
ставкою.
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Банк здійснює моніторинг процентних ставок по фінансових інструментах. Нижче в таблиці подані процентні 
ставки на підставі звітів, які аналізуються ключовим управлінським персоналом Банку:

 2011 рік 2010 рік

 Гривні Долари Євро Інші Гривні Долари Євро Інші
% річних  СшА  валюти  СшА  валюти

Активи
Депозити «овернайт» 
в інших банках - 0 - - - 0 - -
Строкові розміщення коштів 
в інших банках 16 3 - - 9 0 1 -
Договори зворотного «репо» 
з іншими банками 17 - - - - - - -
Кредити і аванси 
юридичним особам 16 10 8 9 17 12 12 9
Кредити і аванси 
фізичним особам 18 13 12 9 12 13 12 9
Фінансова оренда 17 - - - 21 - - -
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу 17 - - - 8 - - -

Зобов’язання
Строкові розміщення 
коштів інших банків 17 7 3 3 6 6 3 6
Суми до сплати за договорами 
«репо» з іншими банками 17 - - - - - - -
Поточні рахунки 
фізичних осіб 4 3 1 0 4 4 2 -
Поточні рахунки 
юридичних осіб 6 0 0 0 2 3 2 -
Строкові депозити 
юридичних осіб 18 5 1 2 9 7 3 -
Строкові депозити 
фізичних осіб 14 7 4 4 14 9 5 7
Інші позикові кошти 11 - - - 10 6 - -
Випущені Єврооблігації - - - - - 9 - -
Субординований борг - 9 - 7 - 10 - 7
Фінансова оренда 17 - - - 21 - - -

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

Географічний ризик. Географічний аналіз активів та зобов’язань Банку станом на 31 грудня 2011 року на-
ведено нижче:

У тисячах українських гривень Україна Країни ОЕСР Інші країни Всього

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 
та обов’язкові резерви 2 263 251 5 120 860 72 504 7 456 615
Заборгованість інших банків 340 595 - - 340 595
Кредити та аванси клієнтам 18 368 491 - 67 18 368 558
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу 1 518 287 - - 1 518 287
Інші фінансові активи 362 275 - - 362 275

Всього фінансових активів 22 852 899 5 120 860 72 571 28 046 330

Нематеріальні активи 111 990 - - 111 990
Приміщення, вдосконалення 
орендованого майна та обладнання 1 219 079 - - 1 219 079
Відстрочені податкові активи 1 531 214 - - 1 531 214
Інші нефінансові активи 129 177 - - 129 177
Інвестиції, обліковані 
за методом участі в капіталі 72 656 - - 72 656

Нефінансові активи 3 064 116 - - 3 064 116

Всього активів 25 917 015 5 120 860 72 571 31 110 446

Зобов’язання
Заборгованість перед іншими 
банками 592 464 3 080 818 2 362 3 675 644
Кошти клієнтів 20 797 476 76 788 50 493 20 924 757
Власні боргові цінні папери, 
випущені на внутрішньому ринку 13 - - 13
Інші позикові кошти 16 356 - - 16 356
Інші фінансові зобов’язання 186 567 - - 186 567
Субординований борг - 3 875 830 - 3 875 830
Незареєстрований внесок 
в акціонерний капітал 1 155 992 - - 1 155 992

Всього фінансових зобов’язань 22 748 868 7 033 436 52 855 29 835 159

Поточні зобов’язання 
з податку на прибуток 79 - - 79
Відстрочені зобов’язання 
з податку на прибуток 5 053 - - 5 053
Інші нефінансові зобов’язання 172 931 - - 172 931

Нефінансові зобов’язання 177 744 - - 177 744

Всього зобов’язань 22 926 612 7 033 436 52 855 30 012 903

Чиста балансова позиція 2 990 403 (1 912 576) 19 716 1 097 543

Зобов’язання, пов’язані 
з кредитуванням (Примітка 29) 1 244 340 4 354 24 728 1 273 422
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Географічний аналіз активів та зобов’язань Банку станом на 31 грудня 2010 року наведено нижче:

У тисячах українських гривень Україна Країни ОЕСР Інші країни Всього

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 
та обов’язкові резерви 2 936 208 3 522 614 35 425 6 494 247
Заборгованість інших банків 373 098 222 046 - 595 144
Кредити та аванси клієнтам 25 570 130 - 189 25 570 319
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу 6 476 500 - - 6 476 500
Інші фінансові активи 328 688 - - 328 688

Всього фінансових активів 35 684 624 3 744 660 35 614 39 464 898

Нематеріальні активи 119 005 - - 119 005
Приміщення, вдосконалення 
орендованого майна та обладнання 1 298 667 - - 1 298 667
Відстрочені податкові активи 1 444 958 - - 1 444 958
Інші нефінансові активи 106 863 - - 106 863
Інвестиції, обліковані 
за методом участі в капіталі 67 213 - - 67 213

Нефінансові активи 3 036 706 - - 3 036 706

Всього активів 38 721 330 3 744 660 35 614 42 501 604

Зобов’язання
Заборгованість перед іншими 
банками 289 262 11 617 322 4 339 11 910 923
Кошти клієнтів 17 659 380 103 956 255 527 18 018 863
Випущені Єврооблігації 
та власні боргові цінні папери, 
випущені на внутрішньому ринку 12 6 045 822 - 6 045 834
Інші позикові кошти 19 731 10 387 - 30 118
Інші фінансові зобов’язання 157 371 - - 157 371
Субординований борг - 4 141 034 - 4 141 034

Всього фінансових зобов’язань 18 125 756 21 918 521 259 866 40 304 143

Поточні зобов’язання 
з податку на прибуток 63 - - 63
Відстрочені зобов’язання 
з податку на прибуток 4 676 - - 4 676
Інші нефінансові зобов’язання 157 684 - - 157 684

Нефінансові зобов’язання 162 423 - - 162 423

Всього зобов’язань 18 288 179 21 918 521 259 866 40 466 566

Чиста балансова позиція 20 433 151 (18 173 861) (224 252) 2 035 038

Зобов’язання, пов’язані 
з кредитуванням (Примітка 29) 1 380 835 19 032 113 852 1 513 719

Активи, зобов’язання та зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, були класифіковані відповідно до країни, 
в якій знаходиться контрагент. Грошові кошти у касі, приміщення, вдосконалення орендованого майна та 
обладнання були класифіковані відповідно до країни їх фізичного знаходження. Активи та зобов’язання в 
країнах ОЕСР в основному являють собою залишки за операціями з контрагентами у Франції, США, Німеччи-
ні, Великій Британії та Швейцарії. Залишки за операціями з контрагентами у країнах, що не входять до ОЕСР, 
– це переважно залишки за операціями з контрагентами у Російській Федерації та на Кіпрі.

Концентрація інших ризиків. Керівництво Банку контролює та розкриває інформацію про концентрацію 
кредитного ризику на підставі одержаних звітів, в яких містяться дані про позичальників із загальною сумою 
виданих кредитів понад 10% від суми чистих активів. Див. Примітку 9.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності визначається як ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами 
при виконанні зобов’язань, пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями. Банк щодня стикається з цим ризи-
ком у зв’язку з вимогами щодо використання його вільних грошових коштів за депозитами «овернайт», по-
точними рахунками, депозитами, строк погашення яких настає незабаром, наданням кредитів, гарантіями 
та у зв’язку з процентною маржею та іншими вимогами щодо похідних інструментів, розрахунок за якими 
здійснюється грошовими коштами. Банк не тримає грошові ресурси, достатні для покриття всіх цих потреб, 
оскільки досвід показує, що мінімальний рівень реінвестування коштів, строк погашення яких настає, можна 
передбачити з високою ймовірністю. Управління ризиком ліквідності здійснює Комітет з управління актива-
ми та пасивами Банку.

Банк прагне підтримувати стабільну базу фінансування, яка складається переважно із заборгованості перед 
іншими банками, депозитів корпоративних клієнтів та фізичних осіб і боргових цінних паперів, а також ін-
вестує кошти у диверсифіковані портфелі ліквідних активів для того, щоб мати можливість оперативно та 
безперешкодно виконати непередбачувані вимоги щодо ліквідності.

Управління ліквідністю Банку вимагає проведення аналізу рівня ліквідних активів, необхідного для врегулю-
вання зобов’язань при настанні строку їх погашення, забезпечення доступу до різних джерел фінансування, 
наявності планів у випадку виникнення проблем з фінансуванням та здійснення контролю за відповідністю 
балансових показників ліквідності нормативним вимогам. Банк щоденно розраховує нормативи ліквідності 
відповідно до вимог Національного банку України. Ці нормативи включають:

- Норматив миттєвої ліквідності (Н4), який розраховується як відношення високоліквідних акти-
вів до зобов’язань, що погашаються на вимогу. Станом на 31 грудня 2011 року цей норматив 
складав 61,88% (у 2010 році – 65,15%) при встановленому НБУ значенні нормативу не менше 
20%;

- Норматив поточної ліквідності (Н5), який розраховується як відношення активів до зобов’язань 
зі строком погашення, який не перевищує 31 календарний день. Станом на 31 грудня 2011 року 
цей норматив складав 66,97% (у 2010 році – 81,42%) при встановленому НБУ значенні нормати-
ву не менше 40%;

- Норматив короткострокової ліквідності (Н6), який розраховується як відношення короткостро-
кових активів до короткострокових зобов’язань із строком погашення, що залишився, до одного 
року. Станом на 31 грудня 2011 року цей норматив складав 68,16% (у 2010 році – 61,95%) при 
встановленому НБУ значенні нормативу не менше 60%.

Інформацію про позицію ліквідності фінансових активів та зобов’язань отримує Казначейство Банку. Каз-
начейство забезпечує наявність достатнього портфеля короткострокових ліквідних активів, який переважно 
складається з короткострокових ліквідних торгових цінних паперів, депозитів у банках та інших міжбанків-
ських інструментів, для підтримки достатнього рівня ліквідності в цілому по Банку.

УМАП контролює позицію ліквідності та регулярно проводить стрес-тестування ліквідності за різноманітни-
ми сценаріями, що охоплюють стандартні та більш несприятливі ринкові умови.

У поданій нижче таблиці показані зобов’язання Банку станом на 31 грудня 2011 року за визначеними в 
угодах строками погашення, що залишилися. Суми у таблиці – це недисконтовані грошові потоки за угода-
ми, в тому числі загальна сума зобов’язань за фінансовим лізингом (до вирахування майбутніх фінансових 
виплат), контрактні суми, що підлягають обміну по валютних свопах, розрахунок за якими здійснюється 
на основі валової суми, а також загальна сума зобов’язань з надання кредитів. Ці недисконтовані грошові 
потоки відрізняються від сум, відображених у балансі, оскільки балансові суми базуються на дисконтованих 
грошових потоках. Похідні інструменти, розрахунок за якими здійснюється на основі чистої суми, показані 
за чистою сумою, що підлягає виплаті.
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Якщо сума, що підлягає виплаті, не є фіксованою, сума у таблиці визначається виходячи з умов, існуючих на 
звітну дату. Валютні виплати перераховуються із використанням обмінного курсу спот на звітну дату.

Поданий далі аналіз станом на 31 грудня 2011 року оснований на дисконтованих грошових потоках за фінан-
совими активами та на недисконтованих грошових потоках за фінансовими зобов’язаннями.

 До запитання 1-3 3-12 Більше Строк Всього
 та до 1 місяця місяці місяців 12 погашен-
У тисячах    місяців ня не виз-
українських гривень     начений

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 
та обов’язкові резерви 7 456 615 - - - - 7 456 615
Заборгованість інших банків 259 946 - 80 649 - - 340 595
Кредити та аванси клієнтам 3 801 532 1 049 436 2 566 607 10 950 983 - 18 368 558
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу - 261 494 321 087 920 435 15 271 1 518 287
Свопи, розрахунок за якими 
здійснюється на основі 
валової суми:
- надходження 606 104 - - - - 606 104
- видатки (602 476) - - - - (602 476)
Інші фінансові активи 358 647 - - - - 358 647

Всього 11 880 368 1 310 930 2 968 343 11 871 418 15 271 28 046 330

Зобов’язання
Заборгованість 
перед іншими банками 613 644 29 485 184 509 2 974 320 - 3 801 958
Кошти клієнтів 14 521 802 1 926 015 4 440 629 475 725 - 21 364 171
Власні боргові цінні папери, 
випущені на внутрішньому ринку 13 - - - - 13
Інші позикові кошти 228 456 2 052 29 735 - 32 471
Інші фінансові зобов’язання 176 616 - - - - 176 616
Субординований борг 24 018 376 416 263 263 3 775 862 - 4 439 559
Незареєстрований внесок 
в акціонерний капітал - 1 155 992 - -  1 155 992
Свопи, розрахунок 
за якими здійснюється 
на основі валової суми:
- надходження (864 054) - - - - (864 054)
- видатки 874 005 - - - - 874 005
Зобов’язання, пов’язані 
з кредитуванням (Примітка 29) 1 287 470 - - - - 1 287 470

Всього потенційних майбутніх 
виплат за фінансовими 
зобов’язаннями 16 633 742 3 488 364 4 890 453 7 255 642 - 32 268 201

Чистий розрив ліквідності (4 753 374) (2 177 434) (1 922 110) 4 615 776 15 271 (4 221 871)

Кумулятивний розрив 
ліквідності на 31 грудня 2011 р. (4 753 374) (6 930 808) (8 852 918) (4 237 142) (4 221 871) -

Поданий далі аналіз станом на 31 грудня 2010 року оснований на дисконтованих грошових потоках за фінан-
совими активами та на недисконтованих грошових потоках за фінансовими зобов’язаннями.

 До запитання 1-3 3-12 Більше Строк Всього
 та до 1 місяця місяці місяців 12 погашен-
У тисячах    місяців ня не виз-
українських гривень     начений

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 
та обов’язкові резерви 6 494 247 - - - - 6 494 247
Заборгованість інших банків 586 686 1 229 7 229 - - 595 144
Кредити та аванси клієнтам 5 357 623 995 947 2 759 730 16 457 019 - 25 570 319
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу 618 588 2 910 809 1 957 636 971 863 17 604 6 476 500
Інші фінансові активи 327 745 - - - - 327 745
Свопи, розрахунок за якими 
здійснюється на основі 
валової суми:
- надходження 665 764 - - - - 665 764
- видатки (664 821) - - - - (664 821)

Всього 13 385 832 3 907 985 4 724 595 17 428 882 17 604 39 464 898

Зобов’язання
Заборгованість 
перед іншими банками 436 220 660 377 2 475 796 9 346 457 - 12 918 850
Кошти клієнтів 10 224 261 2 693 323 4 536 330 1 096 325 - 18 550 239
Випущені Єврооблігації 
та власні боргові цінні папери, 
випущені на внутрішньому ринку 12 - 6 469 722 - - 6 469 734
Інші позикові кошти - 368 10 405 19 731 - 30 504
Інші фінансові зобов’язання 152 011 - - - - 152 011
Субординований борг - - 711 456 6 031 812 - 6 743 268
Свопи, розрахунок 
за якими здійснюється 
на основі валової суми:
- надходження (244 003) - - - - (244 003)
- видатки 249 363 - - - - 249 363
Зобов’язання, пов’язані 
з кредитуванням (Примітка 29) 1 537 451 - - - - 1 537 451

Всього потенційних майбутніх 
виплат за фінансовими 
зобов’язаннями 12 355 315 3 354 068 14 203 709 16 494 325 - 46 407 417

Чистий розрив ліквідності 1 030 517 553 917 (9 479 114) 934 557 17 604 (6 942 519)

Кумулятивний розрив 
ліквідності на 31 грудня 2010 р. 1 030 517 1 584 434 (7 894 680) (6 960 123) (6 942 519) -
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Банк не використовує наведений вище аналіз за строками погашення без врахування дисконтування для 
управління ліквідністю. Натомість, Банк контролює очікувані строки погашення, які показані у поданій ниж-
че таблиці станом на 31 грудня 2011 року:

 До запитання 1-3 3-12 Більше Строк Всього
 та до 1 місяця місяці місяців 12 погашен-
У тисячах    місяців ня не виз-
українських гривень     начений

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 
та обов’язкові резерви 7 456 615 - - - - 7 456 615
Заборгованість інших банків 259 946 - 80 649 - - 340 595
Кредити та аванси клієнтам 3 801 532 1 049 436 2 566 607 10 950 983 - 18 368 558
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу - 261 494 321 087 920 435 15 271 1 518 287
Інші фінансові активи 362 275 - - - - 362 275

Всього 11 880 368 1 310 930 2 968 343 11 871 418 15 271 28 046 330

Зобов’язання
Заборгованість 
перед іншими банками 610 076 27 644 109 523 2 928 401 - 3 675 644
Кошти клієнтів 14 302 785 1 884 114 4 286 049 451 809 - 20 924 757
Власні боргові цінні папери, 
випущені на внутрішньому ринку 13 - - - - 13
Інші позикові кошти - 8 16 16 332 - 16 356
Інші фінансові зобов’язання 186 567 - - - - 186 567
Субординований борг 24 018 336 176 1 134 507 2 381 129 - 3 875 830
Незареєстрований внесок 
в акціонерний капітал - 1 155 992 - - - 1 155 992

Всього 15 123 459 3 403 934 5 530 095 5 777 671 - 29 835 159

Чистий розрив ліквідності (3 243 091) (2 093 004) (2 561 752) 6 093 747 15 271 (1 788 829)

Кумулятивний розрив 
ліквідності на 31 грудня 2011 р. (3 243 091) (5 336 095) (7 897 847) (1 804 100) (1 788 829) -

Позицію ліквідності Банку станом на 31 грудня 2010 року показано далі:

 До запитання 1-3 3-12 Більше Строк Всього
 та до 1 місяця місяці місяців 12 погашен-
У тисячах    місяців ня не виз-
українських гривень     начений

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 
та обов’язкові резерви 6 494 247 - - - - 6 494 247
Заборгованість інших банків 586 686 1 229 7 229 - - 595 144
Кредити та аванси клієнтам 5 357 623 995 947 2 759 730 16 457 019 - 25 570 319
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу 618 588 2 910 809 1 957 636 971 863 17 604 6 476 500
Інші фінансові активи 328 688 - - - - 328 688

Всього 13 385 832 3 907 985 4 724 595 17 428 882 17 604 39 464 898

Зобов’язання
Заборгованість 
перед іншими банками 433 844 652 157 2 021 646 8 803 276 - 11 910 923
Кошти клієнтів 9 860 102 2 640 607 4 447 331 1 070 823 - 18 018 863
Випущені Єврооблігації 
та власні боргові цінні папери, 
випущені на внутрішньому ринку 12 - 6 045 822 - - 6 045 834
Інші позикові кошти - 214 10 174 19 730 - 30 118
Інші фінансові зобов’язання 157 371 - - - - 157 371
Субординований борг - - 340 346 3 800 688 - 4 141 034

Всього 10 451 329 3 292 978 12 865 319 13 694 517 - 40 304 143

Чистий розрив ліквідності 2 934 503 615 007 (8 140 724) 3 734 365 17 604 (839 245)

Кумулятивний розрив 
ліквідності на 31 грудня 2010 р. 2 934 503 3 549 510 (4 591 214) (856 849) (839 245) -

Відповідність та/або контрольована невідповідність строків і процентних ставок активів та зобов’язань має 
фундаментальне значення для керівництва Банку. Повна відповідність для банків не характерна, оскільки 
операції часто мають різний характер та невизначений термін. Позиція невідповідності потенційно може 
збільшити прибутковість, але також може збільшити ризик збитків. Строки активів та зобов’язань і спромож-
ність заміни (за прийнятною вартістю) процентних зобов’язань після настання строку їх погашення є важли-
вими чинниками оцінки ліквідності Банку та його реакції на зміни процентної ставки та курсу обміну валют.

Аналіз за строками не відображає строків реалізації поточних зобов’язань, які включені до таблиці вище як 
суми зі строками погашення до одного місяця, відповідно до минулого досвіду Банку. Раніше строк реалізації 
цих зобов’язань Банку зазвичай перевищував строк, зазначений у таблиці вище. Керівництво вважає, що, 
незважаючи на те, що значна частина коштів клієнтів являє собою депозити до запитання, диверсифікація 
цих вкладів за кількістю та типом вкладників та минулий досвід Банку свідчать про те, що ці кошти клієнтів 
забезпечують довгострокове і стабільне джерело фінансування Банку.

До складу коштів клієнтів включені строкові депозити фізичних осіб. Відповідно до законодавства України 
Банк зобов’язаний повертати ці депозити на вимогу вкладника (Примітка 15).
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Мета Банку при управлінні капіталом полягає у забезпеченні (і) дотримання вимог до капіталу, встановлених 
Національним банком України, (іі) спроможності Банку функціонувати як безперервно діюче підприємство. 
На думку керівництва, загальна сума капіталу, управління яким здійснює Банк, дорівнює загальній сумі 
регулятивного капіталу. Сума капіталу, управління яким здійснює Банк, складає 7 364 444 тисячі гривень (у 
2010 році – 9 195 293 тисячі гривень). Контроль за дотриманням нормативу достатності капіталу, встановле-
ного Національним банком України, здійснюється за допомогою щомісячних звітів, де містяться розрахунки, 
які перевіряють та підписують Голова Правління та начальник Департаменту фінансів Банку. Оцінка інших 
цілей управління капіталом здійснюється щороку.

Відповідно до існуючих вимог до капіталу, встановлених Національним банком України, банки повинні утри-
мувати відношення регулятивного капіталу до активів, зважених з урахуванням ризику (норматив достат-
ності капіталу), на рівні, що є вищим за обов’язкове мінімальне значення. Нижче в таблиці показаний регу-
лятивний капітал на підставі звітів Банку, складених відповідно до українських бухгалтерських стандартів, 
який складається з таких компонентів:

У тисячах українських гривень 2011 рік 2010 рік

Основний капітал 4 077 425 5 759 703
Додатковий капітал 3 605 168 3 735 382
Вирахування (318 149) (299 792)

Всього регулятивного капіталу 7 364 444 9 195 293

Станом на 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року Банк дотримувався вимог НБУ до капіталу.

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

Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-
різному й часто змінюється. Відповідні центральні та місцеві органи можуть не погодитися з тлумаченням 
цього законодавства керівництвом у зв’язку з діяльністю Банку та операціями в рамках цієї діяльності.

Податкові органи України можуть займати більш агресивну позицію у своєму тлумаченні законодавства та 
податкових розрахунків, тому існує можливість, що операції та діяльність, які раніше не заперечувались, 
можуть бути оскаржені.

Як описано у Примітці 2, 2 грудня 2010 року Парламент України прийняв новий Податковий кодекс, який 
передбачає зниження ставок оподаткування та встановлює нові підходи до визначення доходів і витрат, 
нові правила податкової амортизації для основних засобів і нематеріальних активів та нові підходи до ви-
знання курсових різниць, які стають ближчими до правил фінансового обліку. Проте нові податкові норми 
поки що не випробувані на практиці і не підтверджені тлумаченнями за рішеннями суду або роз’ясненнями 
податкових органів. Отже, наразі тлумачення та практичне застосування цих правил залишається до кінця 
не визначеним.

У результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві суми податків, штрафів та пені, якщо застосовані 
Банком принципи податкового обліку операцій у подальшому будуть оскаржені податковими органами. По-
даткові органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом трьох календарних 
років після їх закінчення. За певних обставин перевірка може стосуватися довших періодів. Керівництво 
вважає, що воно належним чином відобразило податкові зобов’язання у створених резервах, спираючись на 
власне тлумачення податкового законодавства України, офіційні заяви та судові рішення. Однак тлумачення 
відповідними органами влади може виявитися іншим і мати значний вплив на цю консолідовану фінансову 
звітність у разі, якщо податковим органам вдасться відстояти своє тлумачення цих правил.

Податкові органи провели перевірку Банку у жовтні 2011 року. За результатами перевірки податкові органи 
оскаржили відображення в податковому обліку в минулих роках резерву під проценти, нараховані за знеці-
неними кредитами, у складі витрат, що зменшують оподатковувану базу, та висунули вимогу про зменшен-
ня податкових збитків за 2009 рік на 1 155 773 тисячі гривень. Банк не погоджується з позицією податкових 
органів та відстоює свою позицію у судовому порядку. Позиція Банку ґрунтується на змінах Закону України 
«Про оподаткування прибутку підприємств», які передбачені Законом №1533 та набули чинності з 23 черв-
ня 2009 року, з додатковими змінами, викладеними у Листі Комітету Верховної Ради України з фінансів та 
банківської галузі №04-37/10-239 від 23 квітня 2010 року. За оцінкою керівництва, Банк зможе відстояти 
свою позицію у суді.

Зобов’язання по капітальних витратах. Станом на 31 грудня 2011 року Банк мав капітальні зобов’язання, 
передбачені контрактами, щодо придбання приміщень та обладнання на загальну суму 12 618 тисяч гривень 
(на 31 грудня 2010 року – 24 467 тисяч гривень), а також консалтингових послуг з системи SAP у сумі 1 158 
тисяч гривень (на 31 грудня 2010 року – 2 024 тисячі гривень).

Банк вже виділив ресурси, необхідні для виконання цих зобов’язань. Керівництво Банку вважає, що майбутні 
чисті доходи та фінансування будуть достатніми для покриття цих та подібних зобов’язань.

28. Управління капіталом 29. Умовні та інші зобов’язання



143142 Примітки до консолідованої фінансової звітностіПримітки до консолідованої фінансової звітності

Зобов’язання за оперативною орендою. Якщо Банк виступає орендарем, майбутні мінімальні виплати за не-
скасовуваною оперативною орендою є такими:

У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

До 1 року 99 060 93 171
1-5 років 123 572 179 687
Більше 5 років 17 974 18 568

Всього зобов’язань за оперативною орендою 240 606 291 426

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням. Головною метою цих інструментів є забезпечення наявності гро-
шових коштів для задоволення фінансових потреб клієнтів. Гарантії та акредитиви «стенд-бай», які являють 
собою безвідкличні гарантії того, що Банк здійснить платежі на користь третіх сторін у випадку невиконання 
клієнтами своїх зобов’язань, мають той самий кредитний ризик, що й кредити. Документарні та товарні 
акредитиви, що являють собою письмові зобов’язання Банку за дорученням своїх клієнтів, які уповноважу-
ють треті сторони вимагати від Банку оплати у встановлених сумах відповідно до конкретних умов, забезпе-
чуються партіями товару, яких вони стосуються, або грошовими депозитами, а отже, мають менший рівень 
ризику, ніж кредити.

Зобов’язання щодо надання кредитів являють собою невикористані суми, призначені для кредитування 
у формі кредитів, гарантій та акредитивів. Стосовно кредитного ризику за зобов’язаннями щодо надання 
кредитів, Банк наражається на потенційні збитки в загальній сумі невикористаних зобов’язань. Проте мож-
лива сума збитків є меншою за загальну суму невикористаних зобов’язань, оскільки виконання більшості 
зобов’язань щодо надання кредитів залежить від дотримання клієнтами певних кредитних стандартів.

Авальовані векселі являють собою зобов’язання Банку по векселях, емітованих його клієнтами.

Зобов’язання, пов’язані з діяльністю з андеррайтингу, являють собою зобов’язання Банку, що виникають у 
зв’язку з виконанням Банком функцій андеррайтера за випуском облігацій корпоративних клієнтів.

Банк відстежує строки до погашення зобов’язань, пов’язаних з кредитуванням, оскільки більш довгостроко-
ві зобов’язання зазвичай характеризуються вищим кредитним ризиком, ніж короткострокові. Непогашені 
зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, були такими:

У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

Зобов’язання щодо надання кредитів 154 297 155 629
Імпортні акредитиви (без грошового покриття) 402 182 407 777
Гарантії надані (забезпечені грошовим покриттям) 8 113 7 430
Гарантії надані (без грошового покриття) 603 987 792 018
Авальовані векселі (забезпечені грошовим покриттям) 242 51
Авальовані векселі (без грошового покриття) 118 649 174 546

Всього зобов’язань, пов’язаних з кредитуванням 1 287 470 1 537 451

Мінус: зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, 
забезпечені грошовим покриттям (8 355) (7 481)

Мінус: резерв на покриття збитків за зобов’язаннями, 
пов’язаними з кредитуванням (5 693) (16 251)

Всього зобов’язань, пов’язаних з кредитуванням, 
за вирахуванням грошового забезпечення та резервів 1 273 422 1 513 719

Загальна договірна сума невиконаних зобов’язань з надання кредитів, зобов’язань, пов’язаних з діяльністю з 
андеррайтингу, акредитивів, авалювання векселів та гарантій необов’язково являє собою майбутні потреби 
у грошових коштах, оскільки строк дії таких фінансових інструментів може закінчитися без фінансування. 
Станом на 31 грудня 2011 року справедлива вартість зобов’язань, пов’язаних з кредитуванням, становила 
5 693 тисячі гривень (у 2010 році – 16 251 тисяча гривень ).

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

У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

Українські гривні 294 438 504 585
Долари США 598 252 570 720
Євро 299 933 235 939
Інші валюти 80 799 202 475

Всього 1 273 422 1 513 719

У сумі резерву на покриття збитків за зобов’язаннями, пов’язаними з кредитуванням, відбулися такі зміни:

У тисячах українських гривень 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

Резерв на покриття збитків за зобов’язаннями, 
пов’язаними з кредитуванням, на початок періоду 16 251 2 231
(Зменшення резерву)/відрахування до резерву 
на покриття збитків за зобов’язаннями, пов’язаними 
з кредитуванням, протягом періоду (10 558) 14 020

Резерв на покриття збитків за зобов’язаннями, 
пов’язаними з кредитуванням, на кінець періоду 5 693 16 251

Дотримання фінансових показників. Банк повинен дотримуватись певних фінансових показників, які стосу-
ються переважно його субординованого боргу. Недотримання цих фінансових показників може призвести до 
негативних наслідків для Банку, серед яких підвищення вартості позикових коштів. Зокрема, Банк повинен 
утримувати на певному рівні капітал, коефіцієнт достатності капіталу, співвідношення максимальної суми 
кредитування одного позичальника до капіталу, суму сукупної заборгованості та співвідношення проблемних 
кредитів до капіталу, а також дотримуватись нормативів НБУ. Недотримання цих нормативів не призводить 
до вимоги дострокового повернення коштів на розсуд кредиторів з урахуванням вимог національних регу-
люючих органів, передбачених стосовно субординованого боргу. Станом на 31 грудня 2011 року та 31 груд-
ня 2010 року Банк дотримувався всіх вищезазначених фінансових показників, за винятком співвідношення 
проблемних кредитів до капіталу, з відповідною процентною ставкою, застосованою за умовами договору.

Активи в довірчому управлінні. Ці активи не включені до консолідованого звіту про фінансовий стан Банку, 
оскільки вони не є його активами. Показана нижче номінальна вартість, як правило, відрізняється від спра-
ведливої вартості відповідних цінних паперів. Активи у довірчому управлінні представлені за номінальною 
вартістю такими категоріями:
 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р. 
 Номінальна Номінальна 
У тисячах українських гривень вартість вартість

Акції українських компаній, що утримуються Банком від імені клієнтів 3 686 618 3 269 132
Облігації українських компаній, що утримуються Банком від імені клієнтів 807 036 497 783
Облігації місцевих органів управління, що утримуються Банком від імені клієнтів 2 001 379
Українські державні облігації, що утримуються Банком від імені клієнтів 255 477 393 266
Інвестиційні сертифікати, що утримуються Банком від імені клієнтів 234 971 222 681
Активи, що знаходяться в управлінні Банку 703 675 593 147
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У 2011 році Банк визнав комісійний дохід від операцій довірчого управління у сумі 2 968 тисяч гривень (у 
2010 році – 1 827 тисяч гривень). Див. Примітку 22.

Активи, передані в заставу, та активи з обмеженим використанням.

Станом на 31 грудня 2011 року Банк надав у заставу такі активи:

 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2010 р.

 Прим. Активи Відповідне Активи Відповідне
У тисячах українських гривень  у заставі зобов’язання у заставі зобов’язання

Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу 10, 14, 15 119 765 119 610 - -
Загальна сума до отримання 
за контрактами валютного свопу 30 1 470 158 1 476 481 909 767 914 184
Кредити та аванси клієнтам 9, 17 16 125 16 356 19 491 19 730

Всього  1 606 048 1 612 447 929 258 933 914

Крім того, як описано у Примітці 7, обов‘язкові грошові резерви в сумі 977 158 тисяч гривень (на 31 грудня 
2010 року – 910 573 тисячі гривень) являють собою обов’язкові резервні депозити, які Банк не може викорис-
товувати для фінансування своєї повсякденної діяльності.

Похідні фінансові інструменти за угодами з іноземною валютою, укладені Банком, в основному використову-
ються для торгівлі на позабіржовому ринку між професійними учасниками ринку на підставі стандартизова-
них контрактів. Похідні фінансові інструменти мають потенційно вигідні умови (і є активами) або потенційно 
невигідні умови (і є зобов’язаннями) у результаті коливання процентних ставок на ринку, валютних курсів 
або інших змінних чинників, пов’язаних з цими інструментами. Загальна справедлива вартість похідних фі-
нансових інструментів може час від часу значно змінюватися.

Справедливу вартість дебіторської або кредиторської заборгованості за контрактами валютного свопу, укла-
деними Банком, на звітну дату наведено у таблиці нижче. До таблиці включено контракти з датою розрахун-
ків після відповідної звітної дати; суми за цими контрактами показано розгорнуто – до взаємозаліку позицій 
(та платежів) по кожному контрагенту. Ці контракти мають короткостроковий характер.

 2011 рік 2010 рік

 Контракти Контракти Контракти Контракти
 з позитивною з негативною з позитивною з негативною
 справед- справед- справед- справед-
 ливою ливою ливою ливою
У тисячах українських гривень вартістю вартістю вартістю вартістю

Контракти валютного свопу: 
справедлива вартість на звітну дату
- дебіторської заборгованості 
у доларах США при розрахунку (+) - 556 977 - 63,699
- кредиторської заборгованості 
у доларах США при розрахунку (-) (564 371) (165 536) (664 821) (79,617)
- дебіторської заборгованості 
в євро при розрахунку (+) 337 776 278 068 - -
- кредиторської заборгованості 
в євро при розрахунку (-) (38 105) (3 707) - (145,699)
- дебіторської заборгованості 
в гривнях при розрахунку (+) 264 969 15 291 665 764 180,304
- кредиторської заборгованості 
в гривнях при розрахунку (-) - (575 934) - (24,047)
- дебіторської заборгованості 
в російських рублях при розрахунку (+) - 12 483 - -
- кредиторської заборгованості 
в російських рублях при розрахунку (-) - - - -
- дебіторської заборгованості  
у швейцарських франках при розрахунку (+) 3 359 1 235 - -
- кредиторської заборгованості 
в швейцарських франках при розрахунку (-) - (128 828) - -

Чиста справедлива вартість 
контрактів валютного свопу (Примітка 18) 3,628 (9 951) 943 (5 360)

30. Похідні фінансові інструменти
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Наприкінці 2009 року Банк запровадив банківський продукт, який дозволяє його клієнтам конвертувати кре-
дити в доларах США в українські гривні. У разі збільшення обмінного курсу долара США до української грив-
ні, Банк щомісяця стягує комісію. Ця комісія призначена для компенсації переоцінки валюти за кредитом, 
деномінованим у доларах США, яку Банк не отримує внаслідок конвертації кредиту в гривні. Комісія не може 
бути від’ємною. Надходження майбутніх комісій до отримання визнається окремо за справедливою вартістю 
як похідний фінансовий інструмент. Станом на 31 грудня 2011 року справедлива вартість цього похідного 
фінансового інструмента складала 8 100 тисяч гривень (у 2010 році – 14 031 тисяча гривень).

Похідні фінансові інструменти включають також фінансові похідні інструменти за контрактами фінансового 
лізингу справедливою вартістю 39 484 тисячі гривень станом на 31 грудня 2011 року (на 31 грудня 2010 року 
– 87 209 тисяч гривень).

У 2011 році Банк відобразив у звітності прибуток у сумі 195 889 тисяч гривень (у 2010 році – збиток у сумі 
29 234 тисячі гривень) від операцій з контрактами валютного свопу, збиток у сумі 3 504 тисячі гривень від 
зміни справедливої вартості похідних фінансових інструментів за договорами фінансового лізингу (у 2010 
році – збиток у сумі 63 418 тисяч гривень) та збиток у сумі 6 201 тисяча гривень (у 2010 році – прибуток у 
сумі 8 277 тисяч гривень) від похідних фінансових інструментів за конвертованими кредитами, введеними 
у 2011 році.

Нижче поданий аналіз похідних фінансових інструментів за кредитною якістю станом на 31 грудня 2011 
року:

 Похідний Похідний Справед- Всього
 інструмент інструмент лива
 за договорами за конверто- вартість
 фінансового ваними валютних
У тисячах українських гривень лізингу кредитами свопів

Не прострочені та не знецінені
- Похідні фінансові інструменти високої якості 38 686 - 255 38 941
- Похідні фінансові інструменти середньої якості 626 - 3 373 3 999
- Похідні фінансові інструменти низької якості 172 8 100 - 8 272

Всього не прострочених та не знецінених 39 484 8 100 3 628 51 212

Нижче поданий аналіз похідних фінансових інструментів за кредитною якістю станом на 31 грудня 2010 
року:

 Похідний Похідний Справед- Всього
 інструмент інструмент лива
 за договорами за конверто- вартість
 фінансового ваними валютних
У тисячах українських гривень лізингу кредитами свопів

Не прострочені та не знецінені
- Похідні фінансові інструменти високої якості 45 401 - 235 45 636
- Похідні фінансові інструменти середньої якості 35 301 11 461 526 47 288
- Похідні фінансові інструменти низької якості 6 507 2 840 182 9 529

Всього не прострочених та не знецінених 87 209 14 301 943 102 453

Справедлива вартість фінансових активів станом на 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року є такою:

 2011 рік 2010 рік

 Балансова Справедлива Балансова Справедлива
У тисячах українських гривень вартість вартість вартість вартість

ФІНАНСОВІ АКТИВИ, ВІДОБРАЖЕНІ 
ЗА АМОРТИЗОВАНОЮ ВАРТІСТЮ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти в касі 1 351 116 1 351 116 1 373 070 1 373 070
Залишки на рахунках в НБУ 910 381 910 381 1 560 408 1 560 408
Кореспондентські рахунки 
та депозити «овернайт» 
в інших банках
- Україна 1 754 1 754 2 560 2 560
- Інші країни 5 193 364 5 193 364 3 558 209 3 558 209

Заборгованість інших банків
Строкові розміщення коштів 
в інших банках 314 317 314 317 595 144 595 144
Договори зворотного «репо» 26 278 26 278 - -

Кредити та аванси клієнтам
Інші строкові кредити 8 506 700 8 726 937 10 021 348 10 219 686
Іпотечні кредити 8 200 336 7 965 044 12 539 934 12 323 111
Кредити для придбання автомобілів 1 471 172 1 520 248 2 738 992 2 861 017
Овердрафти 116 973 116 972 139 534 139 533
Дебіторська заборгованість 
за фінансовим лізингом 73 377 68 502 130 511 121 043

Інші фінансові активи 311 063 311 063 226 235 226 235

ФІНАНСОВІ АКТИВИ, ВІДОБРАЖЕНІ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу
Державні облігації України 1 228 760 1 228 760 3 868 585 3 868 585
Депозитні сертифікати - - 2 523 538 2 523 538
Облігації компаній 272 287 272 287 66 773 66 773
Облігації місцевих органів державної влади 1 969 1 969 - -
Акції компаній, що котируються на ринку 5 748 5 748 8 097 8 097
Акції компаній, що не котируються на ринку 9 523 9 523 9 507 9 507

Похідні фінансові інструменти 51 212 51 212 102 453 102 453

ВСЬОГО ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ 28 046 330 28 075 475 39 464 898 39 558 969

31. Справедлива вартість фінансових інструментів
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Справедлива вартість фінансових зобов’язань станом на 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року є такою:

 2011 рік 2010 рік

 Балансова Справедлива Балансова Справедлива
У тисячах українських гривень вартість вартість вартість вартість

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ВІДОБРАЖЕНІ 
ЗА АМОРТИЗОВАНОЮ ВАРТІСТЮ
Заборгованість перед іншими банками
- Кореспондентські рахунки 
та депозити «овернайт» 
інших банків 41 094 41 094 28 865 28 865
- Гарантійні депозити 
інших банків 4 780 4 780 550 550
- Кредиторська заборгованість 
за угодами «репо» 114 722 114 722 - -
- Кредити, отримані від інших банків 3 515 048 3 302 700 11 881 508 11 966 354

Кошти клієнтів
Юридичні особи
- Поточні/розрахункові рахунки 6 375 862 6 375 862 3 155 803 3 155 803
- Строкові депозити 3 022 410 3 025 110 1 813 230 1 828 088
Фізичні особи
- Поточні рахунки/рахунки до запитання 5 480 378 5 480 378 5 483 255 5 483 255
- Строкові депозити 6 046 107 6 055 685 7 566 575 7 595 294

Випущені боргові цінні папери
Боргові цінні папери, випущені 
на внутрішньому ринку 13 13 12 12
Випущені Єврооблігації - - 6 045 822 6 104 633

Інші позикові кошти
Торгове фінансування, отримане 
від небанківської фінансової установи 16 356 9 323 30 118 24 062

Субординований борг
- Субординований борг 3 875 830 4 062 678 4 141 034 4 536 441

Інші фінансові зобов’язання 176 616 176 616 152 011 152 011

Незареєстрований внесок 
в акціонерний капітал 1 155 992 1 155 992 - -

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ВІДОБРАЖЕНІ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ
Похідні фінансові інструменти 9 951 9 951 5 360 5 360

ВСЬОГО ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 29 835 159 29 814 904 40 304 143 40 880 728

Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти фінансовий інструмент при здійсненні поточної 
операції між двома непов’язаними зацікавленими сторонами, за винятком випадків примусового продажу 
або ліквідації. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна фінансового інструмента, що коти-
рується на ринку. Справедлива вартість фінансових інструментів, щодо яких відсутні ринкові котирування, 
визначалася за допомогою методик оцінки. Застосування деяких методик оцінки вимагало припущень, що 
не підкріплені ринковими даними. Заміна будь-якого такого припущення можливим альтернативним варі-
антом не призвела б до суттєвої зміни суми прибутку, загальної суми активів чи зобов’язань.

Рівні в ієрархії справедливої вартості, відповідно до яких класифікується справедлива вартість фінансових 
інструментів, відображених за справедливою вартістю, є такими:

 2011 рік 2010 рік

 Котирування Методики Методики Котирування Методики Методики
 на актив- оцінки, оцінки на актив- оцінки, оцінки
  ному ринку які із значним  ному ринку які із значним
 (Рівень 1) в у якості  обсягом (Рівень 1) в у якості  обсягом
  базових базових  базових базових
  даних даних,  даних даних,
  використо- які  використо- які
  вують дані не спосте-  вують дані не спосте-
  з відкритих рігаються  з відкритих рігаються
  ринків на відкри-  ринків на відкри-
  (Рівень 2) тому ринку  (Рівень 2) тому ринку
У тисячах українських гривень   (Рівень 3)   (Рівень 3)

Фінансові активи
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу
Державні облігації України - 1 228 760 - 3 868 585 - -
Депозитні сертифікати - - - - 2 523 538 -
Облігації компаній 253 868 18 419 - 523 66 250 -
Облігації місцевих органів 
державної влади - 1 969 - - - -
Акції компаній, 
що котируються на ринку 1 274 4 474 - 160 7 937 -
Акції компаній, 
що не котируються на ринку - 9 523 - - 9 507 -

Інші фінансові активи
Контракти валютного свопу - 3 628 - - 943 -
Похідні інструменти 
за конвертованими кредитами - - 8 100 - - 14 301
Похідні інструменти 
за дебіторською 
заборгованістю 
за фінансовим лізингом - - 39 483 - - 87 209

Всього фінансових активів, 
відображених 
за справедливою вартістю 255 142 1 266 773 47 583 3 869 268 2 608 175 101 510

Фінансові зобов’язання
Інші фінансові зобов’язання
Контракти валютного свопу - 9 951 - - 5 360 -

Всього фінансових зобов’язань, 
відображених 
за справедливою вартістю - 9 951 - - 5 360 -

Справедлива вартість цінних паперів у сумі 1 258 671 тисяча гривень була розрахована із використанням 
методу оцінки, який у якості базових даних використовує дані з відкритих ринків. З 2011 року Банк пере-
глянув свій підхід до оцінки інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу, які раніше оцінюва-
лися на основі котирувань на українському позабіржовому фондовому ринку (ПФТС). Тепер ці цінні папери 
оцінюються на основі котирувань дилерів у міжбанківських торгових системах. На думку керівництва, цей 
підхід дозволяє достовірніше визначити вартість цінних паперів. Для визначення справедливої вартості тих 
цінних паперів, за якими відсутні котирування дилерів, використовуються котирування цінних паперів з 
аналогічними характеристиками. Зміна котирувань дилерів на 100 базисних пунктів призвела б до прямої 
зміни збитків мінус прибутки від зміни справедливої вартості, визнаних у складі інших сукупних доходів, у 
сумі 12 587 тисяч гривень.
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У 2010 році справедлива вартість інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу у сумі 2 599 295 
тисяч гривень була розрахована із використанням методу оцінки, який у якості базових даних використо-
вує дані з відкритих ринків. Ці цінні папери включали депозитні сертифікати та облігації компаній, які, на 
думку керівництва, не котирувалися на активному ринку. Таким чином, справедлива вартість цих цінних 
паперів станом на 31 грудня 2010 року була визначена із застосуванням методики оцінки. Методики оцінки, 
використані керівництвом для визначення справедливої вартості за відсутності активного ринку, включали 
дисконтовані грошові потоки з урахуванням поточних ринкових умов. Зміна ставок дисконтування на 100 
базисних пунктів призвела б до зміни збитків мінус прибутки від зміни справедливої вартості, визнаних у 
складі інших сукупних доходів, у сумі 1 938 тисяч гривень.

Далі подане вивірення змін справедливої вартості на рівні 3 ієрархії справедливої вартості за класом інстру-
ментів за 2011 рік:

 Похідні Похідні Всього
 фінансові фінансові похідних
 інструменти інструменти фінансових
 за конверто- за договорами активів
 ваними фінансового
У тисячах українських гривень кредитами лізингу

Справедлива вартість на 1 січня 2011 р. 14 301 87 209 101 510
   
Прибуток або збитки, визнані у складі прибутку 
або збитку за рік (6 201) (3 504) (9 705)
Розрахунок за інструментом - (44 221) (44 211)

Справедлива вартість на 31 грудня 2011 р. 8 100 39 484 47 584

Всього прибутків мінус збитки, визнаних у складі 
прибутку або збитку за рік, від активів, 
які Банк утримує станом на 31 грудня 2011 р. (6 201) (3 504) (9 705)

Далі подане вивірення змін справедливої вартості на рівні 3 ієрархії справедливої вартості за класом інстру-
ментів за 2010 рік:

 Похідні Похідні Всього
 фінансові фінансові похідних
 інструменти інструменти фінансових
 за конверто- за договорами активів
 ваними фінансового
У тисячах українських гривень кредитами лізингу

Справедлива вартість на 1 січня 2010 р. 6 024 204 880 210 904

Прибуток або збитки, визнані у складі 
прибутку або збитку за рік 8 227 (63 418) (55 141)
Розрахунок за інструментом - (54 253) (54 253)

Справедлива вартість на 31 грудня 2010 р. 14 301 87 209 101 510

Всього прибутків мінус збитки, визнаних у складі 
прибутку або збитку за рік, від активів, 
які Банк утримує станом на 31 грудня 2010 р. 8 277 (63 418) (55 141)

Аналіз чутливості фінансових активів, які в ієрархії справедливої вартості знаходяться на рівні 3, поданий у 
Примітці 4.

У 2011 та 2010 роках Банк не рекласифікував жодних фінансових інструментів на інший рівень в ієрархії 
справедливої вартості.

Розрахункова справедлива вартість інструментів із плаваючою процентною ставкою, які не мають ринкових 
котирувань, дорівнює їх балансовій вартості. Розрахункова справедлива вартість інструментів, які розміщу-
ються за фіксованою процентною ставкою і не мають ринкових котирувань, базується на розрахункових 
майбутніх очікуваних грошових потоках, дисконтованих із застосуванням поточних процентних ставок для 
нових інструментів, що мають подібний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. 

Нижче показані ставки дисконтування, що використовуються, які залежать від валюти та строку інструмента 
і кредитного ризику контрагента:

У тисячах українських гривень 2011 рік 2010 рік

Заборгованість інших банків – Примітка 8
Депозити «овернайт» та короткострокові розміщення 
коштів в інших банках 3%-28% річних 1%-28% річних
Договори зворотного «репо» з іншими банками 17% річних -

Кредити та аванси клієнтам – Примітка 9
Інші строкові кредити 10%-20% річних 10%-22% річних
Іпотечні кредити 15%-20% річних 15%-20% річних
Кредити для придбання автомобілів 12%-18% річних 12%-19% річних
Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом 18% річних 21% річних

Заборгованість перед іншими банками – Примітка 14
Кредити, отримані від інших банків 8%-10% річних 6%-7% річних

Кошти клієнтів – Примітка 15
Строкові депозити юридичних осіб 3,5%-13,1% річних 5,1%-13% річних
Строкові депозити фізичних осіб 4,2%-13,3% річних 4,7%-14% річних

Власні боргові цінні папери, випущені на внутрішньому ринку - -

Інші позикові кошти
Фінансування, отримане від небанківської організації (у гривнях) 19% річних 18% річних
Торгове фінансування, отримане від небанківської 
організації (у доларах США) - 6% річних

Субординований борг 9% річних 8% річних
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Для цілей оцінки МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» встановлює такі категорії фінан-
сових активів: (а) кредити та дебіторська заборгованість; (б) фінансові активи для подальшого продажу; (в) 
фінансові активи, що утримуються до погашення та (г) фінансові активи, що обліковуються за справедли-
вою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. Фінансові активи за справедливою вартістю, 
зміни якої відносяться на фінансовий результат, поділяються на дві під-категорії: (і) активи, включені до цієї 
категорії при початковому визнанні, та (іі) активи, віднесені до категорії призначених для торгівлі. Нижче в 
таблиці показане вивірення класів фінансових активів з цими категоріями оцінки станом на 31 грудня 2011 
року:

 Кредити Фінансова Активи Торгові Всього
 та дебітор- оренда для пода- активи
 ська забор-  льшого
У тисячах українських гривень гованість  продажу

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 456 615 - - - 7 456 615
Заборгованість інших банків
Короткострокові розміщення коштів 
в інших банках 314 317 - - - 314 317
Договори зворотного «репо» 26 278 - - - 26 278
Кредити та аванси клієнтам
Інші строкові кредити 8 506 700 - - - 8 506 700
Іпотечні кредити 8 200 336 - - - 8 200 336
Кредити для придбання автомобілів 1 471 172 - - - 1 471 172
Овердрафти 116 973 - - - 116 973
Чисті інвестиції у фінансову оренду - 73 377 - - 73 377
Договори зворотного «репо» - - - - -
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу - - 1 518 287 - 1 518 287
Інші фінансові активи:
- Інші фінансові активи 311 063 - - 51 212 362 275

Всього фінансових активів 26 403 454 73 377 1 518 287 51 212 28 046 330

Нефінансові активи     3 064 116

Всього активів     31 110 446

Нижче в таблиці показане вивірення класів фінансових активів з цими категоріями оцінки станом на 31 
грудня 2010 року:
 Кредити Фінансова Активи Торгові Всього
 та дебітор- оренда для пода- активи
 ська забор-  льшого
У тисячах українських гривень гованість  продажу

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 494 247 - - - 6 494 247
Заборгованість інших банків
Строкові розміщення коштів 
в інших банках 595 144 - - - 595 144
Кредити та аванси клієнтам
Інші строкові кредити 10 021 348 - - - 10 021 348
Іпотечні кредити 12 539 934 - - - 12 539 934
Кредити для придбання автомобілів 2 738 992 - - - 2 738 992
Овердрафти 139 534 - - - 139 534
Чисті інвестиції у фінансову оренду - 130 511 - - 130 511
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу - - 6 476 500 - 6 476 500
Інші фінансові активи:     
- Інші фінансові активи 226 235 - - 102 453 328 688

Всього фінансових активів 32 755 434 130 511 6 476 500 102 453 39 464 898

Нефінансові активи - - - - 3 036 706

Всього активів - - - - 42 501 604

Станом на 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року всі фінансові зобов’язання Банку, крім похідних фі-
нансових інструментів, обліковані за амортизованою вартістю. Похідні фінансові інструменти відносяться до 
категорії оцінки «за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат» як інструмен-
ти, що утримуються для торгівлі.

32. Подання фінансових інструментів 
за категоріями оцінки
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Як правило, сторони вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо 
одна з них має можливість контролювати іншу, або може мати суттєвий вплив при прийнятті фінансових та 
управлінських рішень. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між 
пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

Станом на 31 грудня 2011 року залишки по операціях з пов’язаними сторонами були такими:

 Материн- Ключовий Компанії Інші Спільні
 ська управлін- під пов’язані підпри-
 компанія ський спільним сторони ємства
У тисячах українських гривень  персонал контролем

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 421 - 4 277 895 - -
Кредити та аванси клієнтам
Загальна сума кредитів 
та авансів клієнтам у гривні 
(процентні ставки за угодою: 10 - 21%) - 4 276 - - -
Загальна сума кредитів 
та авансів клієнтам у доларах США 
(процентні ставки за угодою: 9 - 13%) - 111 - 20 -
Інвестиції, обліковані 
за методом участі в капіталі - - - - 60 742
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу - - - 6 976 -
Інші активи - - 21 35 3 594

Заборгованість перед іншими банками
Заборгованість перед іншими банками 
в доларах США 
(процентні ставки за угодою: 6-9%) 2 418 671 - 2 741 - -
Заборгованість перед іншими банками 
в євро (процентні ставки за угодою: 3-4%) 13 171 - 20 092 - -
Заборгованість перед іншими банками 
у швейцарських франках 
(процентні ставки за угодою: 5-6%) 589 908 - - - -
Заборгованість перед іншими банками 
у гривнях - - 21 - -
Кошти клієнтів     
Поточні рахунки - 1 519 14 265 460 12 090
Строкові депозити у гривні 
(процентні ставки за угодою: 19-23%) - - 9 033 - 79 988
Строкові депозити у доларах США 
(процентні ставки за угодою: 4%-13%) - - 478 - -
Субординований борг 
(процентні ставки за угодою: 7-9% ) 1 964 246 - - - -
Частка неконтролюючих учасників - (19) - - -

Інші пов’язані сторони представлені членами родини основного управлінського персоналу та компаніями, в 
яких інші акціонери Банку мають значні права голосу.

У грудні 2011 року Банк передав іпотечні кредити фізичним особам та кредити на придбання автомобілів за-
реєстрованій в Україні стороні під спільним контролем – підприємству спеціального призначення ТОВ «Кей-
Коллект», яке належить BNP Paribas. Балансова вартість переданих кредитів склала 552 684 тисячі гривень. 
Прибуток або збиток у результаті цієї операції не визнавались, оскільки ціна операції дорівнювала балансо-
вій вартості кредитів. Див. Примітки 9 та 35.

Нижче наведено статті доходів та витрат по операціях з пов’язаними сторонами за 2011 рік:

 Материн- Ключовий Компанії Інші Спільні
 ська управлін- під пов’язані підпри-
 компанія ський спільним сторони ємства
У тисячах українських гривень  персонал контролем

Процентні доходи 
за заборгованістю інших банків 732 - 17 - -
Процентні доходи 
за кредитами та авансами клієнтам - 692 - 131 -
Процентні витрати 
за коштами клієнтів - (243) (430) (1 698) (5 057)
Процентні витрати 
за субординованим боргом (176 582) - - - -
Процентні витрати 
за заборгованістю перед іншими банками (385 295) - (1 110) - -
Сторнування резерву/(резерв) 
на знецінення кредитів - - - 737 -
Збитки мінус прибутки 
від торгових операцій з іноземною валютою - 2 1 2 -
Доходи за виплатами та комісійними 8 43 140 19 34 810
Витрати за виплатами та комісійними (5 439) - (405) - -
Інші операційні витрати - - - - (2 609)
Інші операційні доходи 8 820 1 18 248 493
Процентні витрати 
за випущеними Єврооблігаціями (21 900) - - - -
Прибутки мінус збитки 
від похідних фінансових інструментів 73 646 - (67) - -

Станом на 31 грудня 2011 року інші вимоги та зобов‘язання по операціях з пов’язаними сторонами були 
такими:

 Материн- Ключовий Компанії Інші Спільні
 ська управлін- під пов’язані підпри-
 компанія ський спільним сторони ємства
У тисячах українських гривень  персонал контролем

Зобов’язання щодо надання кредитів - 19 147 - 1 -
Зобов’язання щодо надання кредитів, 
отримані від інших банків 18 536 710 - - - -
Гарантії надані (без грошового покриття) - - 51 738 - -
Інші прийняті зобов’язання 254 149 - 39 038 - -

Нижче наведені сукупні суми, надані пов’язаним сторонам і повернуті ними протягом 2011 року:

 Материн- Ключовий Компанії Інші Спільні
 ська управлін- під пов’язані підпри-
 компанія ський спільним сторони ємства
У тисячах українських гривень  персонал контролем

Суми, надані пов‘язаним 
сторонам за період - - - - -
Суми, повернуті пов‘язаними 
сторонами за період - 4 966 - 1 379 -

33. Операції з пов’язаними сторонами
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Станом на 31 грудня 2010 року залишки по операціях з пов’язаними сторонами були такими:

 Материн- Ключовий Компанії Інші Спільні
 ська управлін- під пов’язані підпри-
 компанія ський спільним сторони ємства
У тисячах українських гривень  персонал контролем

Грошові кошти та їх еквіваленти 269 520 - 2 486 369 - -
Кредити та аванси клієнтам     
Загальна сума кредитів та авансів 
клієнтам у гривні 
(процентні ставки за угодою: 15 – 23%) - 8 353 - 4 -
Загальна сума кредитів та авансів 
клієнтам у доларах США 
(процентні ставки за угодою: 9 – 23%) - 1 000 - 1 395 -
Резерв на знецінення 
кредитів та авансів клієнтам - - - (737) -
Інвестиції, обліковані 
за методом участі в капіталі - - - - 67 213
Інвестиційні цінні папери 
для подальшого продажу - - - 5 847 -
Інші активи - - - - 3 166 4 771

Заборгованість перед іншими банками
Заборгованість перед іншими банками 
в доларах США 
(процентні ставки за угодою: 2-15%) 9 165 022 - 7 142 - -
Заборгованість перед іншими банками 
в євро (процентні ставки за угодою: 2-4%) 20 640 - 37 936 - -
Заборгованість перед іншими банками 
у швейцарських франках 
(процентні ставки за угодою: 6-10%) 1 564 330 - 153 - -
Заборгованість перед іншими банками 
у гривнях - - 22 - -
Заборгованість перед іншими банками 
у фунтах стерлінгів - - 12 - -
Випущені Єврооблігації 401 485 - - - -
Кошти клієнтів     
Поточні рахунки - 5 413 68 131 2 371 15 359
Строкові депозити у гривні 
(процентні ставки за угодою: 4-21%) - 1 264 - 3 269 29 028
Строкові депозити у доларах США 
(процентні ставки за угодою: 4-12%) - 1 501 52 1 909 5 070
Строкові депозити в євро 
(процентні ставки за угодою: 3-9%) - 826 - 19 3 361
Субординований борг 
(процентні ставки за угодою: 7-9% ) 2 237 815 - - - -
Частка неконтролюючих учасників - (19) - - -

Нижче наведено статті доходів та витрат по операціях з пов’язаними сторонами за 2010 рік:

 Материн- Інші Ключовий Компанії Інші Спільні
 ська акціо- управлін- під пов’я- підпри-
 компанія нери ський спільним зані ємства
У тисячах українських гривень   персонал контролем сторони

Процентні доходи 
за заборгованістю інших банків 221 - - 27 - -
Процентні доходи 
за кредитами та авансами клієнтам - - 1 031 - 1 482 -
Процентні витрати 
за коштами клієнтів - - (560) (1 641) (11 081) (10 387)
Процентні витрати 
за субординованим боргом (184 143) - - - - -
Процентні витрати 
за заборгованістю 
перед іншими банками (848 235) - - (1 081) - -
Сторнування резерву/(резерв) 
на знецінення кредитів - - - - (126) -
Збитки мінус прибутки 
від торгових операцій 
з іноземною валютою - - 385 - 112 (6)
Доходи за виплатами та комісійними - 1 42 166 1 845 39 054
Витрати за виплатами та комісійними (5 421) - - (6 696) - -
Інші операційні витрати - - - (1 787) (13 204) (3 760)
Інші операційні доходи - - 75 9 707 446
Процентні витрати 
за випущеними Єврооблігаціями (35 328) - - - - -
Прибутки мінус збитки 
від похідних фінансових інструментів (24 359) - - 1 695 - -

На 31 грудня 2010 року інші вимоги та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами становили:

 Материн- Ключовий Компанії Інші Спільні
 ська управлін- під пов’язані підпри-
 компанія ський спільним сторони ємства
У тисячах українських гривень  персонал контролем

Зобов’язання щодо надання кредитів - 2 451 - 3 -
Зобов’язання щодо надання кредитів, 
отримані від інших банків 11 637 715 - - - -
Гарантії надані (без грошового покриття) - - 327 479 - -
Інші прийняті зобов’язання 427 204 - 334 504 - -

Нижче наведені сукупні суми, надані пов’язаним сторонам і повернуті ними протягом 2010 року:

 Материн- Ключовий Компанії Інші Спільні
 ська управлін- під пов’язані підпри-
 компанія ський спільним сторони ємства
У тисячах українських гривень  персонал контролем

Суми, надані пов‘язаним 
сторонам за період - 7 697 - - -
Суми, повернуті пов‘язаними 
сторонами за період - 10 154 - 17 911 -

Протягом 2011 року винагорода членів Правління складалася із заробітної платні, премій та інших коротко-
строкових виплат загальною сумою 18 812 тисяч гривень (у 2010 році – 18 659 тисяч гривень).



159158 Примітки до консолідованої фінансової звітностіПримітки до консолідованої фінансової звітності

Станом на 31 грудня 2011 та 31 грудня 2010 року до консолідованої фінансової звітності Банку включено такі 
дочірні компанії:

 Частка власності

 Вид Країна 31 грудня 31 грудня
Назва діяльності реєстрації 2011 р. 2010 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Українська лізингова компанія» Лізинг Україна 100,00% 100,00%
Закрите акціонерне товариство 
«Компанія з управління активами 
«УкрСиб Есет Менеджмент» Управління активами Україна 99,94% 99,94%
«Закритий недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний фонд 
«УкрСиб Стабільні інвестиції» Управління активами Україна - 99,94%
«Закритий недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний фонд 
«УкрСиб Стабільні інвестиції-2» Управління активами Україна 99,94% -
Закрите акціонерне товариство 
«УкрСиб Ріал Істейт» Оренда та продаж нерухомості Україна 99,74% 99,74%
Відкрите акціонерне товариство 
«УкрСиб Фонд Нерухомості» Управління активами Україна 39,18% 52,58%
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «МС 5» Оренда та продаж нерухомості Україна 99,92% -

У 2011 році Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «УкрСиб Стабільні інвести-
ції» припинив свою діяльність, і був створений Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний 
фонд «УкрСиб Стабільні інвестиції-2» у відповідності до законодавства про інвестиційні фонди.

До цієї консолідованої фінансової звітності були включені такі підприємства спеціального призначення:

 Частка власності, що прямо
 належить Банку

 Вид Країна 31 грудня 31 грудня
Назва діяльності реєстрації 2011 р. 2010 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«УкрСиб-Фінанс» Фінанси Україна 100,00% 9,90%
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Універсальна лізингова компанія» Лізинг Україна 9,09% 9,09%

Товариство з обмеженою відповідальністю «УкрСиб-Фінанс» та Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Універсальна лізингова компанія» були створені в 2003 та 2002 роках для обслуговування операцій Банку 
і є частиною його діяльності. Банк фінансує діяльність цих компаній та управляє їх фінансовою та операцій-
ною політикою, беручи участь в органах управління цих компаній.

Для визначення того, чи характер відносин між Банком та підприємством спеціального призначення свід-
чить про наявність контролю, який здійснює Банк над цим підприємством спеціального призначення, необ-
хідні професійні судження.

Банк не консолідує підприємства спеціального призначення, які він не контролює. Оскільки деколи важко 
визначити, чи контролює Банк підприємства спеціального призначення, керівництво використовує суджен-
ня щодо ризиків та вигод, а також щодо здатності Банку приймати операційні рішення щодо конкретно-
го підприємства спеціального призначення. У багатьох випадках існують елементи, які, якщо їх розглядати 
окремо, свідчать про наявність або відсутність контролю над підприємством спеціального призначення, але 
при розгляді їх у сукупності роблять чітке рішення складним. Якщо на користь наявності контролю існує 
більше свідчень, підприємство спеціального призначення консолідується.

Якби Банк не консолідував активи, зобов’язання і результати цих підприємств спеціального призначення, 
чистим ефектом припинення консолідації на звіт про фінансовий стан було б зменшення чистих активів на 
16 270 тисяч гривень (на 31 грудня 2010 року – зменшення чистих активів на 20 223 тисячі гривень) і збіль-
шення результатів на 4 734 тисячі гривень (у 2010 році – збільшення результатів на 16 793 тисячі гривень).

34. Основні дочірні компанії 
та підприємства спеціального призначення
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25 січня 2012 року емісія облігацій серії J у сумі 500 000 тисяч гривень та серії I у сумі 500 000 тисяч гривень 
були зареєстровані у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Облігації деноміновані 
у гривнях та є безпроцентними, незабезпеченими, без можливості конвертації, зі щоквартальною виплатою 
купону та щорічною можливістю дострокового погашення. Остаточний строк погашення цих облігацій – 12 
березня 2015 року. Відкрите розміщення облігацій було здійснене у лютому-березні 2012 року. Процентна 
ставка на перший процентний період була встановлена на рівні 2%, а на процентні періоди з другого по 
п’ятий – на рівні 17%.

23 лютого 2012 року BNP Paribas SA (Франція) придбав акції Компанії у загальній сумі 8 тисяч гривень. 27 
лютого 2012 року ЄБРР придбав акції УкрСиббанку загальною сумою 204 000 тисяч гривень. Усі акції були по-
вністю оплачені до 28 лютого 2012 року. Збори акціонерів 28 лютого 2012 року затвердили результати нового 
випуску акцій та прийняли рішення про внесення відповідних змін до Статуту Компанії. 15 червня 2012 року 
НБУ зареєстрував відповідні зміни Статуту Компанії.

У лютому 2012 року Банк частково погасив субординований борг BNP Paribas у сумі 319 596 тисяч гривень 
(40 000 тисяч доларів США) на дату погашення.

У квітні-червні 2012 року Банк продав кредити фізичним особам на придбання автомобілів фінансовій орга-
нізації, зареєстрованій в Україні. Балансова вартість проданих кредитів склала 17 900 тисяч гривень.
У лютому та червні 2012 року Банк передав зареєстрованій в Україні пов’язаній стороні під спільним контр-
олем іпотечні кредити фізичним особам та кредити на придбання автомобілів балансовою вартістю 220 473 
тисячі гривень та 107 052 тисячі гривень, відповідно.

У червні 2012 року Президент України підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу. Цей закон 
обмежує строк використання податкових збитків, понесених до 1 січня 2012 року. Протягом чотирьох років з 
1 липня 2012 року Банк матиме право щороку відносити на валові витрати 25% податкових збитків, що вини-
кли до 1 січня 2012 року, а також матиме можливість переносити невикористану частину податкових збитків 
на кожен наступний рік протягом чотирирічного періоду. Якщо ці збитки не будуть повністю використані до 
31 грудня 2015 року, Банк може втратити вказане право. При цьому це обмеження не поширюється на по-
даткові збитки, понесені після 31 грудня 2011 року. Банк повинен вести окремий облік цих збитків. З ураху-
ванням змін податкового законодавства керівництво вважає, що існує вірогідність того, що у 2012 році Банк 
повинен буде списати до половини поточної суми відстроченого податкового активу або більше, залежно від 
заходів, вжитих керівництвом відповідно до чинних податкових правил.

У липні 2012 року Верховна Рада України прийняла додаткові зміни Податкового кодексу, які дозволяють 
використовувати невикористану частину податкових збитків без обмежень після 2015 року. На дату випуску 
цієї фінансової звітності ці зміни не набули чинності та підлягають затвердженню Президентом України.

35. Події після закінчення звітного періоду


