Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00032112
1.4. Місцезнаходження емітента
03150, Україна, Голосiївський р-н, м.Київ, вул. Горького, 127
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 247-89-81, 247-89-81
1.6. Електронна поштова адреса емітента
EKulikova@hq.eximb.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

30.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація
опублікована у
2.3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці

№83 Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку"

30.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.eximb.com/ukr/about/securities_ в мережі
report/2012/
Інтернет

08.05.2013

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) інформація про державну реєстрацію емітента
в) банки, що обслуговують емітента
г) основні види діяльності
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
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включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)
27. Аудиторський висновок
X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:
Посадовi особи акцiями емiтента не володiють.
Згiдно ст.7 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" загальнi збори акцiонерiв в
державному банку не проводяться.
Акцiї, облiгацiї та iншi цiннi папери за звiтний перiод емiтентом не випускались.
Похiднi цiннi папери емiтентом не випускались.
Викуп власних акцiй емiтентом за звiтний перiод не здiйснювався.
Сертифiкати цiнних паперiв не видавались.
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв вiдсутня.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня.
Борговi цiннi папери з гарантiями третiх осiб не випускались.
Iпотечнi облiгацiї емiтентом не випускались.
Сертифiкати ФОН не випускались.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "Укрексiмбанк"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
03150
3.1.5. Область, район
м.Київ Голосiївський р-н
3.1.6. Населений пункт
м.Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Горького, 127
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 №370608
3.2.2. Дата державної реєстрації
23.01.1992
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Голосiївська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
16 413 486 147,9
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
16 446 817 658,82
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Головне управлiння НБУ по м.Києву i Київськiй обл.
3.3.2. МФО банку
321024
3.3.3. Поточний рахунок
32004120502
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку
д/н
3.3.6. Поточний рахунок
д/н
3.4. Основні види діяльності
N64.19 - Iншi види грошового посередництва
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Професiйна дiяльнiсть на

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
АВ №493218 21.10.2009 Нацiональна комiсiя з цiнних 21.10.2014
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть. Депозитарна
дiяльнiсть зберiгача цiнних
паперiв.
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами.
Андеррайтинг.
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами.
Брокерська дiяльнiсть.
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовогму ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами.
Дилерська дiяльнiсть.
Опис
Банкiвська лiцензiя
Опис

паперiв та фондового ринку

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, лiцензiю планується подовжити.
АВ №493194 21.10.2009 Нацiональна комiсiя з цiнних 21.10.2014
паперiв та фондового ринку
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, лiцензiю планується подовжити.
АВ №493192 21.10.2009 Нацiональна комiсiя з цiнних 21.10.2014
паперiв та фондового ринку
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, лiцензiю планується подовжити.
АВ №493193 21.10.2009 Нацiональна комiсiя з цiнних 21.10.2014
паперiв та фондового ринку
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, лiцензiю планується подовжити.
2
05.10.2011 Нацiональний банк України Безстроков
о
Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть". Лiцензiя видана безстроково.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання: Глобальна мережа експортно-iмпортних банкiв та фiнансових
установ зi сприяння розвитку (The Global Network of Export-Import Banks and Development
Finance Institutions - G-NEXID).
Місцезнаходження об'єднання: Bureau 172 - ler etage aile rhone 150, route de Ferney CH-1218 Le
Grand Saconnex, Geneva.
У червнi 2004 року на 11-й сесiї Конференцiї ООН з торгiвлi i розвитку (ЮНКТАД) в Сан-Паулу
(Бразилiя), основною метою якої було вироблення заходiв з пiдвищення узгодженостi мiж
нацiональними стратегiями розвитку i глобальними процесами у свiтовiй торгiвлi з метою
економiчного зростання i розвитку, було iнiцiйовано створення G-NEXID. Нова органiзацiя
створена для пiдтримки торгiвлi мiж країнами, що розвиваються, та заохочення до iнвестицiйної
взаємодiї на дво- та багатостороннiй основi мiж експортно-iмпортними банками та фiнансовими
установами зi сприяння розвитку країн, що розвиваються, задля забезпечення зростання й
змiцнення зв'язкiв у торговельно-економiчних стосунках мiж державами пiвденної пiвкулi. GNEXID офiцiйно розпочала свою дiяльнiсть 13 березня 2006 року.
Членами G-NEXID є 24 експортно-iмпортнi банки та фiнансовi установи зi сприяння розвитку
свiту. G-NEXID дiє на пiдставi законодавства Швейцарiї, має статус спостерiгача в UNCTAD.
Штаб-квартира G-NEXID розташована у м. Женева (Швейцарiя).
АТ "Укрексiмбанк" є членом G-NEXID з 14 лютого 2008 року.
Найменування об'єднання: Фондова бiржа "ПФТС".
Місцезнаходження об'єднання: 01601 м.Київ, вул.Шовковична, 42/44.
Фондова бiржа ПФТС здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних
паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку України. Фондова бiржа ПФТС є найбiльшим органiзатором торгiвлi на ринку цiнних
паперiв України; пiдтримує мiжрегiональну систему електронних торгiв цiнними паперами в

режимi реального часу. Торговельна система Фондової бiржi ПФТС функцiонує з 1997 року.
Акцiонер з 1997 року.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Незалежна асоцiацiя банкiв України".
Місцезнаходження об'єднання: 03150 м.Київ вул. Червоноармiйська, 72, оф. 25.
НАБУ - недержавне непiдприємницьке неприбуткове договiрне об'єднання банкiв України.
Створене в листопадi 2011 року. Основними цiлями дiяльностi НАБУ є захист прав та iнтересiв
банкiв-членiв Асоцiацiї, формування єдиної позицiї по найбiльш важливим для життєдiяльностi
банкiвської системи питань, пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв банкiвської сфери
та iн. Дата вступу АТ "Укрексiмбанк" - 2011 р.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Фондове партнерство" при фондовiй бiржi "ПФТС".
Місцезнаходження об'єднання: 01601 м.Київ, вул.Шовковична, 42/44.
Асоцiацiя "Фондове Партнерство" (ранiше Асоцiацiя ПФТС) була створена у лютому 1996 року
як професiйна органiзацiя, що об'єднала торговцiв цiнними паперами на ринку України. В 1997
роцi Асоцiацiя отримала статус саморегулiвної органiзацiї та заснувала Фондову бiржу ПФТС.
Дiяльнiсть Асоцiацiї спрямована на сприяння розвитку вiдкритого i рiвно доступного фондового
ринку для його учасникiв, створення належних умов для цивiлiзованого ведення дiяльностi на
фондовому ринку, а також впровадження правил та стандартiв професiйної поведiнки.
Дата вступу АТ "Укрексiмбанк" - 1997р.
Найменування об'єднання: MasterCard International.
Місцезнаходження об'єднання: 10577, 2000 Purchase Street, Purchase, NY, USA.
Банк є розрахунковим банком платiжної системи MasterCard International. АТ "Укрексiмбанк"
має право використовувати торгiвельну марку MasterCard та здiйснювати емiсiю карток
MasterCard.
Найменування об'єднання: ПАТ "Українська бiржа".
Місцезнаходження об'єднання: 01601 м.Київ, вул.Шовковична, 42/44.
Бiржа розпочала свою роботу в 2009 роцi. Функцiї фондової бiржi полягають у забезпеченнi
регулярного функцiонування органiзованого ринку цiнних паперiв i похiдних фiнансових
iнструментiв.
Основна мета заснування бiржi - пiдвищення конкурентоспроможностi фiнансового ринку
України i створення умов для залучення в економiку країни не тiльки iноземного, але i
внутрiшнього капiталу.
Статус члена з 2010 року.
Найменування об'єднання: ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа".
Місцезнаходження об'єднання: 04070 м.Київ, вул.Межигiрська,1.
На сьогоднiшнiй день до Групи УМВБ, створеної у 2009 роцi, входять ПрАТ "Українська
мiжбанкiвська валютна бiржа", Унiверсальна товарна бiржа "Контрактовий дiм УМВБ", ТОВ
"ФТН Монiтор Україна". Мета дiяльностi Групи УМВБ - сприяння створенню на Українi
цивiлiзованих засад функцiонування бiржового ринку й формування сучасної ринкової
iнфраструктури як невiд'ємної складової економiчної полiтики країни, з метою надання
суспiльству iндикаторiв стану та тенденцiй на фiнансовому на товарних ринках i дiєвих
ринкових механiзмiв регулювання Уряду. На сьогоднi ПрАТ "УМВБ" є бiржею, яка здiйснює
органiзацiю торгiвлi фiнансовими iнструментами (цiнними паперами, репо, деривативами як
фiнансовими, так i товарними) та розрахунки i клiринг за укладеними на бiржi угодами з
забезпеченням механiзмiв управлiння ризиками та системи гарантiй по виконанню угод.
Акцiонер з 1994 року.

Найменування об'єднання: ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв".
Місцезнаходження об'єднання: 01032 м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-Г.
ВДЦП є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Мiжрегiональний фондовий
союз" (МФС), яке було створене у 1997 роцi для надання депозитарних послуг на фондовому
ринку. Об'єднання МФС та ВДЦП вiдбулось у 2009 роцi. Акцiонерами ВДЦП є зберiгачi цiнних
паперiв та органiзатори торгiвлi. Держава у складi акцiонерiв представлена Нацiональним
банком України. Головними завданнями ВДЦП є надання якiсних депозитарних й клiрингових
послуг, а також втiлення найкращих мiжнародних практик з депозитарної дiяльностi на ринку
України.
Акцiонер з 1997 року.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Укрсвiфт".
Місцезнаходження об'єднання: 04053 м.Київ, вул. Обсерваторна, 21-А.
Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ iснує з 1993 року. Асоцiацiя
об'єднує членiв та користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями
S.W.I.F.T. та є незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом.
Найменування об'єднання: Товарна бiржа КМВБ.
Місцезнаходження об'єднання: 95017 м.Сiмферополь, вул.Київська, 55/2.
7 квiтня 1995 за iнiцiативою провiдних комерцiйних банкiв Криму було прийнято рiшення про
створення добровiльного об'єднання банкiв "Кримська мiжбанкiвська валютна бiржа" (КМВБ).
Як юридична особа бiржа зареєстрована Нацiональним банком України в Книзi реєстрацiї
банкiв, бiрж та iнших фiнансових органiзацiй 26 липня 1995р. пiд № 2. КМВБ стала
правонаступницею валютної бiржi Республiканського банку Криму, яка була центром
проведення мiжбанкiвських валютних операцiй в Криму з липня 1994р.
Основною метою створення Бiржi були формування цивiлiзованого мiжбанкiвського валютного
ринку (на територiї Криму), шляхом органiзацiї та регулювання бiржової торгiвлi.
19 грудня 2007. на Зборах засновникiв установчi документи приведенi у вiдповiднiсть до
законодавства України, затверджено Статут у новiй редакцiї, назву змiнено на Товарна бiржа
КМВБ.
Акцiонер з 1995 року.
Найменування об'єднання: Мiжнародна мiжбанкiвська органiзацiя з валютних та
фiнансових розрахункiв по телексу (S.W.I.F.T.).
Місцезнаходження об'єднання: Avenue Adele 1,B-1310 La Hulpe, Belgium.
S.W.I.F.T. - це об'єднана галузева система, яка забезпечує захищенi вiд несанкцiонованого
доступу послуги обмiну повiдомленнями та надає свої послуги рiзним фiнансовим iнститутам в
багатьох країнах свiту. Система S.W.I.F.T. забезпечує всiм її учасникам доступ до цiлодобової
високошвидкiсної мережi банкiвської iнформацiї в стандартнiй формi при високому ступенi
контролю та захисту вiд несанкцiонованого доступу. Статус члена. Акцiонер з 1993 року.
Найменування об'єднання: Унiверсальна товарна бiржа "Контрактовий дiм "УМВБ".
Місцезнаходження об'єднання: 04070 м.Київ, вул.Межигiрська,1.
На сьогоднiшнiй день до Групи УМВБ, створеної у 2009 роцi, входять ПрАТ "Українська
мiжбанкiвська валютна бiржа", Унiверсальна товарна бiржа "Контрактовий дiм УМВБ", ТОВ
"ФТН Монiтор Україна". Мета дiяльностi Групи УМВБ - сприяння створенню на Українi
цивiлiзованих засад функцiонування бiржового ринку й формування сучасної ринкової
iнфраструктури як невiд'ємної складової економiчної полiтики країни, з метою надання
суспiльству iндикаторiв стану та тенденцiй на фiнансовому на товарних ринках i дiєвих
ринкових механiзмiв регулювання Уряду.

Найменування об'єднання: Visa International.
Місцезнаходження об'єднання: 94404, 900 Metro Center Boulevar, Foster City, State California,
USA.
Одна з найбiльших свiтових платiжних систем. Карти Visa прийма.ться до оплати в торгових
точках бiльш нiж у 150 країнах свiту. Органiзацiя грає центральну роль в розробцi iнновацiйних
платiжних продуктiв i технологiй, якi використовують 21 тисяча фiнансових органiзацiй - членiв
платiжної системи i власниками їх карт.
Банк є розрахунковим банком платiжної системи Visa International. АТ "Укрексiмбанк" має
право використовувати торгiвельну марку Visa та здiйснювати емiсiю карток Visa.
Найменування об'єднання: Кримський банкiвський союз.
Місцезнаходження об'єднання: 95017 м.Сiмферополь, вул.Київська, 55/2.
Кримський банкiвський союз був створений за iнiцiативою банкiв Автономної Республiки Крим
в 1995 роцi, а в 2002 роцi перереєстровано в Асоцiацiю "Кримський банкiвський союз".
Основною метою дiяльностi Асоцiацiї є сприяння розвитку банкiвської системи Криму, захист
та представництво iнтересiв своїх членiв в органах державної влади та управлiння, розвитку
мiжрегiональних i мiжнародних зв'язкiв, сприяння створенню правової бази банкiвської
дiяльностi, забезпечення зв'язку з громадськiстю, утвердження взаємної довiри, надiйностi та
дiлового партнерства мiж банками.
Найменування об'єднання: American Express.
Місцезнаходження об'єднання: 200 Vesey Street, New York, NY, USA.
Офiцiйний дилер (дорожнi чеки). Уповноважений банк компанiї American Express Limited по
обслуговуванню карт American Express в торговельно-сервiсних пiдприємствах України.
Найменування об'єднання: Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних систем
"ЕМА".
Місцезнаходження об'єднання: 01033 м.Київ, вул.Саксаганського, 37, оф.2.
АТ "Укрексiмбанк" є членом Української мiжбанкiвської асоцiацiї членiв платiжних систем
"ЕМА". Асоцiацiя створена з метою пiдвищення ефективностi дiяльностi її членiв на ринку
платiжних карток. Головним завданням Асоцiацiї є сприяння членам асоцiацiї у взаємодiї з
мiжнародними та внутрiшньодержавними платiжними системами та iншими системами, що
пов'язанi з використанням платiжних карток, сприяє пiдвищенню ефективностi бiзнесу банкiвчленiв Асоцiацiї в мiжнародних платiжних системах, представляє iнтереси в державних органах
з питань розвитку карткових програм, з юридичних, технологiчних питань карткового бiзнесу i
безготiвкових розрахункiв громадян, забезпечує функцiонування системи колективної безпеуи,
здiйснює заходи, спрямованi на запобiгання шахрайським дiям, пов'язаним з використанням
платiжних карток.
Найменування об'єднання: Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв.
Місцезнаходження об'єднання: 01133 м.Київ, вул. Щорса,32Б, оф. 61.
ПАРД є добровiльною недержавною некомерцiйною органiзацiєю, заснованою на засадах
рiвноправностi, вiльного волевиявлення i спiльностi iнтересiв своїх членiв. Член з 2009 року.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя платникiв податкiв України.
Місцезнаходження об'єднання: 01001, м.Київ, вул.Михайлiвська, 24/11-В.
Метою дiяльностi АППУ - є захист прав та законних iнтересiв платникiв податкiв у економiчнiй,
правовiй, соцiально-трудовiй та iнших сферах їх дiяльностi, представництво iнтересiв членiв
АППУ на нацiональному, галузевому та мiсцевому рiвнях, а також сприяння створенню в
Українi умов для становлення та прiоритетного розвитку нацiонального пiдприємництва. Дата
вступу АТ "Укрексiмбанк" - 2012 р.

Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi" при фондовiй бiржi
"Перспектива".
Місцезнаходження об'єднання: 01015, м.Київ, вул.Московська, 46/2 к.32.
Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" створена 12.03.2009 р. шляхом консолiдацiї трьох СРО
(СРО "Регiональний Фондовий Союз", СРО ВАТ "Київська Мiжнародна Фондова Бiржа", СРО
ЗАТ "Українська Фондова Бiржа"). Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами.
Асоцiацiя веде активну участь у розробках, внесеннi змiн та наданнi пропозицiй до нормативних
актiв ДКЦПФР, що стосуються реформування вiтчизняної фондової системи та створення
передумов для формування в Українi Iнтернет-трейдингу.
Дата вступу АТ "Укрексiмбанк" - 2009р.
Найменування об'єднання: Фондова бiржа "Перспектива".
Місцезнаходження об'єднання: 49000 м.Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30.
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива" створена у 2006 роцi для органiзацiї масових торгiв
цiнними паперами в Українi та впровадження Iнтернет-трейдингу. Бiржа дiє на пiдставi Лiцензiї
ДКЦПФР на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку: АВ №483591
"Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку" вiд 21.08.2009р.(Свiдоцтво про державну
реєстрацiю юридичної особи, серiя А01, №054880, вiд 06.08.2009 року). Статус члена з 2009
року.
Найменування об'єднання: Мiжнародна факторингова Асоцiацiя "International Factors
Group" (IFG).
Місцезнаходження об'єднання: B-1150 Belgium, Brussels, Av. R. Vandendriessche, 18 (Box 15).
У 1960 роцi з'явилася перша факторингова асоцiацiя - International Factors Group (IFG), яка на
сьогоднi об'єднує бiльше 60 компанiй з 41 країни свiту. У рамках асоцiацiї була розроблена
електронна система передачi iнформацiї мiж факторинговими компанiями, яка використовується
для дуже швидкої оцiнки кредитоспроможностi дебiторiв у всьому свiтi, для встановлення
кредитних лiмiтiв i монiторингу за станом постачань i платiжною дисциплiною покупцiв.
Найменування об'єднання: ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Місцезнаходження об'єднання: 01001 м.Київ, вул.Б.Грiнченка, 3.
Нацiональний депозитарiй України створений вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" для
забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку. Договiр про заснування
Нацiонального депозитарiю України пiдписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 року. Державна
реєстрацiя вiдбулася 17 травня 1999 року. Вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" НДУ є
центральним iнститутом Нацiональної депозитарної системи, на який покладено забезпечення її
формування й розвитку, функцiонування єдиної системи депозитарного облiку й
обслуговування обiгу цiнних паперiв, iнтеграцiю Нацiональної депозитарної системи в
мiжнародну систему депозитарних установ, що забезпечують функцiонування свiтових ринкiв
капiталiв.
Акцiонер з 2011 року.
Найменування об'єднання: Мiжнародний союз страховикiв кредитiв та iнвестицiй Празький клуб (Бернський Союз).
Місцезнаходження об'єднання: 27-29 Cursitor Street London EC4A 1LT United Kingdom.
Мiжнародний союз страховикiв кредитiв та iнвестицiй, або Бернський союз, був заснований в
1934 роцi як мiжнародна неприбуткова органiзацiя, головною метою якої є сприяння розвитку

торгiвлi та iнвестицiй в усьому свiтi шляхом заохочення мiжнародного визнання єдиних
принципiв страхування експортного кредитування та iнвестицiй. Сьогоднi Бернський союз є
провiдним мiжнародним об'єднанням понад п'ятдесяти офiцiйних експортно-кредитних
агентств, якi гарантують платежi за експортними кредитами та прямими iнвестицiями. Празький
клуб, до складу якого входять понад тридцять установ, заснованих Бернським союзом в 1993
роцi для сприяння розвитку нових ЕКА. АТ "Укрексiмбанк" став членом Празького клубу 1
жовтня 2008 року.
Найменування об'єднання: ПрАТ "Бюро кредитних iсторiй".
Місцезнаходження об'єднання: 02002 м. Київ, вул. Марини Раскової, 11.
Iнститут кредитних iсторiй - спецiально заснований iнститут зi збирання, зберiгання i доведення
(у встановленому на законодавчому рiвнi порядку) до зацiкавлених сторiн вiдомостей.
Акцiонер з 2005 року.
Найменування об'єднання: Українська Нацiональна Iпотечна Асоцiацiя.
Місцезнаходження об'єднання: 03035 м. Київ, вул. Сурiкова, 3, корпус ДКДЗ "Днiпро".
Українська Нацiональна Iпотечна Асоцiацiя (УНIА) була створена у 2002 роцi iз завданням
всебiчного розвитку iпотеки.
УНIА об'єднує органiзацiї, що активно працюють на ринках фiнансiв та нерухомостi, що за
обсягом виданих кредитiв займають понад 70% ринку iпотечного житлового кредитування.
УНIА є членом Європейської Iпотечної Федерацiї. Член з 2002 року.
3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства

1
Moody's Investors Service Ltd.

Moody's Investors Service Ltd.

Fitch Rating Ltd.

Fitch Ratings Ltd.

Fitch Rating Ltd.

Moody's Investors Service Ltd.

Moody's Investors Service Ltd.

Moody's Investors Service Ltd.

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)
2
міжнародне
рейтингове
агентство
міжнародне
рейтингове
агентство
міжнародне
рейтингове
агентство
міжнародне
рейтингове
агентство
міжнародне
рейтингове
агентство
міжнародне
рейтингове
агентство
міжнародне
рейтингове
агентство
міжнародне
рейтингове

Дата визначення
або поновлення
рейтингової оцінки
емітента або
цінних паперів
емітента
3
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 07.12.2012
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 07.12.2012
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 12.07.2012
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 12.07.2012
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 12.07.2012
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 07.12.2012
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 07.12.2012
Поновлення
рейтингової оцінки

Рівень кредитного
рейтингу емітента
або цінних паперів
емітента
4
Довгостр. депозити
в iн. валютi "Caal"
Борговi зобов"яз. в
iн. валютi "В3"
Нац. довгострок.
рейтинг "АА-(ukr)"
Коротк. рейт.
дефолту в iн. валютi
"В"
Борговi зобов"яз. в
iн. валютi "В"
Довгостр. депозити
в нац. валютi "B3"
Борговi зобов"яз. в
нац. валютi "В3"
Фiнансова стiйкiсть
"Е+"

Moody's Investors Service Ltd.

Moody's Investors Service Ltd.

Fitch Rating Ltd.

Fitch Rating Ltd.

Fitch Rating Ltd.

агентство
міжнародне
рейтингове
агентство
міжнародне
рейтингове
агентство
міжнародне
рейтингове
агентство
міжнародне
рейтингове
агентство
міжнародне
рейтингове
агентство

емітента 07.12.2012
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 07.12.2012
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 07.12.2012
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 12.07.2012
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 12.07.2012
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 12.07.2012

Коротк. депоз. в
нац. валютi "Not
Prime"
Коротк. депоз. в iн.
валютi "Not Prime"
Довгостр. р.
дефолту в iн. валютi
"В"
Рейтинг стiйкостi
"b"
Рейтинг пiдтримки
"4"

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника
Держава Україна в особi
Кабiнету Мiнiстрiв

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

д/н

00000000

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

01008, Україна, д/н р-н, м.Київ,
вул.Грушевського, 12/2

100

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
Серія, номер, дата видачі та найменування
засновнику та/або
органу, який видав паспорт
учаснику (від
загальної
кількості)
д/н д/н д/н
0
100
Усього

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу по системi АТ
"Укрексiмбанк" за 2012 рiк складає 4 452 особи. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних
працiвникiв та сумiсникiв за 2012 рiк складає 17 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на
умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за 2012 рiк складає 71 особу. Фонд оплати працi
штатних працiвникiв за 2012 рiк сладає 613 181,8 тис. грн. Порiвняно з 2011 роком, фонд оплати
працi збiльшився на 101 030,5 тис. грн.
Навчання та розвиток персоналу - вагомий iнструмент не просто пiдвищення квалiфiкацiї
працiвникiв, але й успiшного впровадження змiн при необхiдностi реагувати на виклики ринку,
що впливає на результативнiсть бiзнесу в цiлому.
Органiзацiя та забезпечення ефективної роботи єдиної комплексної системи навчання та
розвитку персоналу для задоволення довгострокової потреби Банку у висококвалiфiкованому
персоналi на основi єдиних корпоративних цiнностей i стандартiв здiйснюється Корпоративним
унiверситетом Управлiння по роботi з персоналом.

Навчальнi заходи та програми Корпоративного унiверситету реалiзовуються за трьома
основними напрямами:
- Тренiнговi програми навчання;
- Дистанцiйнi програми навчання;
- Навчання у зовнiшнiх провайдерiв освiтнiх послуг.
Продуктова лiнiйка Корпоративного унiверситету постiйно розширювалась та на даний
момент складає 33 тренiнгових та 94 дистанцiйних продукти.
Загалом у 2012 роцi 563 працiвника Банку були залученi до тренiнгового навчання, 2786
фахiвцiв пройшли дистанцiйне навчання, 338 працiвникiв взяли участь у 146 навчальних
заходах, органiзованих зовнiшнiми провайдерами в Українi та за кордоном.
Окремi працiвники Банку проходять обов'язкове навчання та своєчасну сертифiкацiю згiдно з
вимогами законодавства України за такими напрямами:
- Торгiвля цiнними паперами;
- Депозитарна дiяльнiсть;
- Фiнансовий монiторинг.
Крiм навчальних заходiв Корпоративним унiверситетом здiйснюється органiзацiйна та
методологiчна пiдтримка внутрiшнiх навчальних заходiв таких як iнформацiйно-виробничi
наради, презентацiї, навчальнi семiнари-наради. Виробничi наради проводяться за
безпосередньої участi профiльних пiдроздiлiв Головного банку та фiлiй, на яких розглядаються
практичнi питання їх напряму дiяльностi. У 2012 роцi пройшло 10 подiбних заходiв.
Одним з завдань Корпоративного унiверситету є iнформацiйно-аналiтична пiдтримка
працiвникiв банку, яка здiйснюється шляхом розсилки "Медiа-монiторинг" та передплати на
професiйну перiодичну пресу в паперовому та електронному виглядi.
Дiяльнiсть усiх напрямiв Корпоративного унiверситету з 2009 року щорiчно пiдтверджується
зовнiшнiми аудиторами компанiї TUV Rheinland InterCert (Нiмеччина) на вiдповiднiсть вимогам
мiжнародного стандарту ISO 9001:2008 системи менеджменту якостi.
У серпнi 2012 року аудиторами TUV Rheinland InterCert (компанiя ТОВ "ТЮФ Рейланд
Україна") була проведена ресертифiкацiя системи менеджменту якостi на вiдповiднiсть вимогам
мiжнародного стандарту ISO 9001:2008, що є умовою отримання сертифiкату на вiдповiднiсть
менеджменту якостi на три роки (до 2015 року).
3 2011 року у фiлiях активно впроваджується програма кураторства. У 2012 роцi програма
була реалiзована у всiх 29 фiлiях. Роль Куратора у фiлiях виконують заступники керуючих
(керiвники роздрiбного бiзнес напряму). Впровадження програми кураторства дозволяє значно
пiдвищити ефективнiсть роботи спiвробiтникiв фiлiй i мiнiмiзувати витрати на навчання i
розвиток персоналу.
Щорiчно у Банку проводиться внутрiшньобанкiвська конференцiя. З метою заохочення та
залучення персоналу банку до виконання стратегiчних завдань шляхом впровадження нових
пiдходiв з удосконалення банкiвської дiяльностi 15 листопада 2012 року вiдбулася VIII
внутрiшньобанкiвська конференцiя "Йдемо назустрiч".
За перiод пiдготовки Конференцiї до Корпоративного унiверситету Управлiння по роботi з
персоналом надiйшло 58 конкурсних робiт пропозицiями вiд 50 спiвробiтникiв фiлiй та
Головного банку АТ "Укрексiмбанк".
Також, з метою надання практичної допомоги молодим спецiалiстам та навчальним закладам
України у пiдготовцi квалiфiкованих спецiалiстiв у Банку органiзовується проходження
практики для студентiв старших курсiв вищих навчальних закладiв м. Києва i стажування для
молодих спецiалiстiв в управлiннях Головного банку.
З метою пiдтримки та пiдвищення рiвня володiння дiловою iноземною мовою у Банку
органiзовано вивчення iноземних мов для зацiкавлених спiвробiтникiв Головного банку та фiлiй.
Iнтеграцiя рiзних пiдходiв i методiв дозволяє створити та запровадити як довгостроковi, так i
короткостроковi програми навчання та розвитку персоналу, спрямованi на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї працiвникiв Банку стратегiчним та операцiйним потребам.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Удовиченко Микола Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1959
6.1.5. Освіта
Вища. Київський державний унiверситет iм.Т.Г. Шевченка, Київський нацiональний
економiчний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Член Правлiння - заступник Голови Правлiння АТ "Укрексiмбанк".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
З 01.02.2013 Голова Правління - Білоус В.В. згідно Рішення Наглядової ради АТ
"Укрексімбанк" (Протокол від 01.02.2013 №1).
6.1.1. Посада
Член Правлiння - перший заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кононихiна Вiкторiя Валентинiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1971
6.1.5. Освіта
Вища. Донецький державний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Банк "Фiнанси та Кредит", керуючий фiлiєю "Донецьке регiональне управлiння".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння - заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Монастирська Свiтлана Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1979
6.1.5. Освіта
Вища. Українська академiя банкiвської справи.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор Департаменту корпоративного кредитування ПАТ "Альфа-Банк".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння - заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлоус Вiталiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1971
6.1.5. Освіта
Вища. Полтавський державний педагогiчний iнститут, Український державний хiмiкотехнологiчний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АТ "Укрексiмбанк", головний радник Голови Правлiння.
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Алєксєєва Ольга Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1953
6.1.5. Освіта
Вища. Мiжгалузевий iнститут пiслядипломної освiти Мiнiстерства освiти України.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник Управлiння облiку i звiтностi - головний бухгалтер АТ "Укрексiмбанк".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мананнiков Андрiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1968
6.1.5. Освіта
Вища. ОрджВОКУ iм. Маршала Радянського Союзу А.I. Єременко. ХГВКТУ. Донецький
державний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник служби безпеки та захисту iнформацiї АБ "Український Бiзнес Банк".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марюхiн Володимир Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1951
6.1.5. Освіта
Вища. Донецький полiтехнiчний iнститут. Київський нацiональний унiверситет
будiвництва та архiтектури.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор з розвитку пiдприємства ТОВ "Емона Текстиль".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Миськiв Сергiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1970
6.1.5. Освіта

Вища. Чернiвецький державний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Радник Голови Правлiння, директор юридичного департаменту ПАТ "Терра Банк".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Решетняк Оксана Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1966
6.1.5. Освіта
Вища. Донецький державний медичний iнститут. Пiслядипломна освiта, Донецький
державний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор Аналiтичного департаменту АБ "Український Бiзнес Банк".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Руда Вiкторiя Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1973
6.1.5. Освіта
Вища. Київський нацiональний економiчний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "Терра Банк".
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Соколов Олександр Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1965
6.1.5. Освіта
Вища. Київський iнститут народного господарства.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор ТОВ "ЕсСiЕйч" (SCH).
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мярковський Анатолiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1961
6.1.5. Освіта
Вища. Київський торгово-економiчний iнститут.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Перший заступник Мiнiстра фiнансiв України.
6.1.8. Опис
Призначений Постановою КМУ вiд 04.10.2010р. №907.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кушнiренко Олександр Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1965
6.1.5. Освіта
Вища. Київське вище зенiтне ракетне училище iм. С.М. Кiрова. Українська Академiя
державного управлiння при Президентовi України.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Керiвник Апарату Прем"єр-мiнiстра України.
6.1.8. Опис
Призначений Постановою КМУ вiд 29.03.2010р. №304.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Любченко Костянтин Валерiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1968
6.1.5. Освіта
Вища. Донецький полiтехнiчний iнститут. Донецький державний унiверситет управлiння.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Керiвник Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України.
6.1.8. Опис
Призначений Постановою КМУ вiд 29.03.2010р. №304.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рибак Сергiй Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1970
6.1.5. Освіта
Вища. Київський державний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка. Український фiнансовоекономiчний iнститут.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник Мiнiстра фiнансiв України.
6.1.8. Опис
Призначений Постановою КМУ вiд 29.03.2010р. №304.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.

Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Харченко Сергiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1956
6.1.5. Освіта
Вища. Харкiвський полiтехнiчний iнститут iм.I.З. Соколова. Донецька державна академiя
управлiння.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова Державної казначейської служби України.
6.1.8. Опис
Призначений Постановою КМУ вiд 29.03.2010р. №304.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Акiмова Iрина Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1960
6.1.5. Освіта
Вища. Харкiвський державний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Перший заступник Глави Адмiнiстрацiї Президента України.
6.1.8. Опис
Призначена Указом Президента вiд 14.04.2010р. №539/2010.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гайдуцький Павло Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1950
6.1.5. Освіта
Вища. Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Радник Президента України.
6.1.8. Опис
Призначений Указом Президента вiд 14.04.2010р. №539/2010.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Портнов Андрiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1973
6.1.5. Освіта
Вища. Схiдно-український державний унiверситет. Київський Нацiональний економiчний
унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Радникї Президента України, керiвник Головного управлiння з питань судоустрою.
6.1.8. Опис
Призначений Указом Президента вiд 14.04.2010р. №539/2010.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федосов Вiктор Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1939

6.1.5. Освіта
Вища. Київський iнститут народного господарства.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Завiдувач кафедри фiнансiв Київського нацiонального економiчного унiверситету iм.
Вадима Гетьмана.
6.1.8. Опис
Призначений Указом Президента вiд 14.04.2010р. №539/2010.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Носачова Iрина Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1971
6.1.5. Освіта
Вища.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова Державної податкової служби в м.Києвi
6.1.8. Опис
Призначена Указом Президента вiд 01.11.2012р. №626/2012.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Магута Роман Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1958
6.1.5. Освіта
Вища. Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова Рахункової палати України.
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття

своїх паспортних данних посадова особа не надала. Даних щодо стажу керiвної роботи не
надано.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Потьомська Наталiя Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження
1967
6.1.5. Освіта
Вища. Київський iнститут народного господарства
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АТ "Укрексiмбанк", заступник начальника Управлiння облiку i звiтностi - заступник
головного бухгалтера - начальник вiддiлу податкового облiку.
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття
своїх паспортних данних посадова особа не надала.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи
Держава Україна в
особi Кабiнету
Мiнiстрiв України
Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
Д/н

Ідентифіка
ційний код
за
ЄДРПОУ
00000000

Місцезнаходження
01008, Україна, д/н
р-н, м.Київ,
Грушевського, 12/2

Серія, номер, дата видачі
паспорта, найменування
органу, який видав паспорт

Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

07.02.2001

11 414 901

Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Усього

0
11 414 901

д/н д/н д/н

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
100
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
0
100

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

11 414 901

0

0

Привілейовані на
пред'явник
а
0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

0
11 414 901

0
0

0
0

Привілейовані на
пред'явник
а
0
0

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

За результатами періоду,
що передував звітному
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
0
0
0
0
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.03.2013 №214 "Про
Опис
затвердження базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що
спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської
дiяльностi у 2012 роцi господарських товариств, у статуному капiталi яких є
корпоративнi права держави", АТ "Укрексiмбанк" зобов'язаний направити 30
вiдсоткiв прибутку за 2012 рiк до Державного бюджету України у строк до
01.07.2013 року.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Приватне акцiонерне товариство
"Українська пожежно-страхова
компанiя"
Приватне акціонерне товариство
20602681
04080, д/н р-н, м.Київ, вул. Фрунзе, 40
АВ № 584520
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
15.06.2011
(044) 238-65-33
238-65-33
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Сузiр'я"
Приватне акціонерне товариство
22891956
03113, д/н р-н, м.Київ, пров.
Артилерiйський, 7-9
АБ 500422
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
23.11.2009

Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

(044) 239-29-97
239-29-95
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Арсенал
страхування"
Приватне акціонерне товариство
33908322
04071, д/н р-н, м.Київ, вул.
Межигiрська, 32
АВ № 546457
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
30.06.2010
(044) 227-47-38
227-47-38
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Юридична фiрма
"Саєнко-Харенко"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33349698
01034, д/н р-н, м.Київ, пров. Музейний,
10
Статут № запису 1074
Шевченкiвська районна
держадмiнiстрацiя у м.Києвi
18.01.2005
(044) 599-90-00
599-90-09
Юридична особа, якa надає правову
допомогу емiтенту
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг
Аудиторськi послуги"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33306921
01001, д/н р-н, м.Київ, вул. Хрещатик,

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

19-А
3516
Аудиторська Палата України
27.01.2005
(044) 490-30-00
490-30-30
Аудиторська дiяльнiсть
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає
аудиторськi послуги емiтенту.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "АСКО-Медсервiс"
Приватне акціонерне товариство
13550765
03150, д/н р-н, м.Київ, вул. Горького,
122
АВ №528599
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
07.04.2010
(044) 247-40-70
247-40-80
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова група "ТАС"
Приватне акціонерне товариство
30115243
03062, д/н р-н, м.Київ, пр-т Перемоги,
65
АВ № 500444
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
02.12.2009
(044) 536-00-21
536-00-21
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "УНIКА"
Приватне акціонерне товариство
20033533
01601, д/н р-н, м.Київ, вул. Рейтарська,

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

37
АГ №569313
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
28.01.2011
(044) 225-60-00
225-60-02
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю "Домiнанта"
Товариство з додатковою
відповідальністю
35265086
01032, д/н р-н, м.Київ, вул.
Саксаганського, 119, оф.27
547007
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
26.10.2010
(044) 220-07-55
220-07-55
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Вiдкрите акцiонерне товариство
"Нацiональна акцiонерна страхова
компанiя "Оранта"
Відкрите акціонерне товариство
00034186
01032, д/н р-н, м.Київ, вул. Жилянська,
75
Серiя АВ № 360300
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
05.09.2007
(044) 537-58-00
537-58-83
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Moody's Investors Service

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Товариство з обмеженою
відповідальністю
д/н
EC3R7, Великобританiя, д/н р-н,
London, Mincing Lane, 2. Minster Court
не лiцензується
д/н

44(20) 777-25-454
722-07-295
Юридична особа, яка уповноважена
здiйснювати рейтингову оцiнку
емiтента та/або його цiнних паперiв
Юридична особа, яка уповноважена
здiйснювати
рейтингову
оцiнку
емiтента та/або його цiнних паперiв.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ
УКРАЇНА"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
30373906
04112, д/н р-н, м.Київ, вул. Грекова, 3,
оф.9
229/7
Аудиторська Палата України
31.03.2011
(044) 284-18-65
284-18-65
Аудиторська дiяльнiсть
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає
аудиторськi послуги емiтенту.
Приватне акцiонерне товариство
"Просто-страхування"
Приватне акціонерне товариство
24745673
04050, д/н р-н, м.Київ, пр.
Московський, 64-А
АГ № 569234
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
14.01.2011
(057) 732-94-45
732-94-45
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту

Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхове товариство "Iллiчiвське"
Приватне акціонерне товариство
25186738
01033, д/н р-н, м.Київ, вул.
Саксаганського, 38-Б
АВ № 584086
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
17.05.2011
(044) 207-01-83
207-01-83
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Fitch Rating Ltd.
Товариство з обмеженою
відповідальністю
д/н
EC2A1, Великобританiя, д/н р-н,
London, 101 Finsbury Pavement
не лiцензується
д/н

44 (20) 207-417-242
207-417-242
Юридична особа, яка уповноважена
здiйснювати рейтингову оцiнку
емiтента та/або його цiнних паперiв
Юридична особа, яка уповноважена
здiйснювати
рейтингову
оцiнку
емiтента та/або його цiнних паперiв.
Публiчне акцiонерне товариство
"Українська страхова компанiя
"Гарант-Авто"
Публічне акціонерне товариство
16467237
01042, д/н р-н, м.Київ, пров.
Новопечерський, 19/3
АВ № 299706
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

23.03.2007
(044) 456-00-00
456-00-00
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Публiчне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Країна"
Публічне акціонерне товариство
20842474
04176, д/н р-н, м.Київ, вул. Електрикiв,
29-А
АВ № 528588
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
12.05.2009
(044) 590-48-00
590-48-00
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя
"Провiта"
Товариство з додатковою
відповідальністю
31704186
02100, д/н р-н, м.Київ, вул. I.Дубового,
18
АВ № 377398
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
12.12.2007
(044) 596-51-50
596-51-50
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Приватне акцiонерне товариство
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв"
Приватне акціонерне товариство
35917889
01032, д/н р-н, м.Київ, вул. Тропiнiна,
7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

АВ № 498004
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
19.11.2009
(044) 585-42-40
585-42-40
Юридична особа, яка здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю
Юридична
особа,
яка
здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
"Консультант"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
21612486
01133, д/н р-н, м.Київ, бул. Л.Українки,
23-А
0202
Аудиторська Палата України
26.01.2001
(044) 569-09-50
569-09-50
Аудиторська дiяльнiсть
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає
аудиторськi послуги емiтенту.
Приватне акцiонерне товариство
"Український Страховий Дiм"
Приватне акціонерне товариство
32556540
01023, д/н р-н, м.Київ, пл. Спортивна, 3
АВ № 584986
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
14.09.2011
(044) 238-80-80
238-80-99
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, яка надає страховi
послуги.
Приватне акцiонерне товариство
"Княжа Вiєнна Iншуранс Груп"
Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

24175269
04050, д/н р-н, м.Київ,
вул.Глибочицька, 44
АГ №569230
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
14.01.2011
(044) 207-72-72
207-72-72
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, якa надає страховi
послуги.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Статус"
Приватне акціонерне товариство
31201694
43020, Волинська обл., д/н р-н,
м.Луцьк, вул.Рiвненська, 48, оф.3247
АВ №546357
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
01.06.2010
(0332) 783525
783525
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, якa надає страховi
послуги.
Приватне акцiонерне товариство
"страхова компанiя "Провiдна"
Приватне акціонерне товариство
23510137
03049, д/н р-н, м.Київ, пр-т
Повiтрофлотський, 25
АВ №520906
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
16.02.2010
(044) 492-18-18
492-18-18
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, якa надає страховi
послуги.
Приватне акцiонерне товариство
"Українська акцiонерна страхова

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

компанiя АСКА"
Приватне акціонерне товариство
13490997
83052, Донецька обл., д/н р-н,
м.Донецьк, пр.Iллiча, 100
АГ №569992
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
26.04.2011
(062) 348-38-00
348-38-87
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, якa надає страховi
послуги.
Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю "Альянс Україна"
Товариство з додатковою
відповідальністю
32253696
04107, д/н р-н, м.Київ, вул.
Багговутiвська, 8/10
АВ №377218
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
29.10.2007
(044) 499-77-00
499-77-01
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, якa надає страховi
послуги
Приватне акцiонерне товариство
"Акцiонерна страхова компанiя "IНГО
Україна"
Приватне акціонерне товариство
16285602
01054, д/н р-н, м.Київ, вул.Воровського,
33
АГ №569235
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
14.01.2011
(044) 490-27-44
490-27-44
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, якa надає страховi

послуги.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "ПЗУ Україна"
Приватне акціонерне товариство
20782312
04112, д/н р-н, м.Київ,
вул.Дегтярiвська, 62
АВ №500113
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
15.12.2009
(044) 581-04-00
581-04-55
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, якa надає страховi
послуги.
Приватне акцiонерне товариство
"Кримська страхова компанiя"
Приватне акціонерне товариство
20693867
99011, д/н р-н, м.Севастополь,
вул.Бутакова, 4
АВ №528969
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
19.02.2007
(0692) 544758
542300
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, якa надає страховi
послуги.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя АХА страхування"
Приватне акціонерне товариство
00483295
04070, д/н р-н, м.Київ, вул.Iллiнська, 8
483295
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
17.09.2009
(044) 206-83-42
206-83-42
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, якa надає страховi

послуги.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

Публiчне акцiонерне тоавриство "ХДI
страхування"
Публічне акціонерне товариство
22868348
03150, д/н р-н, м.Київ,
вул.Червоноармiйська, 102
547229
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
30.11.2010
(044) 247-44-77
529-08-94
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, якa надає страховi
послуги
Приватне акцiонерне товариство
"страхова компанiя "Унiверсальний
полiс"
Приватне акціонерне товариство
31282197
01135, д/н р-н, м.Київ,
вул.В.Чорновола, 12
594346
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
17.02.2012
(044) 482-16-94
482-16-94
Юридична особа, якa надає страховi
послуги емiтенту
Юридична особа, якa надає страховi
послуги.
ТОВ "Аудиторська фiрма "Фiнансове
агенство"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
21384690
18001, Черкаська обл., д/н р-н,
м.Черкаси, вул.Б.Вишневецького, 37,
оф.512
0428
Аудиторська палата України
27.01.2011
(0472) 456345

Факс
Вид діяльності
Опис

456345
Аудиторська дiяльнiсть
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає
аудиторськi послуги емiтенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, д/н р-н, м.Київ, вул.Б.Грiнченка,
3
А01 №581322

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
25.05.2011
(044) 279-10-78
279-10-78
Юридична особа, яка здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю.
Юридична
особа,
яка
здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
АТ "Укрексiмбанк" є однiєю з найбiльш успiшних банкiвських установ України,
конкурентоспроможною на внутрiшньому та зовнiшнiх фiнансових ринках, зi стабiльним
фiнансовим
станом,
бездоганною
репутацiєю,
досвiдченим
менеджментом
i
висококвалiфiкованим персоналом.
Серед визначних досягнень Банку 2012 року можна вiдзначити:
- у сiчнi Укрексiмбанк став учасником мiжнародної системи термiнових грошових переказiв
"Юнiстрiм", яка нараховує понад 250 тисяч пунктiв у майже 100 країнах свiту.
- у сiчнi мiж АТ "Укрексiмбанк" та португальським Caixa Geral de Depositos пiдписано Рамкову
Угоду, метою якої є сприяння спiвпрацi мiж Португалiєю та Україною в комерцiйнiй та
фiнансовiй сферах, поглибленому вивченню потенцiалу ринкiв обох країн.
- у лютому Глобальний фонд клiматичного партнерства надає АТ "Укрексiмбанк" 30 млн. дол.
США для пiдтримки енергоефективностi.
- у лютому у Києвi АТ "Укрексiмбанк" та Європейський банк реконструкцiї та розвитку (ЄБРР)
пiдписали Кредитну угоду обсягом 50 млн. дол. США, якою передбачається подальше
нарощування спiльної пiдтримки проектiв сталої енергетики приватних українських
пiдприємств. Також ЄБРР збiльшив до 15 млн. дол. США лiмiт фiнансування факторингових
операцiй, вiдкритий АТ "Укрексiмбанк" у рамках Програми сприяння торгiвлi.
- у серпнi Укрексiмбанк вiдкрив нове депозитне сховище у Головному офiсi в м. Києвi.
Вiдкриття нового сховища на 1260 сейфiв дозволить банку розширити можливостi надання
послуг клiєнтам iз зберiгання майна в iндивiдуальних сейфах.
- у серпнi в Києвi представники Commerzbank (Нiмеччина) вручили керiвництву АТ
"Укрексiмбанк" нагороду STP Award 2011 за високу якiсть проведення платежiв.
- у жовтнi Укрексiмбанк посiв першу позицiю за показником надiйностi в оновлених даних
"Першого Українського Депозитного Iндексу" (FUDI). Вiн єдиний з усiх фiнустанов здобув
рейтинг А, що характеризується як "Найвища надiйнiсть серед українських банкiв. Низька

чутливiсть до несприятливих зовнiшнiх факторiв".
- у груднi J.P. Morgan вiдзначив високу якiсть обробки платежiв АТ "Укрексiмбанк".
Укрексiмбанк отримав нагороду 2012 Elite Quality Recognition Award за автоматизацiю
клiєнтських та мiжбанкiвських платежiв.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього
звітного періоду
Банк вiдповiдно до своєї мiсiї та стратегiчних цiлей забезпечив побудову регiональної мережi,
адекватну потребам його клiєнтiв.
Мережа АТ "Укрексiмбанк" в Українi складається з 126 точок продажу, що забезпечують
представництво банку в усiх регiонах країни: столицi, обласних i республiканських центрах,
мiстах обласного пiдпорядкування.
Структура мережi банку в Українi вертикально iнтегрована трьома рiвнями установ: Головний
банк, 29 фiлiй, 96 вiддiлень.
Мережа банку побудована на принципах виваженостi, єдиного корпоративного стилю,
прозоростi дiяльностi, високого сервiсу в установах мережi.
Подальше розширення представництва банку та удосконалення його мережi вiдбуватиметься за
рахунок вiдкриття нових вiддiлень, з урахуванням поточної кон'юнктури ринку, оптимiзацiї
розташування вiддiлень, а також пiдвищення ефективностi їх дiяльностi.
За межами України функцiонує два представництва банку: у м.Лондонi (Сполучене Королiвство
Великобританiї та Пiвнiчної Iрландiї) та у м. Нью-Йорку (Сполученi Штати Америки).
Регiональна структура Банку
АТ "Укрексiмбанк"
Головний банк
03150 м. Київ, вул. Горького, 127
(044) 247-80-70
Центральне вiддiлення
03150 м. Київ, вул. Тельмана, 5
(044) 247-38-20
Вiддiлення №6
01014 м. Київ, вул. Бастiонна, 6
(044) 286-54-56
Представництво АТ "Укрексiмбанк" у м. Лондонi, Сполучене Королiвство Великобританiї та
Пiвнiчної Iрландiї
32 Cornhill, London EC3V 3ND, UK
+44(20)70787417
Представництво АТ "Укрексiмбанк" у м. Нью-Йорку, Сполученi Штати Америки
14 Wall Street, New York, NY 10005, USA
+(1)2126181258
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в АР Крим
95000 Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь, вул. Набережна iменi 60-рiччя СРСР, 28
(0652) 60-55-22
Вiддiлення №1 в м. Сiмферополi
95006 Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь, бульвар Ленiна, 5/7
(0652) 62-10-89
Вiддiлення №2 в м. Сiмферополi
95007 Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь, пр-т Академiка Вернадського, 4
(0652) 24-89-06

Вiддiлення в м. Ялтi
98612 Автономна Республiка Крим, м. Ялта, вул. Московська 31-А
(0654) 32-50-26
Вiддiлення в м. Армянську
96012 Автономна Республiка Крим, м. Армянськ, вул. Сiмферопольська, 8
(06567) 3-17-88
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Вiнницi
21050 м. Вiнниця, вул. Козицького, 51, корпус 1
(0432) 55-04-55
Вiддiлення №1
21027 м. Вiнниця, вул. 30-рiччя Перемоги, 21
(0432) 43-31-17
Вiддiлення №2
21009 м. Вiнниця, вул. Київська, 14
(0432) 26-73-40
Вiддiлення №3
21100 м. Вiнниця, пр-т Юностi, 16
(0432) 55-22-96
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Днiпропетровську
49000 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 26
(056) 745-43-15
Вiддiлення №1
49008 м. Днiпропетровськ, вул. Робоча, 160
(0562) 31-27-41
Вiддiлення в м. Днiпродзержинську
51911 м. Днiпродзержинськ, пр-т Ленiна, 67
(0569) 53-55-03
Вiддiлення в м. Нiкополi
53201 Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, пр-т Трубникiв, 41
(0566) 68-75-21
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Донецьку
83015 м. Донецьк, пр-т Миру, 8-А
(062) 335-81-92
Вiддiлення №1
83055 м. Донецьк пр-т Гурова, 18
(062) 335-99-08
Вiддiлення в м. Краматорську
84300 Донецька обл., м. Краматорськ, вул. ХIХ Партз'їзду, 44
(06264) 7-91-37
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Житомирi
10014 м. Житомир, вул. Перемоги, 23
(0412) 22-86-81
Вiддiлення №1
10029 м. Житомир, вул. Московська, 41
(0412) 47-09-58
Вiддiлення №2
10012 м. Житомир, вул. Київська, 82
(0412) 41-88-25
Вiддiлення №1 в м. Бердичевi
13300 Житомирська обл., м. Бердичiв, вул. Шелушкова, 23
(04143) 2-51-52

Вiддiлення №2 в м. Бердичевi
13306 Житомирська обл., м. Бердичiв, вул. Новоiванiвська, 21
(04143) 4-30-11
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Запорiжжi
69095 м.Запорiжжя, пр-т Ленiна, 111-А
(061) 787-49-17
Вiддiлення № 2
69035 м. Запорiжжя вул. 40 рокiв Радянської України, 51
(061) 213-87-63
Вiддiлення в м. Енергодарi
71503 Запорiзька обл., м. Енергодар, вул. Центральна, 4
(06139) 310-64
Вiддiлення в м. Мелiтополi
72312 Запорiзька обл., м. Мелiтополь, вул. О. Невського, 24/1
(0619) 44-01-56
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Iвано-Франкiвську
76000 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Незалежностi, 10
(0342) 55-84-02
Вiддiлення в м. Калушi
76300 Iвано - Франкiвська обл., м. Калуш, пр-т Лесi Українки, 1
(03472) 2-05-38
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Iзмаїлi
68600 Одеська обл., м. Iзмаїл, вул. Героїв Сталiнграда, 66
(04841) 2-56-59
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Києвi
04053 м. Київ, вул. Воровського, 11-Б
(044) 251-61-11
Вiддiлення №1
02140 м. Київ, пр-т П. Григоренка, 40
(044) 251-61-83
Вiддiлення №2
08300 Київська область, м. Бориспiль, вул. Київський шлях, 2
(044) 228-15-06
Вiддiлення №3
08300 Київська область, м. Бориспiль-7, аеропорт, термiнал Б
(044) 281-79-10
Вiддiлення №4
04107 м. Київ, вул. Нагiрна, 47
(044) 490-23-56
Вiддiлення №5
02002 м. Київ, вул. Микiльсько-Слобiдська, 4-Д
(044) 541-12-22
Вiддiлення №8
04073 м. Київ, пр-т Московський, 22-А
(044) 230-15-58
Вiддiлення №9
02068 м. Київ, вул. Днiпровська набережна, 16-А.
(044) 536-96-78
Вiддiлення №10
08700 Київська обл., Обухiвський р-н, с. Плюти, вул. Малишка, 27
(044) 520-96-05

Вiддiлення №11
03680 м. Київ, вул. Пшенична, 4.
(044) 536-96-25
Вiддiлення №12
02089 м. Київ, пр-т Броварський, 16 км
(044) 513-22-00
Вiддiлення №13
04080 м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А
(044) 207-50-06
Вiддiлення №14
02105 м. Київ, вул. П.Усенка, 8
(044) 351-73-76
Вiддiлення №15
08131 Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Софiївська Борщагiвська, вул.Дiмiтрова,
51
(044) 351-75-76
Вiддiлення в м. Бiлiй Церквi
09109 Київська обл., м. Бiла Церква, вул. Турчанiнова, 4
(263) 406-36
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Кiровоградi
25002 м. Кiровоград, вул. Жовтневої революцiї, 16, корпус 1
(0522) 35-85-53
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Кривому Розi
50000 Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, пр-т К. Маркса, 37
(0564) 90-22-01
Вiддiлення №1
50000 Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Димитрова, 35
(0564) 74-90-69
Тернiвське вiддiлення
50079 Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Черкасова, 30
(0564) 35-00-12
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Луганську
91011 м. Луганськ, вул. Оборонна, 4-Л
(0642) 35-18-50
Вiддiлення №1
91016 м. Луганськ, вул. Радянська, 64
(0642) 55-16-64
Вiддiлення у м. Лисичанську
93100 Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Ворошилова, 7
(06451) 7-26-68
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Луцьку
43025 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 5
(0332) 77-78-50
Вiддiлення в м.Ковелi
45008 Волинська обл., м.Ковель, вул.Незалежностi, 69а/23
(03352) 5-16-72
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Львовi
79000 м. Львiв, пл. Мiцкевича, 4
(032) 244-55-55
Вiддiлення №1
.79058 м. Львiв, пр-т. В. Чорновола, 61

(032) 240-31-11
Вiддiлення №2
79015 м. Львiв, вул. Федьковича, 58
(032) 298-90-13
Вiддiлення №4
79026 м. Львiв, вул. Стрийська, 45
(032) 244-31-80
Вiддiлення №5
79040 м. Львiв, вул. Городоцька, 357
(032) 297-25-35
Вiддiлення №6
79035 м. Львiв, вул. Зелена, 147
(032) 240-54-98
Вiддiлення №8
79040 м. Львiв, вул. Городоцька, 302
(032) 298-90-14
Вiддiлення №1 в м. Трускавець
82200 Львiвська обл., м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 33, готельний комплекс "Бескид"
(03247) 6-88-76
Вiддiлення №2 в м. Трускавець
82200 Львiвська обл., м. Трускавець, вул. Городище, 8
(03247) 6-63-11
Вiддiлення №3 в м. Трускавець
82200 Львiвська обл., м. Трускавець, вул. Стебницька, 27, корпус 1
(03247) 6-90-84
Вiддiлення в м. Яворiв
81000 Львiвська обл., м. Яворiв, вул. Гребля, 5
(03259) 7-82-90
Вiддiлення в м. Броди
80600 Львiвська обл., м. Броди, вул. Залiзнична, 17
(03266) 2-63-90
Вiддiлення в м. Дрогобичi
82100 Львiвська обл., Дрогобицький район, м. Дрогобич, вул. Бориславська, 1
(03244) 2-13-44
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Марiуполi
87525 Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Бахчиванджи, 5, корпус 1
(0629) 52-85-06
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Миколаєвi
54017 м. Миколаїв, вул. Декабристiв, 25-А
(0512) 47-30-93
Вiддiлення №1
54018 м. Миколаїв, пр-т Жовтневий, 42-А
(0512) 49-39-46
Вiддiлення в м. Вознесенську
56500 Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Синякова, 22
(05134) 4-46-10
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Одесi
65009 м. Одеса, вул. Черняховського, 8
(048) 746-67-71
Вiддiлення №1
65026 м. Одеса, вул.Катерининська, 17

(0482) 37-69-11
Вiддiлення №2
65033 Одеська обл., Овiдiопольський район, сщ/рада Авангардiвська, 7-й км Овiдiопольської
дороги, 1
(048) 750-84-60
Вiддiлення №3
65026 м. Одеса, вул.Базарна, 5/1
(048) 725-14-80
Вiддiлення в м. Iллiчiвську
68001 Одеська обл., м. Iллiчiвськ, вул. Ленiна, №24/3-Н
(04868) 3-42-06
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Полтавi
36014 м. Полтава, вул. Артема, 1/65
(0532) 57-99-01
Вiддiлення №1
36039 м. Полтава, вул. Чапаєва, 9
(0532) 50-85-34
Вiддiлення №3
36008 м. Полтава, вул. Київське Шосе, 41
(0532) 68-05-87
Вiддiлення №4
36021 м. Полтава, вул. Степового Фронту, 29
(0532) 68-27-09
Вiддiлення в м. Кременчуцi
39600 Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Щорса, 43
(0536) 74-55-56
Вiддiлення в м. Червонозаводське
37240 Полтавська обл., Лохвицький район, м. Червонозаводське, вул. Матросова, 10
(05356) 3-70-70
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Рiвному
33023 м. Рiвне, вул. Соборна, 2
(0362) 28-78-68
Вiддiлення №1
33028 м. Рiвне, вул. Соборна, 17
(0362) 22-34-28
Вiддiлення в м. Сарни
34500 Рiвненська обл., м. Сарни, вул. Варшавська, 9-А
(03655) 3-35-49
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Севастополi
99011 Автономна Республiка Крим, м. Севастополь, пр-т Нахiмова, 15
(0692) 53-92-20
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Сумах
40030 м. Суми, пл. Незалежностi, 1
(0542) 67-13-11
Вiддiлення в м. Шостцi
41100 Сумська обл., м. Шостка, вул. Ленiна, 5
(05449) 4-06-40
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Тернополi
46008 м. Тернопiль, вул. Шептицького, 21
(0352) 47-09-11
Вiддiлення №1

46001 м. Тернопiль, вул.Сагайдачного,7
(0352) 43-00-06
Вiддiлення №2
46008 м. Тернопiль, вул. Живова, 15-А
(0352) 52-62-19
Вiддiлення №3
46010 м. Тернопiль, вул. Текстильна, 28-Ч
(0352) 47-79-05
Вiддiлення в м. Чортковi
48500 Тернопiльська обл., м. Чорткiв,
вул. Шевченка, 15
(03552) 2-13-72
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Ужгородi
88000 Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Жупанатська, 1
(0312) 61-41-48
Вiддiлення у м. Ужгородi
88000 Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Шандора Петефi, 19
(0312) 61-36-26
Вiддiлення №1
88000 Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Б. Хмельницького, 2
(0312) 67-33-87
Вiддiлення №2
88000 Закарпатська обл., м. Ужгород, Українсько - словацький кордон, КПП "Ужгород"
(0312) 64-03-46
Вiддiлення №3
89500 Закарпатська обл., м. Чоп, Українсько - угорський кордон, КПП "Тиса"
(0312) 71-61-45
Вiддiлення №4
Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Шоломоново-кордон, "Сервiсна зона", ДП
"Укрiнтеравтосервiс"
(0312) 71-22-17
Вiддiлення в м. Мукачево
89600 Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Iлони Зрiнi, 28
(03131) 3-41-06
Вiддiлення в м. Берегово
90200 Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Iвана Франка, 15
(03141) 2-34-05
Вiддiлення в м. Тячевi
90500 Закарпатська обл., м. Тячiв, вул. Незалежностi, 36
(03134) 2-20-23
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Харковi
61057 м. Харкiв, вул. Чернишевська, 11
(057) 706-40-54
Вiддiлення №1
61012 м. Харкiв, вул. Червонi ряди, 14
(057) 717-65-16
Вiддiлення №2
61054 м. Харкiв, вул. Академiка Павлова, 120
(057) 710-35-35
Вiддiлення №3
61007 м. Харкiв, проспект Косiора, 99

(0572) 94-39-25
Вiддiлення №4
61044 м. Харкiв, пр-т Московський, 257
(057) 716-49-29
Вiддiлення №5
61070 м. Харкiв, вул. Ак. Проскури, 1
(057) 754-68-59
Вiддiлення №6
61037 м. Харкiв, вул. Плеханiвська, 135/139
(057) 738-64-02
Вiддiлення №8
61050 м. Харкiв, пр. Московський, 38
(057) 731-80-58
Вiддiлення в м. Чугуєвi
63501 Харкiвська обл., м. Чугуїв, вул. Карла Лiбкнехта, 30
(05746) 2-25-31
Вiддiлення в м. Куп'янську
63700 Харкiвська область, м. Куп'янськ, пл. Ленiна, 37
(05742) 5-75-89
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Херсонi
73000 м. Херсон, вул. Радянська, 46
(0552) 42-09-90
Вiддiлення в м. Новiй Каховцi
74900 Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. 60 рокiв Радянської влади, 8
(05549) 7-61-24
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Хмельницькому
29001 м. Хмельницький, вул. Прибузька, 14/1
(0382) 78-47-31
Вiддiлення №1 у м. Хмельницькому
29000 м. Хмельницький, вул. Подiльська, 85
(0382) 78-83-57
Вiддiлення в м. Кам'янцi-Подiльському
32300 Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подiльський, вул. Данила Галицького, 3
(03849) 6-56-97
Вiддiлення в м. Нетiшинi
30100 Хмельницька обл., м. Нетiшин, пр-т Незалежностi, 14
(03848) 4-00-44
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Черкасах
18002 м. Черкаси, вул. Гоголя, 288
(0472) 33-95-40
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Чернiвцях
58005 м. Чернiвцi, вул. Головна, 183
(0372) 55-31-31
Вiддiлення №2
58009 м. Чернiвцi, вул. Прутська, 16
(0372) 55-68-18
Вiддiлення в м. Новоселиця
60300 Чернiвецька обл., Новоселицький р-н, м. Новоселиця, вул. Ленiна, 108
(03733) 5-08-56
Вiддiлення в м. Сторожинцi
59000 Чернiвецька обл., м. Сторожинець, вул. Грушевського, 1

(03735) 2-55-52
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Чернiговi
14005 м. Чернiгiв, пр-т Миру, 80
(0462) 66-82-89
Вiддiлення в м. Чернiговi
14005 м. Чернiгiв, пр-т Миру, 76
(0462) 65-39-02
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Зважаючи на державний статус банку, питання щодо реорганiзацiї АТ "Укрексiмбанк" не
порушувалось.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
"Укрексiмбанк" складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi ("МСФЗ") починаючи з 1994 року та консолiдовану фiнансову звiтнiсть за МСФЗ
починаючи з 1997 року з моменту створення дочiрнього пiдприємства "Укрексiмлiзинг".
Банк вперше складає окрему рiчну фiнансову звiтнiсть МСФЗ. Ця окрема рiчна фiнансова
звiтнiсть складена шляхом вилучення показникiв дiяльностi дочiрнiх компанiй Банку та
внутрiшньогрупових операцiй з рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi за МСФЗ. Для
складання окремої рiчної фiнансової звiтностi та рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi Банк
оцiнив свої активи та зобов'язання за однаковою балансовою вартiстю та використав єдинi
принципи облiкової полiтики в обох фiнансових звiтностях.
Основнi принципи облiкової полiтики
Фiнансовi активи
Первiсне визнання
Згiдно з положеннями МСБО (IAS) 39, фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як
фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку, кредити i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, або
фiнансовi активи, доступнi для продажу. При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються
за справедливою вартiстю плюс (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi
активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати,
безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї. Пiд час первiсного визнання фiнансових
активiв Банк присвоює їм вiдповiдну категорiю i потiм може перевести фiнансовi активи у
деяких випадках, зазначених нижче.
Дата визнання
Всi стандартнi операцiї з купiвлi-продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї,
тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов'язання з придбання активу. До стандартних операцiй
з купiвлi-продажу вiдносяться операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, в рамках яких
передбачається передача активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на ринку.
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку

Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
при первiсному визнаннi включенi до категорiї "iнвестицiйнi цiннi папери". Похiднi фiнансовi
iнструменти також класифiкуються як утримуванi для продажу, за виключенням випадкiв, коли
вони являють собою ефективнi iнструменти хеджування. Прибутки чи збитки вiд фiнансових
активiв, утримуваних для продажу, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки (звiтi про
фiнансовi результати).
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими чи
обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку. Кредити та дебiторська
заборгованiсть не укладаються з метою їх негайного або короткострокового перепродажу та не
класифiкуються як торговi цiннi папери або iнвестицiйнi цiннi папери, доступнi для продажу.
Такi активи вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного
вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi
результати) при припиненнi визнання або зменшеннi корисностi кредитiв та дебiторської
заборгованостi, а також у процесi амортизацiї.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи
подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у разi:
якщо закiнчився строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
якщо Банк передав права на отримання грошових надходжень вiд такого активу, або
якщо Банк зберiг права на отримання грошових потокiв вiд активу, але взяв на себе контрактне
зобов'язання перерахувати їх у повному обсязi третiй сторонi на умовах "транзитної угоди";
якщо Банк або (a) передав практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з активом, або (б) не
передав i не зберiг практично всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з активом, але передав контроль
над цим активом.
У разi, якщо Банк передав свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, i при цьому не
передав i не зберiг практично всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з активом, а також не передав
контроль над активом, такий актив продовжує вiдображатись в облiку в межах подальшої участi
Банку у цьому активi. Подальша участь Банку в активi, що має форму гарантiї за переданим
активом, оцiнюється за меншим iз значень: первiсною балансовою вартiстю активу або
максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Банку до сплати.
У разi якщо подальша участь в активi набирає форми проданого та/або придбаного опцiону
(включаючи опцiони, розрахунки за якими вiдбуваються грошовими коштами на нетто-основi,
або аналогiчнi iнструменти) на переданий актив, то розмiр подальшої участi Банку - це вартiсть
переданого активу, який Банк може викупити. Однак у випадку, коли проданий опцiон "пут"
(включаючи опцiони, розрахунки за якими вiдбуваються грошовими коштами на нетто-основi,
або аналогiчнi iнструменти) на актив, який оцiнюється за справедливою вартiстю, обсяг
подальшої участi Банку визначається як менша з двох оцiнок: справедливої вартостi переданого
активу або цiни виконаного опцiону.
Фiнансовi зобов'язання
Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у разi виконання, анулювання чи
закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов'язання.

При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або в разi внесення суттєвих змiн до умов iснуючого
зобов'язання, в облiку припиняється визнання первiсного зобов'язання, а нове зобов'язання
вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про
прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати).
Фiнансовi гарантiї
У ходi звичайної господарської дiяльностi Банк надає фiнансовi гарантiї у формi акредитивiв,
гарантiй та авалiв. Договори фiнансової гарантiї первiсно визнаються у фiнансовiй звiтностi за
справедливою вартiстю в статтi "Iншi зобов'язання", в розмiрi отриманої комiсiї. Пiсля
первiсного визнання зобов'язання Банку за кожним договором гарантiї оцiнюється за бiльшим з
двох значень: сумою амортизованої комiсiї або найкращою оцiнкою витрат, необхiдних для
врегулювання будь-якого фiнансового зобов'язання, що виникає за гарантiєю.
Збiльшення зобов'язання, пов'язане з договорами фiнансової гарантiї, вiдображається у звiтi про
прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати). Отримана комiсiя визнається у звiтi про
прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати) на рiвномiрнiй основi протягом строку дiї
договору гарантiї.
Статутний капiтал
Простi акцiї вiдображаються у складi капiталу. Внески до статутного капiталу, отриманi до 31
грудня 2000 року, визнаються за переоцiненою вартiстю згiдно з вимогами МСБО (IAS) 29
"Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї".
Визнання доходiв та витрат
Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Банк отримає економiчнi вигоди, а
доходи можуть бути достовiрно визначенi. Для визнання доходiв у фiнансовiй звiтностi
необхiдне дотримання таких критерiїв:
Процентнi та аналогiчнi доходи та витрати
Для всiх фiнансових iнструментiв, визначених за амортизованою вартiстю, а також для
процентних цiнних паперiв, що класифiкуються як торговi чи доступнi для продажу, процентнi
доходи чи витрати вiдображаються за ефективною процентною ставкою, що є ставкою, яка
точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати та надходження протягом очiкуваного строку
служби фiнансового iнструмента (та, якщо доцiльно, протягом бiльш короткого перiоду) до
чистої балансової вартостi фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. При обчисленнi
ефективної ставки враховуються всi договiрнi умови за фiнансовим iнструментом (наприклад,
право на дострокове погашення) та всi винагороди чи додатковi витрати, що безпосередньо
пов'язанi з фiнансовим iнструментом та є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки,
але не враховуються майбутнi збитки за кредитами. Балансова вартiсть фiнансового активу чи
фiнансового зобов'язання коригується в разi перегляду Банком своєї оцiнки платежiв або
надходжень. Скоригована балансова вартiсть обчислюється виходячи з первiсної ефективної
процентної ставки, а змiни балансової вартостi вiдображаються як процентнi доходи чи витрати.
При зменшеннi вiдображеної у фiнансовiй звiтностi вартостi фiнансового активу чи групи
аналогiчних фiнансових активiв унаслiдок зменшення корисностi процентнi доходи

продовжують визнаватися з використанням первiсної ефективної процентної ставки на основi
нової балансової вартостi.
Комiсiйнi доходи
Банк отримує комiсiйнi доходи вiд рiзних видiв послуг, що надаються клiєнтам. Комiсiйнi
доходи можна роздiлити на такi двi категорiї:
- комiсiйнi доходи, отриманi за надання послуг протягом певного перiоду
Комiсiйнi доходи, отриманi вiд надання послуг протягом певного перiоду, нараховуються
протягом цього перiоду. Такi статтi включають комiсiйнi доходи та винагороди за управлiння
активами, вiдповiдальне зберiгання та iншi управлiнськi та консультацiйнi послуги. Комiсiйнi
доходи за зобов'язаннями з надання кредитiв, що, ймовiрно, будуть використанi, та iншi
комiсiйнi доходи, пов'язанi з наданням кредитiв, переносяться на наступнi перiоди (разом iз
будь-якими додатковими витратами) та визнаються як коригування ефективної процентної
ставки за кредитом.
- комiсiйнi доходи вiд надання послуг iз проведення операцiй
Комiсiйнi доходи, отриманi за проведення або участь у переговорах щодо здiйснення операцiй
вiд iменi третьої сторони, наприклад, укладання угоди про придбання акцiй чи iнших цiнних
паперiв або придбання чи продаж компанiї, визнаються по завершеннi вiдповiдної операцiї.
Комiсiйнi доходи або частина комiсiйних доходiв, пов'язана з певними показниками доходностi,
визнаються пiсля дотримання вiдповiдних критерiїв.
Дивiдендний дохiд
Дохiд визнається у момент виникнення права Банку на отримання платежу.
Суттєвi облiковi судження та оцiнки
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Банку використовувало свої судження та
здiйснювало оцiнки при визначеннi сум, вiдображених в окремiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi.
Найбiльш суттєве використання суджень та оцiнок включає таке:
Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi
Банк регулярно проводить аналiз кредитiв i дебiторської заборгованостi на предмет зменшення
корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Банк використовує своє судження при оцiнцi збиткiв
вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв i
вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних позичальникiв. Банк аналогiчним
чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi даних спостережень, що вказують на
несприятливу змiну в статусi погашення зобов'язань позичальниками в складi групи або змiну
державних чи мiсцевих економiчних умов, що спiввiдноситься з випадками невиконання
зобов'язань за активами у складi групи. Керiвництво використовує оцiнки, що ґрунтуються на
iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками
кредитного ризику й об'єктивних ознаках зменшення корисностi за групами кредитiв i
дебiторської заборгованостi. Банк використовує своє судження при коригуваннi даних
спостережень стосовно групи кредитiв або дебiторської заборгованостi для вiдображення
поточних обставин.

Текст аудиторського висновку
Звiт щодо окремої рiчної фiнансової звiтностi
Ми провели аудит окремої річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
«Державний експортно-імпортний банк України», (код
ЄДРПОУ – 00032112,
місцезнаходження: Україна, м.Київ, вул. Горького 127, дата державної перереєстрації –
03.01.1992) (далі - Банк), що додається та включає звіт про фінансовий стан (баланс) станом на
31 грудня 2012 та 2011 років, звіт про прибутки і збитки (звіт про фінансові результати), звіт про
сукупний дохід, звіт про зміни у власному капіталі (звіт про власний капітал), звіт про рух
грошових коштів, за роки, що минули на зазначені дати, опис важливих аспектів облікової
політики та інші пояснювальні примітки. Ця окрема річна фінансова звітність складається та
подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) при
розкритті інформації емітентами цінних паперів.
Цей висновок (звіт) незалежного аудитора складений з урахуванням вимог Комісії, що викладені
у рішенні від 29 вересня 2011 №1360 «Вимоги до аудиторського висновку при розкритті
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» та від 19
грудня 2006 №1528 «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та
професійними учасниками фондового ринку» (далі - Положення).
Відповідальність управлінського персоналу Банку за окрему річну фінансову звітність
Управлінський персонал Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї
окремої річної фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової
звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним
для забезпечення складання окремої річної фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень унаслідок шахрайства або помилок.
Відповідальність незалежного аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї окремої річної фінансової звітності на
основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних норм, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що окрема річна
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів
стосовно сум та розкриттів у окремій річній фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від
суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень окремої
річної фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків,
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного
подання окремої річної фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю Банку.
Аудит включає також оцінку доцільності застосованої облікової політики, прийнятність
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання окремої річної
фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої
думки.
Висловлення немодифікованої думки
На нашу думку, окрема річна фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах дійсний фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Державний експортноімпортний банк України» станом на 31 грудня 2012 та 2011 років, його фінансові результати та
рух грошових коштів за роки, що минули на зазначені дати, у відповідності до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів
У відповідності до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР), що викладені в Положенні щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються
до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами
та професійними учасниками фондового ринку, затвердженому Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року №1528, аудитори мають висловити
думку стосовно окремо визначених аспектів фінансової звітності емітентів та професійних
учасників фондового ринку.
Інформація, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах аудиту
окремої річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Державний
експортно-імпортний банк України» (далі - Банк), що включають звіт про фінансовий стан
(баланс) станом на 31 грудня 2012 та 2011 роки, звіт про прибутки і збитки (звіт про фінансові
результати), звіт про сукупний дохід, звіт про зміни у власному капіталі (звіт про власний
капітал), звіт про рух грошових коштів за роки, що минули на зазначену дату, опис важливих
аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки. Зазначена інформація отримана на
основі вибіркового тестування і в обсягах, необхідних для планування та проведення
аудиторських процедур відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.
При ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати обмежений характер процедур з оцінки
питань, пов'язаних з діяльністю Банку, організацією системи бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю. Крім того, потрібно враховувати, що критерії оцінки, застосовані нами,
можуть відрізнятись від критеріїв, що застосовуються НКЦПФР.
В результаті проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту окремої річної фінансової
звітності ми висловлюємо нашу думку:
Стосовно розкриття інформації за видами активів відповідно до вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності
Нами не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність окремої річної фінансової звітності
Банку вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності в частині розкриття інформації
щодо активів.
Загальний обсяг активів станом на 31.12.2012, що Банк розкрив в окремій річній фінансовій
звітності – 87 204 703 тис. грн. (31.12.2011 – 74 509 191 тис.грн., 01.01.2011 – 71 853 264
тис.грн.), в тому числі стаття «Кредити клієнтам» - 39 363 742 тис. грн., стаття «Інвестиційні
цінні папери, наявні для продажу» - 15 027 048 тис.грн., тощо.
Стосовно розкриття інформації про зобов'язання відповідно до вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності
Нами не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність окремої річної фінансової звітності
Банку вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності в частині розкриття інформації за
видами зобов’язань.
Загальний обсяг зобов’язань станом на 31.12.2012, що Банк розкрив в окремій річній фінансовій
звітності в сумі 69 824 886 тис. грн. (31.12.2011 – 57 267 813 тис.грн., 01.01.2011 – 54 782 168
тис.грн.), в тому числі стаття «Заборгованість перед клієнтами» - 42 834 918 тис.грн., стаття
«Заборгованість перед кредитними установами» - 7 244 300 тис.грн., тощо.
Стосовно розкриття інформації про власний капітал відповідно до вимог Міжнародних
стандартів фінансової звітності
Нами не виявлено фактів, що свідчать про невідповідність окремої річної фінансової звітності
Банку вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності в частині розкриття інформації про
власний капітал. Загальний обсяг власного капіталу станом на 31.12.2012, що Банк розкрив в
окремій річній фінансовій звітності – 17 379 817 тис. грн. (31.12.2011 – 17 241 378 тис.грн.,
01.01.2011 – 17 071 096 тис.грн.), в тому числі статутний капітал – 17 160 050 тис.грн.
Стосовно відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства

Вартість чистих активів Банку відповідає вимогам закону України «Про банки і банківську
діяльність»
Стосовно сплати акціонерами статутного капіталу у встановлені законодавством терміни
(сплачено повністю чи частково). У разі, якщо статутний фонд (капітал) сплачено не у повному
обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного фонду (капіталу)
Зареєстрований статутний капітал Банку станом на 31.12.2012 складає 16 446 818 тис. грн., що
відповідає Статуту. Статутний капітал Акціонером сплачено повністю та у встановлені
законодавством терміни.
Стосовно дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку, для яких ці
показники визначені НКЦПФР
НКЦПФР не визначені вимоги ліквідності банків-професійних учасників фондового ринку.
Стосовно забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України (вид,
розмір та опис забезпечення за цінними паперами) (у разі наявності)
Банк не здійснював випуск забезпечених цінних паперів.
Стосовно відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного
покриття відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації»
Банк не здійснював випуск іпотечних облігацій.
Стосовно розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку
Нами не виявлено факти, що свідчать про невідповідність окремої річної фінансової звітності
Банку вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності в частині розкриття інформації про
чистий прибуток.
Загальний обсяг чистого прибутку за 2012 рік, що Банк розкрив в окремій річній фінансовій
звітності – 153 534 тис. грн. (31.12.2011 – 114 200 тис.грн.).
Стосовно стану виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами (вид та
розмір зобов'язань за цінними паперами, своєчасність та повнота виконання зобов'язань за
цінними паперами відповідно до проспекту емісії)
Станом на 31.12.2012 та на 31.12.2011 Банк не мав зобов'язань за борговими та іпотечними
цінними паперами.
Стосовно відповідності вимогам законодавства України розміру власного капіталу компанії з
управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів
Банк не є компанією з управління активами.
Стосовно розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть
вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його
цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок»:
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків
статутного капіталу – не приймалися;
- прийняття рішення про викуп власних акцій – не приймалися;
- факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі – проходження лістингу не
здійснювалося;
- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента – не
отримувалась;
- зміна складу посадових осіб емітента – 1 повідомлення;
- зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – змін не
було;
- рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв – рішення не
приймалися;
- рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу – рішення не
приймалися;
- порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію – не
було;

-

рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емтента – не
було.

Інформація, що передбачена Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації
емітентами цінних паперів (затверджено Рішенням ДКЦПФР №1360
від 29 вересня 2011 року)
У відповідності до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР) до аудиторського висновку (звіту) при розкритті інформації емітентами цінних
паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), що затверджені рішенням Державної комісії
з цінних паперів і фондового ринку від 29 вересня 2011 року №1360, аудитори мають висловити
думку стосовно окремо визначених аспектів інформації, що розкривається емітентом цінних
паперів.
Інформація, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах
аудиторської перевірки окремої річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
«Державний експортно-імпортний банк України» (далі – Банк) за 2012 та 2011 роки. Зазначена
інформація отримана на основі вибіркового тестування і в обсягах, необхідних для планування
та проведення аудиторських процедур відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.
При ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати обмежений характер процедур з оцінки
питань, пов'язаних з діяльністю Банку та організацією системи бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю. Крім того, потрібно враховувати, що критерії оцінки, застосовані нами,
можуть відрізнятись від критеріїв, що застосовуються НКЦПФР.
В результаті проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту окремої річної фінансової
звітності ми висловлюємо нашу думку:
Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій
статті 155 Цивільного кодексу України.
Фактична вартість чистих активів Банку за станом на 31.12.2012 відповідає вимогам
законодавства України
Висновки щодо наявності (відсутності) суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю,
що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та
подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю:
В межах виконаних нами процедур під час проведення аудиту нами не виявлено суттєвих
розбіжностей між інформацією, що розкривається в окремій річній фінансовій звітності Банку
на 31.12.2012 та на 31.12.2011 з відповідною іншою інформацією, що розкривається емітентами
цінних паперів та подається до НКЦПФР
Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Банку за даними
останньої річної фінансової звітності):
Зазначені правочини не виконувалися Банком впродовж звітного періоду
Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту, відповідно до
Закону України "Про акціонерні товариства":
Стан корпоративного управління відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні
товариства». Функція внутрішнього аудиту в структурі Банку організована та функціонує в
формі Служби внутрішнього аудиту.
Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при
аудиті фінансової звітності"):
До процедур, що нами виконувалися під час аудиту, входила й оцінка ризиків суттєвих
викривлень окремої річної фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи
оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та
достовірного подання окремої річної фінансової звітності, з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам.

Вiдомостi про аудиторську фiрму:
Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА";
Номер та дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв 2091, видане 26 сiчня 2001 року;
Мiсцезнаходження - 03680, м. Київ, вул. Фiзкультури, 28.
Тел.: +380 (44) 284 18 65
Факс: +380 (44) 284 18 66
Аудитор
О.С. Коновченко
Сертифiкат аудитора банкiв №0034 виданий рiшенням Аудиторської палати України №207/2 вiд
29 жовтня 2009 року.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність
емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання
Банк постiйно працює над впровадженням сучасних iнформацiйних технологiй для забезпечення
потреб клiєнтiв у банкiвських продуктах у будь-якому мiсцi України.
Протягом року АТ "Укрексiмбанк" надавав послуги своїм клiєнтам через фiлiйну мережу,
пристрої самообслуговування, фiнансовий портал, електронний банкiнг, клiєнт-банк тощо).
Тарифи Банку на послуги, що надаються клiєнтам, є конкурентними на ринку банкiвських
послуг України.
Продуктовий ряд АТ "Укрексiмбанк" сформовано з урахуванням вимог клiєнтiв, стратегiчних
завдань банку, ринкової кон'юнктури, дiяльностi iснуючих i потенцiйних конкурентiв, структури
i вартостi продуктiв банкiв-конкурентiв.
Продуктовий ряд АТ "Укрексiмбанк":
1. Корпоративний бiзнес:
- Проектне кредитування за рахунок коштiв iнших банкiв та мiжнародних фiнансових
органiзацiй
- Надання та обслуговування кредитiв за рахунок власної ресурсної бази
- Фiнансовий лiзинг
- Факторинг
- Операцiї з векселями
- Документарнi операцiї для клiєнтiв
- Депозити корпоративних клiєнтiв
- Поточнi рахунки корпоративних клiєнтiв
- Агентськi послуги клiєнтам iз залучення зовнiшнього фiнансування
2. Роздрiбний бiзнес:
- Кредити роздрiбного бiзнесу
- Депозити роздрiбного бiзнесу
- Розрахунково-касове обслуговування

- Купiвля / продаж / конверсiя iноземної валюти та банкiвських металiв
- Платiжнi картки
- Фонди фiнансування будiвництва
3. Фiнансовi iнститути та iнвестицiї:
- Казначейськi продукти
- Обслуговування банкiв
- Цiннi папери
- Iнвестицiйна дiяльнiсть
- Борговi запозичення на фiнансових ринках та ринках капiталiв
- Виконання функцiй агента Уряду України
- Депозитарнi операцiї та послуги зберiгача
- Послуги iншим банкам у проектах сек'юритизацiї активiв
- Iнвестицiйний банкiнг
АТ "Укрексiмбанк" придiляє особливу увагу розвитку нових продуктiв, у т.ч. продуктiваналогiв, як одному iз шляхiв захоплення нових сегментiв ринку та утримання конкурентних
переваг на певних ринкових сегментах. Процес розробки нових продуктiв передбачає ретельне
дослiдження ринку, аналiз змiни прихильностей та потреб споживачiв банкiвських послуг
кожного iз сегментiв тощо.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її
вартість і спосіб фінансування
Враховуючи, що АТ "Укрексiмбанк" здiйснює свою дiяльнiсть як банкiвська установа у межах
отриманих лiцензiй i дозволiв, витрати та iнвестицiї, пов'язанi з господарською дiяльнiстю не
займають значної частки банкiвських операцiй.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Обладнання вiдображається за фактичною вартiстю або iндексованою вартiстю (стосовно
активiв, придбаних до 31 грудня 2000 року) без урахування вартостi повсякденного
обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого зменшення
корисностi. Будiвлi оцiнюються за справедливою вартiстю за вирахуванням амортизацiї та
зменшення корисностi, визнаної пiсля дати переоцiнки.
Балансова вартiсть основних засобiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi, коли подiї
або змiни в обставинах свiдчать про те, що балансова вартiсть не може бути вiдшкодована.
Пiсля первiсного визнання за фактичною вартiстю будiвлi вiдображаються за переоцiненою
вартiстю, що є справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням подальшої
накопиченої амортизацiї i будь-яких подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Переоцiнка проводиться з достатньою перiодичнiстю, щоб уникнути суттєвих розбiжностей мiж
справедливою вартiстю переоцiненого активу i його балансовою вартiстю.
Прирiст вартостi вiд переоцiнки вiдображається у складi резерву переоцiнки основних засобiв у
складi iншого сукупного доходу, за вирахуванням сум вiдновлення попереднього зменшення
вартостi цього активу, ранiше вiдображеного у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi
результати). В цьому випадку сума збiльшення вартостi активу вiдображається у звiтi про

прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати). Зменшення вартостi вiд переоцiнки
вiдображається у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати) за вирахуванням
безпосереднього згортання такого зменшення проти попереднього приросту вартостi того ж
активу, вiдображеного в резервi переоцiнки основних засобiв.
Щорiчне перенесення сум iз резерву переоцiнки основних засобiв до складу нерозподiленого
прибутку/(непокритого збитку) здiйснюється за рахунок рiзницi мiж сумою амортизацiї, що
розраховується виходячи з переоцiненої балансової вартостi активiв, i сумою амортизацiї, що
розраховується виходячи з первiсної вартостi активiв. Крiм цього, пiд час проведення
переоцiнки основних засобiв накопичена на дату переоцiнки амортизацiя вираховується з
первiсної (переоцiненої) вартостi об'єкта основних засобiв, а отримана на нетто-основi
балансова вартiсть переоцiнюється до його справедливої вартостi. При цьому переоцiнена
вартiсть об'єкта на дату переоцiнки дорiвнює його справедливiй вартостi, а накопичена
амортизацiя дорiвнює нулю. При вибуттi активу вiдповiдна сума, включена до резерву
переоцiнки, переноситься до складу нерозподiленого прибутку/(непокритого збитку).
Нарахування амортизацiї активу починається з дати його введення в експлуатацiю. Амортизацiя
нараховується прямолiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисної служби
активiв:
Будiвлi
Меблi, iнвентар та iншi активи
Обладнання та комп'ютери
Транспортнi засоби

Рокiв
15-75 рокiв
2-25 рокiв
2-15 рокiв
5 рокiв

Амортизацiя на полiпшення орендованого майна (витрати на перебудову примiщень у договорi
оренди) нараховується протягом строку, що не перевищує строк оренди.
Залишкова вартiсть, строки корисної служби та методи нарахування амортизацiї активiв
переглядаються та коригуються, за необхiдностi, наприкiнцi кожного звiтного року.
Витрати на ремонтно-вiдновлювальнi роботи вiдображаються у складi iнших операцiйних
витрат у перiодi, в якому такi витрати були понесенi, крiм випадкiв, коли такi витрати
пiдлягають капiталiзацiї.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Iстотних проблем, якi критично впливають на дiяльнiсть АТ "Укрексiмбанк" не має. Негативний
вплив на дiяльнiсть Банку потенцiйно може мати складний загальний фiнансовий стан
пiдприємств України, низький рiвень платоспроможного попиту та освоєння капiтальних
iнвестицiй, що на фонi високого рiвня боргового навантаження пiдприємств, що зумовлює
зниження рiвня платоспроможностi та негативно впливає на їх здатнiсть обслуговувати
зобов'язання.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Сума штрафiв i пенi, сплачених по системi АТ "Укрексiмбанк" у 2012 роцi склала 60 851,50 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Дiяльнiсть Банку протягом 2012 року здiйснювалася вiдповiдно до обраної стратегiї i
характеризувалась стабiльним розвитком. Основнi стратегiчнi цiлi Банку передбачали
подальший розвиток бiзнесу Банку, пiдвищення рiвня його капiталiзацiї, удосконалення системи

управлiння ризиками, розширення перелiку й обсягiв наданих Банком послуг, пiдтримку
репутацiї i конкурентоспроможностi, збереження й змiцнення позицiй Банку як одного з лiдерiв
на нацiональному банкiвському ринку.
Банк є лiдером ринку за розмiром статутного капiталу та третiм найбiльшим банком за розмiром
власного капiталу. Станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року статутний капiтал АТ
"Укрексiмбанк" становив 16,45 млрд.грн., а загалом власний капiтал Банку становив 17,86 млрд.
грн.
За даними квартальної фiнансової звiтностi, що розмiщена на офiцiйному сайтi Банку значення
показника достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу станом на 31.12.2012р. становило
29,18% (при нормативному значеннi нормативу ? не менше 10%). У 2012 роцi Банком не було
допущено жодного порушення даного нормативу.
Лiквiднiсть Банку протягом всього року знаходилась на високому рiвнi про що свiдчать
нормативнi значення лiквiдностi.
Зокрема, показник поточної лiквiдностi Банку станом на 31.12.2012р. становив 90,68% (при
нормативному значеннi не менше 40%).
Протягом звiтного року Банк дотримувався всiх нормативiв лiквiдностi.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Станом на кiнець дня 31.12.2012 року вартiсть укладених, але не виконаних договорiв по
операцiях з цiнними паперами становила 1 148 000 039,79 грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiчними завданнями для АТ "Укрексiмбанк" у короткостроковiй та середньостроковiй
перспективi будуть:
- Сприяння реалiзацiї державної полiтики, спрямованої на розвиток економiки України через
пiдтримку нацiональних iнвестицiйних проектiв, насамперед в експорто-орiєнтованих та
iмпортозамiнних галузях економiки, а також з фiнансування iнфраструктури малого та
середнього бiзнесу, заходiв з енергозбереження та створення альтернативних джерел енергiї.
- Збереження лiдируючих позицiй серед банкiв України за обсягом та привабливiстю умов
залучення зовнiшнiх запозичень на мiжнародних ринках капiталу, якi, в тому числi, будуть
використовуватись в якостi кредитних ресурсiв, що сприятиме створенню позитивного
iнвестицiйного клiмату нацiональної економiки.
- Надання пiдтримки нацiональним експортерам у виглядi рiзнопланових фiнансових програм
(iнвестицiй, гарантiй, страхування трансакцiй з продажу українських товарiв або послуг),
спрямованих на просування товарiв на зовнiшнiх ринках збуту.
- Пiдтримка вiтчизняного виробника в усiх регiонах України шляхом надання повного спектру
банкiвських та фiнансово-консультацiйних послуг.
- Формування стабiльної, диверсифiкованої ресурсної бази шляхом залучення коштiв клiєнтiв на
внутрiшньому ринку, укрiплення ринкових позицiй та посилення конкурентоспроможностi
Банку.
- Проведення роботи по скороченню проблемної заборгованостi, пiдтриманню належної якостi
кредитного портфеля, забезпечення достатнього рiвня покриття наявних та попередження
потенцiйних ризикiв.
- Ведення прибуткової та ефективної дiяльностi, оптимiзацiя витрат за рахунок скорочення
непрiоритетних та дотримання режиму зваженої економiї.
Таким чином, у середньостроковiй та довгостроковiй перспективi Банк планує зберiгати
позитивну динамiку розвитку, зосередивши увагу на пiдтримцi високої ефективностi та веденнi

прибуткової дiяльностi за умов забезпечення достатнього покриття наявних ризикiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Емiтент не проводить наукових дослiджень i розробок.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Станом на 31.12.2012 року банк виступав позивачем та вiдповiдачем за судовими справами.
Вiдповiдно до статтi 60 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" iнформацiя щодо
дiяльностi та фiнансового стану клiєнта, яка стала вiдомою банку у процесi обслуговування
клiєнта та взаємовiдносин з ним чи третiм особам при наданнi послуг банку i розголошення якої
може завдати матерiальної чи моральної шкоди клiєнту, є банкiвською таємницею.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Подiї пiсля звiтного перiоду.
У сiчнi 2013 року Банк, через "БIЗ Файненс Пi.Ел.Сi.", випустив облiгацiй участi у кредитi
(єврооблiгацiї) загальною вартiстю 500 000 тис. дол.. США (3 996 500 тис. грн.), номiнальна
вартiсть облiгацiї становить 100 000 дол. США. За облiгацiями встановлено фiксовану
процентну ставку у розмiрi 8,75% рiчних, облiгацiї пiдлягають погашенню у сiчнi 2018 року.
У квiтнi 2013 року Банк, через "БIЗ Файненс Пi.Ел.Сi.", випустив облiгацiй участi у кредитi
(єврооблiгацiї), загальною вартiстю 100 000 тис. дол. США (799 300 тис. грн.), номiнальна
вартiсть облiгацiй становить 100 000 дол. США. Фiксована процентна ставка за облiгацiями
становить 8,75% рiчних, облiгацiї пiдлягають погашенню у сiчнi 2018 року та будуть
консолiдованi i становитимуть єдину серiю з облiгацiями, випущеними у сiчнi 2013 року.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду

Основні засоби,
всього (тис. грн.)
на
на кінець
початок
періоду
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

2 071 840

2 138 198

27 209

42 127

2 099 049

2 180 325

1 904 698
91 072
10 326
65 744

1 925 810
133 798
11 830
66 760

27 135
50
0
24

42 025
46
0
56

1 931 833
91 122
10 326
65 768

1 967 835
133 844
11 830
66 816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього
Опис

0
0
0
2 071 840
д/н

0
0
0
2 138 198

0
0
0
27 209

0
0
0
42 127

0
0
0
2 099 049

0
0
0
2 180 325

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн.)
15 069 214

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

15 069 214
0

0
X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

13 089

X

X

X

0

X

X

X
X

54 742 583
69 824 886

X
X

X
X

Дата
виникнення

Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Кредити банкiв
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

Дата
погашення
X

д/н

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
01.11.2012

Дата оприлюднення
Повідомлення у
стрічці новин
2
02.11.2012

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
0
0
0
2
0
0
0

3

0

0

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Згiдно ст.7 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", вищим
Інше
органом управлiння державного банку є Наглядова рада. Загальнi збори
(запишіть)
акцiонерiв в державному банку не проводяться.
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Згiдно ст.7 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", вищим
Інше
органом управлiння державного банку є Наглядова рада. Загальнi збори
(запишіть)
акцiонерiв в державному банку не проводяться.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення
X
про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора),
X
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Згiдно ст.7 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", вищим
Інше
органом управлiння державного банку є Наглядова рада. Загальнi збори
(запишіть)
акцiонерiв в державному банку не проводяться.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
10
0
10
0
0
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 3
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
Iнших комiтетiв у складi Спостережної ради не створено.
(запишіть)
Інше
д/н
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Вiдповiдно до вимог ст.7 Закону України "Про банки i банкiвську
Інше
дiяльнiсть" Члени наглядової ради державного банку виконують свої
(запишіть)
функцiї без отримання будь-якої матерiальної винагороди.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X
Вiдповiдно до вимог ст.7 Закону України "Про банки i

банкiвську дiяльнiсть" членом наглядової ради державного
банку може бути громадянин України, який має вищу
економiчну або юридичну освiту, або науковий ступiнь у галузi
економiки, фiнансiв та/або права i при цьому має досвiд роботи
в органi законодавчої влади чи на керiвних посадах
центральних органiв виконавчої влади України, якi
забезпечують проведення та реалiзацiю державної фiнансової,
економiчної та правової полiтики, або в банкiвськiй установi, чи
досвiд наукової, практичної роботи у галузi економiки,
фiнансiв, права. Особа, яка входить до складу наглядової ради
чи iншого органу управлiння банку (крiм державного) чи є
членом сiм'ї такої особи першого ступеня спорiднення, або
особа, яка була засуджена за зловживання у фiнансовiй сферi,
судимiсть якої не погашена або не знята в установленому
законом порядку, не може бути членом наглядової ради
державного банку. Не допускається призначення особи на
посаду члена наглядової ради державного банку, якщо таке
призначення може призвести до конфлiкту iнтересiв.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Вiдповiдно до вимог ст.7 Закону України "Про банки i банкiвську
Інше
дiяльнiсть" Члени Спостережної ради призначаються Верховною Радою
(запишіть)
України, Президентом України i Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні
Засідання
Засідання
збори
наглядової
правління
акціонерів
ради
Члени правління (директор)
ні
ні
ні
Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової
ні
ні
ні
ради)

Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Корпоративний секретар
Відділ або управління, яке відповідає за роботу
з акціонерами
Інше (запишіть)
Iншi посадовi особи за зберiгання протоколiв
не вiдповiдають.

ні
ні
ні
ні
ні

ні
ні
ні
так
ні

ні
так
ні
ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
ні
так
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
ні
так
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання членів правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання голови наглядової
ні
так
ні
ні
ради
Обрання та відкликання членів наглядової
ні
ні
ні
так
ради
Обрання та відкликання голови та членів
ні
так
ні
ні
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови
ні
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
ні
так
ні
ні
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
ні
ні
ні
так
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
ні
ні
ні
так
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
так
конфлікт інтересів

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X

X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
Документи
Інформаці
пресі,
я
Копії
оприлюдн надаються
для
докумен розміщуєт
юється в
Інформація
ься на
тів
загальнод ознайомлен
розповсюджує
ня
надають
власній
оступній
ться на
інтернется на
інформаці безпосеред
загальних
ньо в
запит
сторінці
йній базі
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
му
а
ого
ДКЦПФР
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
ні
так
ні
ні
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
ні
так
ні
ні
так
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
ні
так
ні
ні
так
товариства
Статут та внутрішні
ні
ні
ні
ні
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
ні
ні
ні
ні
їх проведення

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше
д/н
(запишіть)

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
У 2011 роцi на виконання вимог статтi 70 Закону України "Про банки та
Інше
банкiвську дiяльнiсть" Наглядовою радою банку було прийняте рiшення
(запишіть)
про визначення зовнiшнiм аудитором фiнансової звiтностi Аудиторську
фiрму "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА".
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
д/н
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів
Інше
д/н
(запишіть)

X
X
X
X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
X
д/н
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
X
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:

акціонерів
суду
Інше
(запишіть)

X
X
Особа, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi
України не змiнювалась.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
д/н

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
Метою дiяльностi Банку є створення сприятливих умов для розвитку економiки та пiдтримки
вiтчизняного товаровиробника, кредитно-фiнансова пiдтримка процесiв структурної
перебудови, змiцнення та реалiзацiя виробничого i торгового потенцiалу галузей економiки,
переважно експортоорiєнтованих та iмпортозамiнних, а також одержання прибутку в iнтересах
Банку та його акцiонерiв шляхом:
- залучення зовнiшнiх i внутрiшнiх кредитних ресурсiв та iнвестицiй в економiку України,
насамперед у її прiоритетнi галузi;
- отримання та надання кредитiв вiд iменi та за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України або
iншого уповноваженого державою згiдно iз законодавством органу, обслуговування вiдповiдної
частки державного зовнiшнього боргу України за кредитами, залученими державою або пiд
державнi гарантiї, в рамках виконання Банком агентських функцiй;
- фiнансування та гарантування експортно-iмпортних операцiй пiдприємств;
- надання кредитно-фiнансової пiдтримки суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi з метою
просування товарiв вiтчизняного виробництва на зарубiжнi ринки;
- здiйснення комплексу заходiв щодо фiнансування iнвестицiйних проектiв, у тому числi за
рахунок бюджетних i позичкових коштiв, коштiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi,
iноземних iнвестицiй та кредитiв, супроводження iнвестицiйних проектiв та контролю за
рацiональним використанням залучених ресурсiв;
- надання банкiвських послуг, здiйснення операцiй на грошовому, валютному та фондовому
ринку, у тому числi у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
- спiвробiтництва з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, урядовими, неурядовими
органiзацiями та кредитно-фiнансовими установами iноземних держав з питань залучення
фiнансових ресурсiв в економiку України;
- провадження iнших видiв дiяльностi та здiйснення iнших операцiй вiдповiдно до
законодавства, лiцензiй, дозволiв, наданих Нацiональним банком або iншими повноважними
органами, та положень Статуту.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік
Станом на 31 грудня 2012 року 100% статутного капiталу "Укрексiмбанку" належить державi в
особi Кабiнету мiнiстрiв України.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
Факти порушення членами Наглядової ради та Правлiння Банку внутрiшнiх правил, що
призвело до заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових послуг, вiдсутнi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
Протягом звiтного року заходи впливу органами державної влади до Банку та до членiв
Наглядової ради та Правлiння не застосовувались.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи
Процес управлiння ризиками має ключове значення для забезпечення стабiльної дiяльностi
Банку.
Банк дотримується таких принципiв управлiння ризиками:
- централiзацiя управлiння ризиком лiквiдностi, процентним та валютними ризиками на рiвнi
Головного офiсу;
- унiфiкацiя процедур аналiзу та монiторингу кредитних проектiв, оцiнка кредитоспроможностi
кожного позичальника/класу емiтента та встановлення кредитного рейтингу й правил створення
резерву пiд зменшення корисностi;
- чiтке визначення ролей усiх учасникiв процесу управлiння ризиками, а також взаємовiдносин
мiж цими учасниками;
- встановлення лiмiтiв ризику стосовно обсягiв операцiй, що приймаються колегiальними
органами, посадовою особою Банку чи фiлiями;
- встановлення лiмiтiв (цiльових та граничних значень) ризику на одного контрагента, на групу
пов'язаних контрагентiв, лiмiтiв концентрацiї/обсягу кредитного портфеля (за галузями, групами
контрагентiв, окремими операцiями/ статтями балансу тощо);
- забезпечення постiйного монiторингу та контролю ризику, а також дотримання всiх
встановлених лiмiтiв;
- уникнення конфлiкту iнтересiв;
- забезпечення внутрiшнього контролю за дотриманням полiтики та процедур.
Загальну вiдповiдальнiсть за встановлення i затвердження цiлей у сферi управлiння ризиками та
капiталом несе Наглядова рада. При цьому банк має окремi незалежнi пiдроздiли, якi
вiдповiдають за управлiння ризиками та їх контроль. За управлiння ризиками в банку
вiдповiдають: Правлiння, Комiтет з управлiння активами та пасивами (КУАП), Кредитний
комiтет, Комiтет роздрiбного бiзнесу, Казначейство, Управлiння контролю ризикiв. Правлiння
щорiчно затверджує полiтику управлiння ризиками на наступний рiк.
Кредитний ризик
Управлiння кредитним ризиком здiйснюється шляхом:
- встановлення цiльових, критичних та граничних значень ключових показникiв кредитного

ризику;
- надання кредитiв/прийняття зобов'язань виключно у вiдповiдностi до затвердженої Кредитної
полiтики i прийнятих на її виконання нормативних документiв Банку;
- формування i пiдтримання резервiв на покриття очiкуваних збиткiв/втрат вiд кредитних
операцiй у обсягах, не менших вiд розрахункових величин таких збиткiв/втрат;
- пiдтримання власного (регулятивного) капiталу на рiвнi, що є не меншим вiд оцiночного рiвня
неочiкуваних збиткiв/втрат вiд кредитних операцiй;
- постiйного монiторингу фактичних значень ключових показникiв кредитного ризику на рiвнi
iндивiдуальних кредитiв/зобов'я зань, окремих кредитних портфелiв та загального кредитного
портфеля;
- застосування адекватних заходiв реагування у разi наближення фактичних значень ключових
показникiв кредитного ризику до критичних та/або граничних значень.
Ринковий ризик
Управлiння ринковим ризиком здiйснюється шляхом:
- встановлення цiльових, критичних та граничних ключових показникiв ринкового (процентного
i валютного) ризику;
- постiйного монiторингу фактичних значень ключових показникiв ринкового (процентного i
валютного) ризику;
- застосування адекватних заходiв реагування у разi наближення фактичних значень ключових
показникiв ринкового (процентного та/або валютного) ризику до критичних та/або граничних
значень.
Валютний ризик
Управлiння валютним ризиком здiйснюється шляхом:
- встановлення цiльових, критичних та граничних значень ключових показникiв валютного
ризику;
- постiйного монiторингу фактичних значень ключових показникiв валютного ризику;
- застосування адекватних заходiв реагування у разi наближення фактичних значень ключових
показникiв валютного ризику до критичних та/або граничних значень.
Процентний ризик
Управлiння процентним ризиком здiйснюється шляхом:
- встановлення цiльових, критичних та граничних значень ключових показникiв процентного
ризику;
- постiйного монiторингу фактичних значень ключових показникiв процентного ризику;
- застосування адекватних заходiв реагування у разi наближення фактичних значень ключових
показникiв процентного ризику до критичних та/або граничних значень.
Ризик лiквiдностi
Управлiння ризиком лiквiдностi полягає у визначеннi прийнятного для Банку рiвня розривiв мiж
активами та пасивами за строками i сумами до погашення (у розрiзi валют), основних правил,
процедур та iнструментiв управлiння такими розривами та здiйснюється шляхом:
- встановлення цiльових, критичних та граничних значень ключових показникiв ризику
лiквiдностi;
- постiйного монiторингу фактичних значень ключових показникiв ризику лiквiдностi;
- застосування адекватних заходiв реагування у разi наближення фактичних значень ключових
показникiв ризику лiквiдностi до критичних та/або граничних значень.
Стратегiчний ризик
Управлiння стратегiчним ризиком полягає у забезпеченнi адекватної системи комунiкацiй та

реагування для оперативного виявлення на системному рiвнi, аналiзу, оцiнки та контролю
стратегiчних ризикiв, на якi наражається Банк у своїй дiяльностi, i створення передумов для
забезпечення адекватностi структури та процесiв прийняття i реалiзацiї бiзнес-рiшень, та
здiйснюється шляхом:
- постiйного монiторингу процесiв прийняття та реалiзацiї бiзнесрiшень, фактичних значень
ключових показникiв ризику, аналiзу i прогнозування їх динамiки;
- належного повiдомлення вiдповiдних (за напрямами дiяльностi) колегiальних органiв i
пiдроздiлiв Банку про стан реалiзацiї прийнятих бiзнес-рiшень та їх вплив на фактичнi i
прогнозованi значення ключових показникiв ризику;
- застосування адекватних заходiв реагування у разi прийняття помилкових бiзнес-рiшень чи
неадекватного виконання бiзнес-рiшень та наближення фактичних значень ключових показникiв
ризику до критичних та/або граничних значень.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
Контроль за дiяльнiстю Банку здiйснюється як через залучення незалежного зовнiшнього
аудитора (аудиторської фiрми), так i через механiзм внутрiшнього контролю. Оперативний
контроль за дiяльнiстю Банку здiйснює служба внутррiшнього аудиту Банку в порядку,
встановленному чинним законодавством України, Нацiональним банком України та
Правлiнням. Служба внутрiшнього аудиту пiдпорядковується Правлiнню, звiтує перед ним та
дiє на пiдставi положення, затвердженого Правлiнням.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
Протягом звiтного перiоду вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
Банку розмiр, не вiдбувалось.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
Купiвлi - продажу активiв у обсязi, що перевищує встановлений у статутi Банку розмiр, не
вiдбувалось.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
Згiдно з МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн", зв'язаними вважаються
сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та
фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого випадку вiдносин зi
зв'язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична форма.
Зв'язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не здiйснювалися б мiж незв'язаними
сторонами. Умови таких операцiй можуть вiдрiзнятись вiд умов операцiй мiж незв'язаними
сторонами.
Обсяги операцiй та залишки за операцiями зi зв'язаними сторонами являють собою операцiї з
пiдприємствами, якi контролюються державою (прямо чи опосередковано, або такими, що
зазнають суттєвого впливу з боку держави), та ключовим управлiнським персоналом.
Залишки за розрахунками з ключовим управлiнським персоналом станом на 31 грудня 2012 року

є такими:
Кредити - 458 тис. грн., поточнi рахунки - 3 959 тис. грн., строковi депозити - 24 945 тис. грн.
В ходi звичайної дiяльностi Банк укладає договiрнi угоди з українським урядом та
пiдприємствами, якi контролюються державою прямо чи опосередковано, або такими, що
зазнають суттєвого впливу з боку держави. Банк надає таким пiдприємствам повний спектр
банкiвських послуг, зокрема кредитування, розмiщення депозитiв, надання гарантiй, операцiї з
цiнними паперами, розрахунково-касовi операцiї.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
Рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг,
у т.ч. Нацiонального банку України, щодо аудиторського висновку Банк не отримував.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА" заснована 29.04.1999 року. Види послуг, що надає компанiя:
Аудит; Корпоративнi послуги; Оцiнка; Аутсорсинг; Податковий консалтинг Компанiя пройшла
зовнiшнiй контроль якостi професiйних послуг АПУ (Рiшення АПУ вiд 03.11.2011) та отримала
безумовно-позитивний висновок. Компанiя вiдповiдає вимогам рiшення Комiтету НБУ з питань
аудиту банкiв вiд 17.09.2012. №39 "Щодо проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової
звiтностi банкiв".
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
14 рокiв
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
Аудиторська фiрма надає послуги Банку з 2011 року.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
д/н
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв або сумiщення виконання функцiй
внутрiшнього аудитора протягом звiтного року не вiдбувалось.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
У зв'язку з рекомендацiєю Нацiонального банку не перевищувати тривалiсть договiрних
вiдносин мiж банком та однiєю i тiєю самою аудиторською фiрмою (аудитором) бiльше
нiж п'ять рокiв поспiль (Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 9 вересня
2003 року N 389), у 2011 роцi Банком було змiнено зовнiшнього аудитора з ТОВ "Ернст
енд Янг Україна" на ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА".
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
Випадки стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом
року, вiдсутнi.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг
Розгляд скарг вiд споживачiв фiнансових послуг здiйснюється у вiдповiдностi до
внутрiшнiх положень та регламенту банку.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
Уповноважена особа не встановлена, розгляд скарг здiйснюється у встановленому банком
порядку в залежностi вiд напрямку дiяльностi та структурної пiдпорядкованостi. Усi
письмовi звернення громадян, що надходять на адресу Банку, подаються на розгляд
Головi Правлiння та Заступникам Голови Правлiння на пiдставi Наказу, вiдповiдно до
якого здiйснено розподiл обов"язкiв серед Керiвництва Банку.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість
задоволених скарг)
д/н
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду
д/н

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2012 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1

2

3

6

0

0

0

0

7

0

0

8

0

0

9
10
11
12

0
0
0
0

0
0
0
0

13

0

0

14

0

0

0

0

15
16
17
18

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

19

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні
компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та
активи групи вибуття
Усього активів
Зобов'язання
Кошти банків
Кошти клієнтів
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання групи вибуття
Усього зобов'язань
Власний капітал
Статутний капітал
Емісійні різниці
Незареєстровані внески до статутного капіталу
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Неконтрольована частка
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу

20
21
22
23

24
25
26
27
19

28
28

29

Примітки:
Вiдповiдно до п.2.7. Iнструкцiї Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. №373 Банк має право
вносити змiни до форм фiнансової звiтностi та примiток до них вiдповiдно до вимог МСФЗ з метою
забезпечення доречною, достовiрною, зрозумiлою iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСФЗ, наприклад
шляхом:
- уведення додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр яких згiдно з
принципом суттєвостi такий, що окреме надання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi пiдвищить її
прозорiсть та якiсть;
- розкриття суттєвої iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi;
- створення додаткових примiток;
- об'єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних операцiй iз сумами, подiбними за
економiчною сутнiстю чи функцiями;
- виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний та попереднiй перiоди.
У зв'язку з чим наводиться повна форма звiту у примiтцi.
Звiт про фiнансовий стан (Баланс) станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв.
Примiтки 31 грудня 2012 р. 31 грудня 2011 р. 01 січня 2011 р.
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти
6
19 197 268
10 051 829
10 779 016
Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України
7
531 152
580 176
590 685
Заборгованiсть кредитних установ
8
1 141 287
1 272 672
652 259
Кредити клiєнтам
9
39 363 742
41 848 564
43 694 392
Iнвестицiйнi цiннi папери:
10
- якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
3 538 447
3 221 305
- доступнi для продажу
15 027 048
9 855 713
1 372 237
1 372 342
- утримуванi до погашення
Iнвестицiйнi цiннi папери, переданi у забезпечення за договорами "репо"
Поточнi податковi активи
14
490 846
528 505
Iнвестицiйна нерухомiсть
11
3 707 841
3 088 254
Основнi засоби
12
2 277 188
2 232 261
Нематерiальнi активи
13
10 770
13 050
Вiдстроченi податковi активи
14
88 028
170 128
Iншi активи
16
458 849
274 392
Усього активи
87 204 703
74 509 191
Зобов'язання
Заборгованiсть перед Нацiональним банком України
17
7 824 914
Заборгованiсть перед кредитними установами
18
7 244 300
Заборгованiсть перед клiєнтами
19
42 834 918
Емiтованi єврооблiгацiї
20
8 554 063
Iншi емiтованi борговi цiннi папери
Поточнi зобов'язання з податку на прибуток
14
13 089
Субординований борг
21
3 106 645
Резерви пiд покриття iнших збиткiв 15
Iншi зобов'язання
16
246 957
Усього зобов'язання
69 824 886

107 796
8 861 028
1 641 477
94 640
570 150
2 380 711
2 204 473
13 559
14 081
248 997
71 853 264

6 197 074

4 156 617

7 664 410
29 680 254
10 438 526
-

7 379 450
27 810 764
11 789 395
404 340

2 673
3 101 995
307
182 574
57 267 813

7 339
3 098 955
181
135 127
54 782 168

Капiтал
Статутний капiтал
Резерви переоцiнки
Непокритий збиток
Резервнi та iншi фонди банку
Усього капiтал
Усього капiтал та зобов'язання
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2013 року
Дерев'янко О.В., (044) 247-89-81
(прізвище виконавця, номер
телефону)

22
22
22

17 160 050
914 633
(841 098)
146 232
17 379 817

17 126 718
919 600
(948 580)
143 640
17 241 378

17 106 742
872 834
(1 050 536)
142 056
17 071 096

87 204 703

74 509 191

71 853 264

Керівник
Головний бухгалтер

В.В. Білоус
(підпис, ініціали, прізвище)
Н.А. Потьомська
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки
за 2012 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості
Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки через
прибутки або збитки
Результат від продажу цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
коштів в інших банках
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Відрахування до резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

2
31
31

3
0
0
0
0
0

32
32

(тис.грн.)
Попередній
період
4
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

9, 10

0

0

20, 21, 23

0

0

9, 10

0

0

17, 18

0

0

11

0

0

12

0

0

24
33
34
13

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

43

11

35
19

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої
діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

36
0

0

0

0

0

0

0

0

36

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам:
36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за
0
0
рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
0
0
просту акцію за рік
Примітки:
Вiдповiдно до п.2.7. Iнструкцiї Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. №373 Банк має право
вносити змiни до форм фiнансової звiтностi та примiток до них вiдповiдно до вимог МСФЗ з метою
забезпечення доречною, достовiрною, зрозумiлою iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСФЗ, наприклад
шляхом:
- уведення додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр яких згiдно з
принципом суттєвостi такий, що окреме надання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi пiдвищить її
прозорiсть та якiсть;
- розкриття суттєвої iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi;
- створення додаткових примiток;
- об'єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних операцiй iз сумами, подiбними за
економiчною сутнiстю чи функцiями;
- виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний та попереднiй перiоди.
У зв'язку з чим наводиться повна форма звiту у примiтцi.
Звiт про прибутки i збитки (звiт про фiнансовi результати) за роки, що закiнчилися 31 грудня 2012 та
2011 рокiв.
Примiтки
2012 р.
2011 р.
Процентний дохiд
Кредити клiєнтам
5 760 438
5 807 406
Iнвестицiйнi цiннi папери, крiм тих, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку
1 315 561
1 054 231
Заборгованiсть кредитних установ
301 460
306 102
Заборгованiсть Нацiонального банку України
10 387
38 248
7 387 846
7 205 987
Iнвестицiйнi цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку
301 655
89 282
7 689 501

7 295 269

(1 923 132)
(885 582)
(612 707)
(327 388)
(384 445)
(4 133 254)

(1 832 525)
(1 083 453)
(547 691)
(326 647)
(319 248)
(31 956)
(4 141 520)

Процентi витрати
Заборгованiсть перед клiєнтами
Емiтованi єврооблiгацiї
Заборгованiсть перед Нацiональним банком України
Субординований борг
Заборгованiсть перед кредитними установами
Iншi емiтованi борговi цiннi папери

Чистi процентнi доходи

3 556 247

3 153 749

Нарахування резерву пiд зменшення корисностi кредитiв
8,9
(3 065 304)
(2 904 858)
Чистi процентi доходи пiсля створення резерву пiд зменшення корисностi кредитiв
490 943
248 891
Комiсiйнi доходи
Комiсiйнi витрати
Чистi комiсiйнi доходи

24

497 771
(113 559)
384 212

489 703
(122 216)
367 487

Чистi прибутки/(збитки) вiд iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток:
9 871
(7 342)
- змiна справедливої вартостi
Чистi прибутки/(збитки) вiд iнвестицiйних цiнних паперiв, доступних для продажу:
270 243
107 738
- торговi операцiї
- (збитки)/сторнування збиткiв вiд зменшення корисностi
(3 007)
10 608
Чистi прибутки/(збитки) вiд операцiй з iноземними валютами та банкiвськими металами:
- торговi операцiї
- курсовi рiзницi
Iншi доходи
Непроцентнi доходи

291 160
(33 777)
90 744
625 234

308 730
76 623
54 879
551 236

Збиток вiд первiсного визнання кредитiв клiєнтам
Витрати на персонал
25
(810 211)
Знос та амортизацiя
12,13 (89 222)
25
(313 340)
Iншi операцiйнi витрати
Резерви пiд зменшення корисностi iнших активiв та покриття iнших збиткiв
15
(6 105)
Непроцентнi витрати
(1 218 878)

(5 335)
(674 634)
(72 896)
(266 834)

Прибуток до оподаткування

281 511

167 962

(127 977)
153 534

(53 762)
114 200

Витрати з податку на прибуток
Прибуток за рiк
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2013 року
Дерев'янко О.В., (044) 247-89-81
(прізвище виконавця, номер
телефону)

14

Керівник
Головний бухгалтер

20 047
(999 652)

В.В. Білоус
(підпис, ініціали, прізвище)
Н.А. Потьомська
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про сукупний дохід
за 2012 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Прибуток/(збиток) за рік
Інший сукупний дохід:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів
Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік

2

3
0

29

(тис.грн.)
Попередній
період
4
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
0
0
неконтрольованій частці
0
0
Примітки:
Вiдповiдно до п.2.7. Iнструкцiї Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. №373 Банк має право
вносити змiни до форм фiнансової звiтностi та примiток до них вiдповiдно до вимог МСФЗ з метою
забезпечення доречною, достовiрною, зрозумiлою iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСФЗ, наприклад
шляхом:
- уведення додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр яких згiдно з
принципом суттєвостi такий, що окреме надання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi пiдвищить її
прозорiсть та якiсть;
- розкриття суттєвої iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi;
- створення додаткових примiток;
- об'єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних операцiй iз сумами, подiбними за
економiчною сутнiстю чи функцiями;
- виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний та попереднiй перiоди.
У зв'язку з чим наводиться повна форма звiту у примiтцi.
Звiт про сукупний дохiд за роки, що закiнчилися 31 грудня 2012 та 2011 рокiв.
Примiтки
Прибуток за рiк

2012 р.

2011 р.

153 534

114 200

Iнший сукупний дохiд:
Чистий прибуток вiд iнвестицiйних цiнних паперiв, доступних для продажу, перекласифiкований до звiту
про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати)
(270 243)
(107 738)
Чистий прибуток вiд iнвестицiйних цiнних паперiв, доступних для продажу
22
271 461
26 993
Переоцiнка основних засобiв
12
20 852
Сторнування вiдстроченого податку на прибуток, який вiдноситься до переоцiнки основних засобiв у

зв'язку з прийняттям Податкового кодексу
14, 22
Податок на прибуток, пов'язаний iз компонентами iншого сукупного доходу
14, 22
(10 729)
Iнший сукупний дохiд за рiк, за вирахуванням податкiв
11 341

17 542
71 474

Усього сукупний дохiд за рiк

185 674

Затверджено до випуску та підписано
24.04.2013 року
Дерев'янко О.В., (044) 247-89-81
(прізвище виконавця, номер
телефону)

164 875

Керівник
Головний бухгалтер

134 677

В.В. Білоус
(підпис, ініціали, прізвище)
Н.А. Потьомська
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі
(Звіт про власний капітал)
за 0 pік
(тис.грн.)

Найменування статті

Примітки

стату
-тний
капітал

Належить власникам банку
резервні, інші
нерозподіемісійфонди
ні
та
лений
прибурізниці резерви
переток
оцінки
4
5
6
0
0
0

усьо
-го

Неконтрольована
частка

Усього
власного
капіталу

1
2
3
7
8
9
Залишок на кінець періоду, що
0
0
0
0
передує попередньому періоду
(до перерахунку)
Вплив змін облікової політики,
5
0
0
0
0
0
0
0
виправлення помилок та вплив
переходу на нові та/або
переглянуті стандарти і
тлумачення
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на
початок попереднього періоду
Усього сукупного доходу
29
0
0
0
0
0
0
0
Емісія акцій:
28
номінальна вартість
0
0
0
0
0
0
0
емісійний дохід
0
0
0
0
0
0
0
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
28
0
0
0
0
0
0
0
продаж
28
0
0
0
0
0
0
0
анулювання
28
0
0
0
0
0
0
0
Об'єднання компаній
48
0
0
0
0
0
0
0
Дивіденди
37
0
0
0
0
0
0
0
Залишок на кінець
0
0
0
0
0
0
0
попереднього періоду
Усього скупного доходу
29
0
0
0
0
0
0
0
Емісія акцій:
28
номінальна вартість
0
0
0
0
0
0
0
емісійний дохід
0
0
0
0
0
0
0
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
28
0
0
0
0
0
0
0
продаж
28
0
0
0
0
0
0
0
анулювання
28
0
0
0
0
0
0
0
Об'єднання компаній
0
0
0
0
0
0
0
Дивіденди
37
0
0
0
0
0
0
0
Залишок на кінець звітного
0
0
0
0
0
0
0
періоду
Примітки:
Вiдповiдно до п.2.7. Iнструкцiї Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. №373 Банк має право
вносити змiни до форм фiнансової звiтностi та примiток до них вiдповiдно до вимог МСФЗ з метою
забезпечення доречною, достовiрною, зрозумiлою iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСФЗ, наприклад

шляхом:
- уведення додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр яких згiдно з
принципом суттєвостi такий, що окреме надання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi пiдвищить її
прозорiсть та якiсть;
- розкриття суттєвої iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi;
- створення додаткових примiток;
- об'єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних операцiй iз сумами, подiбними за
економiчною сутнiстю чи функцiями;
- виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний та попереднiй перiоди.
У зв'язку з чим наводиться повна форма звiту у примiтцi.
Звiт про змiни у власному капiталi (звiт про власний капiтал) за роки, що закiнчилися 31 грудня 2012 та
2011 рокiв.

На 01 сiчня 2011 р.

Статутний
капiтал

Резерви
переоцiнки

Непокритий
збиток

Резервнi та iн. Усього
фонди банку капiтал

17 106 742

872 834

(1 050 536)

142 056

17 071 096

Усього сукупний дохiд за рiк
71 474
114 200
185 674
Амортизацiя резерву переоцiнки, за вирахуванням податкiв (Примiтка 22)
(15 156)
15 156
Резерв переоцiнки майна, переведеного до категорiї iнвестицiйної нерухомостi, за вирахуванням податкiв
(9 552)
9 552
(Примiтка 22)
Сплата частини прибутку акцiонеру (Примiтка 22)
(15 392)
(15 392)
Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв
(1 584)
1 584
Збiльшення статутного капiталу (Примiтка 22)
19 976
(19 976)
На 31 грудня 2011 р.
17 126 718
919 600
(948 580)
143 640
17 241 378
Усього сукупний дохiд за рiк
11 341
153 534
Амортизацiя резерву переоцiнки, за вирахуванням податкiв (Примiтка 22)
(16 290)
16 290
Реалiзований результат переоцiнки, вiднесений на непокритий збиток
(18)
18
Сплата частини прибутку акцiонеру (Примiтка 22)
(26 436)
Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв
(2 592)
Збiльшення статутного капiталу (Примiтка 22)
33 332
(33 332)
На 31 грудня 2012 р.
17 160 050
914 633
(841 098)
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2013 року
Дерев'янко О.В., (044) 247-89-81
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Керівник
Головний бухгалтер

-

164 875

-

-

-

-

-

(26 436)

2 592

-

-

-

146 232

17 379 817

В.В. Білоус
(підпис, ініціали, прізвище)
Н.А. Потьомська
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 0 pік
Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з торговими цінними паперами
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів
у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю
з визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до

2

3

(тис.грн.)
Попередній
період
4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

9, 17

0

0

9, 17

0

0

10

0

0

погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
10
0
0
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
44
0
0
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
17
0
0
мінусом сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
11
0
0
Надходження від реалізації асоційованих компаній
11, 17
0
0
Придбання інвестиційної нерухомості
12
0
0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
12, 17
0
0
Придбання основних засобів
14
0
0
Надходження від реалізації основних засобів
14, 17
0
0
Придбання нематеріальних активів
14
0
0
Надходження від вибуття нематеріальних активів
14, 17
0
0
Дивіденди, що отримані
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
0
0
інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
26
0
0
Емісія привілейованих акцій
26
0
0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
26, 27
0
0
Викуп власних акцій
26
0
0
Продаж власних акцій
26
0
0
Отримання субординованого боргу
25
0
0
Погашення субординованого боргу
25
0
0
Отримання інших залучених коштів
21
0
0
Повернення інших залучених коштів
21
0
0
Додаткові внески в дочірню компанію
44
0
0
Надходження від продажу частки участі без втрати
17
0
0
контролю
Дивіденди, що виплачені
35
0
0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
26, 27
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
0
0
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
0
0
України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
0
0
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
6
0
0
Примітки:
Вiдповiдно до п.2.7. Iнструкцiї Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. №373 Банк має право
вносити змiни до форм фiнансової звiтностi та примiток до них вiдповiдно до вимог МСФЗ з метою
забезпечення доречною, достовiрною, зрозумiлою iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСФЗ, наприклад
шляхом:
- уведення додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр яких згiдно з
принципом суттєвостi такий, що окреме надання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi пiдвищить її
прозорiсть та якiсть;
- розкриття суттєвої iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi;
- створення додаткових примiток;
- об'єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних операцiй iз сумами, подiбними за
економiчною сутнiстю чи функцiями;

- виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний та попереднiй перiоди.
У зв'язку з чим наводиться повна форма звiту у примiтцi.
Звiт про рух грошових коштiв за роки, що закiнчилися 31 грудня 2012 та 2011 рокiв.
Примiтки

2012 р.

2011 р.

Рух грошових коштiв у процесi операцiйної дiяльностi
Проценти та комiсiї отриманi
7 268 096
7 316 733
Проценти та комiсiї сплаченi
(3 977 071)
(4 034 925)
Прибуток вiд торгових операцiй з iноземними валютами та банкiвськими металами
291 160
308 730
Iншi операцiйнi доходи
70 883
53 691
Витрати на персонал
(796 704)
(661 265)
Iншi операцiйнi витрати
(308 028)
(261 952)
Рух грошових коштiв, отриманий у процесi операцiйної дiяльностi до змiн в операцiйних активах та
зобов'язаннях
2 548 336
2 721 012
Чисте (збiльшення)/зменшення операцiйних активiв
Заборгованiсть кредитних установ
120 488
(587 914)
Депозит у Нацiональному банку України
50 465
10 211
Кредити клiєнтам
19 471
(1 283 371)
Iншi активи
(97 797)
(104 916)
Чисте збiльшення операцiйних зобов'язань
Заборгованiсть перед Нацiональним банком України
1 512 868
1 899 256
Заборгованiсть перед кредитними установами
278 410
434 939
Заборгованiсть перед клiєнтами
12 910 449
1 990 840
19 380
42 482
Iншi зобов'язання
Чистий рух грошових коштiв у процесi операцiйної дiяльностi до сплати податку на прибуток
17 362 070
5 122 539
Податок на прибуток сплачений
Чистий рух грошових коштiв у процесi операцiйної дiяльностi

(8 531)
17 353 539

(20 611)
5 101 928

Рух грошових коштiв у процесi iнвестицiйної дiяльностi
Надходження вiд продажу та погашення iнвестицiйних цiнних паперiв
56 638 450
Придбання iнвестицiйних цiнних паперiв
(61 492 002)
Дивiденди отриманi
Придбання основних засобiв i нематерiальних активiв
(111 115)
Надходження вiд реалiзацiї основних засобiв
453
Надходження вiд реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi
8 906
Чисте використання у процесi iнвестицiйної дiяльностi
(4 955 308)

16 175 109
(19 706 447)
34
(111 594)
425
(3 642 473)

Рух грошових коштiв у процесi фiнансової дiяльностi
Сплата частини прибутку акцiонеру
Надходження вiд позик, отриманих вiд кредитних установ
Погашення позик, отриманих вiд кредитних установ
Погашення емiтованих єврооблiгацiй
Надходження вiд емiтованих єврооблiгацiй
Погашення iнших емiтованих боргових цiнних паперiв

(15 392)
2 111 847
(2 478 333)
(3 780 383)
2 362 704
(400 000)

(26 436)
1 685 701
(3 128 924)
(1 880 993)
-

Чисте використання грошових коштiв у процесi фiнансової дiяльностi
(3 350 652)

(2 199 557)

Вплив змiн обмiнних курсiв на грошовi кошти та їх еквiваленти

97 860

12 915

Чиста змiна грошових коштiв та їх еквiвалентiв

9 145 439

(727 187)

10 051 829
19 197 268

10 779 016
10 051 829

Грошовi кошти та їх еквiваленти на 1 сiчня
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня
Затверджено до випуску та підписано
24.04.2013 року
Дерев'янко О.В., (044) 247-89-81
(прізвище виконавця, номер
телефону)
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Керівник
Головний бухгалтер

В.В. Білоус
(підпис, ініціали, прізвище)
Н.А. Потьомська
(підпис, ініціали, прізвище)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1.

Основна дiяльнiсть

"Державний експортно-iмпортний банк України" (далi - "Укрексiмбанк" або Банк) був
заснований у 1992 роцi. Банк був зареєстрований Нацiональним банком України (НБУ) 23 сiчня
1992 року та перереєстрований як публiчне акцiонерне товариство 18 вересня 2000 року. Наразi
"Укрексiмбанк" здiйснює дiяльнiсть на пiдставi загальної банкiвської лiцензiї №2, яка була
поновлена НБУ 5 жовтня 2011 року. Лiцензiя надає Банку право здiйснювати банкiвськi
операцiї, включаючи валютнi операцiї. "Укрексiмбанк" зареєстрований в Українi.
Станом на 31 грудня 2012, 2011 та 01 сiчня 2011 рокiв 100% статутного капiталу
"Укрексiмбанку" належить державi в особi Кабiнету мiнiстрiв України.
Головний офiс "Укрексiмбанку" знаходиться у Києвi по вул. Горького, 127. Банк має 29 фiлiй та
96 безбалансових вiддiлень (31 грудня 2011 р.: 29 фiлiй та 97 безбалансових вiддiлень, 01 сiчня
2011 р.: 29 фiлiй та 93 безбалансових вiддiлень), якi розташованi у Києвi та iнших регiонах
України, i два представництва в Лондонi та Нью-Йорку. Банк та його фiлiї є єдиною юридичною
особою.
Iсторично склалося так, що основна дiяльнiсть "Укрексiмбанку" включала обслуговування
рiзних експортно-iмпортних операцiй. Наразi "Укрексiмбанк" має диверсифiковану клiєнтську
базу, що включає кiлька великих промислових i державних пiдприємств. "Укрексiмбанк"
приймає вклади вiд фiзичних та юридичних осiб i надає кредити, здiйснює платiжне
обслуговування в Українi та переказ коштiв за кордон, операцiї з обмiну iноземних валют,
iнвестує кошти, здiйснює розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв та надає iншi банкiвськi
послуги.
Однiєю iз головних функцiй "Укрексiмбанку" є сприяння, вiд iменi Уряду України,
обслуговуванню кредитних договорiв, що пiдписанi Урядом України та урядами iнших держав.
"Укрексiмбанк" виступає агентом Уряду України та обслуговує кредити вiд iноземних
фiнансових установ у вiдповiдностi до зазначених договорiв. Кредитнi кошти надаються рiзним
пiдприємствам України на пiдставi окремих кредитних договорiв мiж "Укрексiмбанк" та
українськими пiдприємствами.
Лист Кабiнету мiнiстрiв України вiд 4 серпня 1995 року, який пiзнiше було формалiзовано в
Агентськiй угодi вiд 19 вересня 1996 року, пiдтверджує, що зобов'язання "Укрексiмбанку"
полягає у виконаннi функцiй агента Уряду України щодо операцiй, зазначених вище, тому
зобов'язання за кредитами та вiдповiднi ризики несе Уряд.
Банк складає окрему рiчну фiнансову звiтнiсть та консолiдовану рiчну фiнансову звiтнiсть, яка
включає консолiдованi показники дiяльностi Банку та його дочiрнiх пiдприємств "Лiзингової
компанiї "Укрексiмлiзинг" та ТОВ "Ексiмлiзинг".
Дочiрнє пiдприємство "Укрексiмлiзинг", що повнiстю належить Банку, було засноване у 1997
роцi та зареєстроване в Українi i здiйснює торговi та лiзинговi операцiї.
Дочiрнє пiдприємство ТОВ "Ексiмлiзинг", що повнiстю належить Банку, було засноване у 2006
роцi та зареєстроване в Українi.

2.

Основа складання окремої рiчної фiнансової звiтностi

Загальна iнформацiя
"Укрексiмбанк" складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi ("МСФЗ") починаючи з 1994 року та консолiдовану фiнансову звiтнiсть за МСФЗ
починаючи з 1997 року з моменту створення дочiрнього пiдприємства "Укрексiмлiзинг".
Банк вперше складає окрему рiчну фiнансову звiтнiсть МСФЗ. Ця окрема рiчна фiнансова
звiтнiсть складена шляхом вилучення показникiв дiяльностi дочiрнiх компанiй Банку та
внутрiшньогрупових операцiй з рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi за МСФЗ. Для
складання окремої рiчної фiнансової звiтностi та рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi Банк
оцiнив свої активи та зобов'язання за однаковою балансовою вартiстю та використав єдинi
принципи облiкової полiтики в обох фiнансових звiтностях.
Таблиця вхiдних залишкiв звiту про фiнансовий стан окремої рiчної фiнансової звiтностi станом
на 31 грудня 2012 року:
тис. грн.

Назва статті

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов’язкових резервів банку в
Національному банку України
Заборгованість кредитних установ
Кредити клієнтам
Інвестиційні цінні папери:
- які оцінюються за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку
- доступні для продажу
- утримувані до погашення
Поточні податкові активи
Інвестиційна нерухомість
Основні засоби
Нематеріальні активи
Відстрочені податкові активи
Інші активи
Усього активи
Зобов’язання
Заборгованість перед Національним банком
України
Заборгованість перед кредитними установами
Заборгованість перед клієнтами
Емітовані єврооблігації
Поточні зобов’язання з податку на прибуток
Субординований борг
Інші зобов’язання
Усього зобов’язання
Капітал

Річна консолідована
фінансова звітність
Консолідований звіт
про фінансовий
стан
(консолідований
баланс) на 31 грудня
2012 року

Коригуванн
я

Окрема річна
фінансова звітність
Звіт про
фінансовий стан
(баланс)
на 31 грудня 2012
року

19 197 296

(28)

19 197 268

531 152
1 141 287
39 365 763

(2 021)

531 152
1 141 287
39 363 742

3 538 447
15 026 195
1 372 237
492 257
3 707 841
2 277 255
10 770
85 216
460 369
87 206 085

853
(1 411)
(67)
2 812
(1 520)
(1 382)

3 538 447
15 027 048
1 372 237
490 846
3 707 841
2 277 188
10 770
88 028
458 849
87 204 703

7 824 914
7 244 300
42 834 285
8 554 063
13 243
3 106 645
248 151
69 825 601

633
(154)
(1 194)
(715)

7 824 914
7 244 300
42 834 918
8 554 063
13 089
3 106 645
246 957
69 824 886

Статутний капітал
Резерви переоцінки
Непокритий збиток
Резервні та інші фонди
Усього капітал
Усього капітал та зобов’язання

17 160 050
914 633
(840 431)
146 232
17 380 484
87 206 085

(667)
(667)
(1 382)

17 160 050
914 633
(841 098)
146 232
17 379 817
87 204 703

Таблиця вхiдних залишкiв звiту про фiнансовий стан окремої рiчної фiнансової звiтностi станом
на 31 грудня 2011 року:
тис. грн.

Назва статті

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов’язкових резервів банку в
Національному банку України
Заборгованість кредитних установ
Кредити клієнтам
Інвестиційні цінні папери:
- які оцінюються за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку
- доступні для продажу
- утримувані до погашення
Поточні податкові активи
Інвестиційна нерухомість
Основні засоби
Нематеріальні активи
Відстрочені податкові активи
Інші активи
Усього активи
Зобов’язання
Заборгованість перед Національним банком
України
Заборгованість перед кредитними установами
Заборгованість перед клієнтами
Емітовані єврооблігації
Поточні зобов’язання з податку на прибуток
Субординований борг
Резерви під покриття інших збитків
Інші зобов’язання
Усього зобов’язання
Капітал
Статутний капітал
Резерви переоцінки
Непокритий збиток
Резервні та інші фонди
Усього капітал
Усього капітал та зобов’язання

Річна консолідована
фінансова звітність
Консолідований звіт
про фінансовий
стан
(консолідований
баланс) на 31 грудня
2011 року

Коригуван
ня

Окрема річна
фінансова звітність
Звіт про
фінансовий стан
(баланс)
на 31 грудня 2011
року

10 051 840

(11)

10 051 829

580 176
1 272 687
41 855 467

(15)
(6 903)

580 176
1 272 672
41 848 564

3 221 305
9 855 267
1 372 342
528 500
3 088 254
2 232 340
13 050
163 287
290 772
74 525 287

446
5
(79)
6 841
(16 380)
(16 096)

3 221 305
9 855 713
1 372 342
528 505
3 088 254
2 232 261
13 050
170 128
274 392
74 509 191

6 197 074
7 664 410
29 678 011
10 438 526
2 673
3 101 995
307
184 027
57 267 023

2 243
(1 453)
790

6 197 074
7 664 410
29 680 254
10 438 526
2 673
3 101 995
307
182 574
57 267 813

17 126 718
919 600
(931 694)
143 640
17 258 264
74 525 287

(16 886)
(16 886)
(16 096)

17 126 718
919 600
(948 580)
143 640
17 241 378
74 509 191

Таблиця вхiдних залишкiв звiту про фiнансовий стан окремої рiчної фiнансової звiтностi станом
на 01 сiчня 2011 року:

тис. грн.

Назва статті

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов’язкових резервів банку в
Національному банку України
Заборгованість кредитних установ
Кредити клієнтам
Інвестиційні цінні папери:
- які оцінюються за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку
- доступні для продажу
- утримувані до погашення
Інвестиційні цінні папери, передані у забезпечення
за договорами “репо”
Поточні податкові активи
Інвестиційна нерухомість
Основні засоби
Нематеріальні активи
Відстрочені податкові активи
Інші активи
Усього активи
Зобов’язання
Заборгованість перед Національним банком
України
Заборгованість перед кредитними установами
Заборгованість перед клієнтами
Емітовані єврооблігації
Інші емітовані боргові цінні папери
Поточні зобов’язання з податку на прибуток
Субординований борг
Резерви під покриття інших збитків
Інші зобов’язання
Усього зобов’язання
Капітал
Статутний капітал
Резерви переоцінки
Непокритий збиток
Резервні та інші фонди
Усього капітал
Усього капітал та зобов’язання

Річна консолідована
фінансова звітність
Консолідований звіт
про фінансовий
стан
(консолідований
баланс) на 31 грудня
2010 року

Окрема річна
фінансова звітність
Звіт про
фінансовий стан
(баланс)
на 01 січня 2011
року

Коригуван
ня

10 188 625

590 391

10 779 016

590 685
1 242 959
43 681 189

(590 700)
13 203

590 685
652 259
43 694 392

107 796
8 861 028
1 641 477

-

107 796
8 861 028
1 641 477

94 640
570 144
2 380 711
2 204 565
13 559
11 771
265 359
71 854 508

6
(92)
2 310
(16 362)
(1 244)

94 640
570 150
2 380 711
2 204 473
13 559
14 081
248 997
71 853 264

4 156 617
7 379 450
27 810 735
11 789 395
404 340
7 339
3 098 955
181
136 337
54 783 349

29
(1 210)
(1 181)

4 156 617
7 379 450
27 810 764
11 789 395
404 340
7 339
3 098 955
181
135 127
54 782 168

17 106 742
872 834
(1 050 473)
142 056
17 071 159
71 854 508

(63)
(63)
(1 244)

17 106 742
872 834
(1 050 536)
142 056
17 071 096
71 853 264

Таблиця вхiдних залишкiв звiту про прибутки i збитки (звiт про фiнансовi результати) окремої
рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк:
тис. грн.

Назва статті

Процентний дохід
Кредити клієнтам
Інвестиційні цінні папери, крім тих, які
оцінюються за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку
Заборгованість кредитних установ
Заборгованість Національного банку України
Інвестиційні цінні папери, які оцінюються за
справедливою
вартістю
з
відображенням
переоцінки як прибутку або збитку
Проценті витрати
Заборгованість перед клієнтами
Емітовані єврооблігації
Заборгованість перед Національним банком
України
Субординований борг
Заборгованість перед кредитними установами
Чисті процентні доходи
Нарахування резерву під зменшення корисності
кредитів
Чисті проценті доходи після створення резерву під
зменшення корисності кредитів
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Чисті комісійні доходи
Чисті прибутки/(збитки) від інвестиційних цінних
паперів, які оцінюються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток:
- зміна справедливої вартості
Чисті прибутки/(збитки) від інвестиційних цінних
паперів, доступних для продажу:
- торгові операції
- (збитки)/сторнування збитків від зменшення
корисності
Чисті
прибутки/(збитки)
від
операцій
з
іноземними валютами та банківськими металами:
- торгові операції
- курсові різниці
Інші доходи
Непроцентні доходи
Витрати на персонал
Знос та амортизація
Інші операційні витрати
Резерви під зменшення корисності інших активів
та покриття інших збитків

Річна консолідована
фінансова звітність
Консолідований звіт
про прибутки і
збитки
(консолідований звіт
про фінансові
результати)
за 2012 рік

Окрема річна
фінансова звітність
Звіт про прибутки
і збитки (звіт про
фінансові
результати)
за 2012 рік

Коригуван
ня

5 762 104

(1 666)

5 760 438

1 315 561
301 457
10 387
7 389 509

3
(1 663)

1 315 561
301 460
10 387
7 387 846

301 655
7 691 164

(1 663)

301 655
7 689 501

(1 923 132)
(885 582)

-

(1 923 132)
(885 582)

(612 707)
(327 388)
(384 403)
(4 133 212)
3 557 952

(42)
(42)
(1 705)

(612 707)
(327 388)
(384 445)
(4 133 254)
3 556 247

(3 070 870)

5 566

(3 065 304)

487 082
497 753
(113 559)
384 194

3 861
18
18

490 943
497 771
(113 559)
384 212

9 871

-

9 871

270 243

-

270 243

(3 414)

407

(3 007)

291 153
(33 777)
91 195
625 271
(812 543)
(89 237)
(313 705)

7
(451)
(37)
2 332
15
365

291 160
(33 777)
90 744
625 234
(810 211)
(89 222)
(313 340)

(19 772)

13 667

(6 105)

Назва статті

Непроцентні витрати
Прибуток до оподаткування
Витрати з податку на прибуток
Прибуток за рік

Річна консолідована
фінансова звітність
Консолідований звіт
про прибутки і
збитки
(консолідований звіт
про фінансові
результати)
за 2012 рік
(1 235 257)
261 290
(123 975)
137 315

Коригуван
ня

16 379
20 221
(4 002)
16 219

Окрема річна
фінансова звітність
Звіт про прибутки
і збитки (звіт про
фінансові
результати)
за 2012 рік
(1 218 878)
281 511
(127 977)
153 534

Таблиця вхiдних залишкiв звiту про прибутки i збитки (звiт про фiнансовi результати) окремої
рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк:
тис. грн.

Назва статті

Процентний дохід
Кредити клієнтам
Інвестиційні цінні папери, крім тих, які
оцінюються за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку
Заборгованість кредитних установ
Заборгованість Національного банку України
Інвестиційні цінні папери, які оцінюються за
справедливою вартістю з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку
Проценті витрати
Заборгованість перед клієнтами
Емітовані єврооблігації
Заборгованість перед Національним банком
України
Субординований борг
Заборгованість перед кредитними установами
Інші емітовані боргові цінні папери
Чисті процентні доходи
Нарахування резерву під зменшення корисності
кредитів
Чисті проценті доходи після створення резерву під
зменшення корисності кредитів
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Чисті комісійні доходи
Чисті прибутки/(збитки) від інвестиційних цінних
паперів, які оцінюються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток:

Річна консолідована
фінансова звітність
Консолідований звіт
про прибутки і
збитки
(консолідований звіт
про фінансові
результати)
за 2011 рік

Коригуван
ня

Окрема річна
фінансова звітність
Звіт про прибутки
і збитки (звіт про
фінансові
результати)
за 2011 рік

5 808 330

(924)

5 807 406

1 054 231
306 104
38 248
7 206 913

(2)
(926)

1 054 231
306 102
38 248
7 205 987

89 282
7 296 195

(926)

89 282
7 295 269

(1 832 478)
(1 083 453)

(47)
-

(1 832 525)
(1 083 453)

(547 691)
(326 647)
(319 248)
(31 956)
(4 141 473)
3 154 722

(47)
(973)

(547 691)
(326 647)
(319 248)
(31 956)
(4 141 520)
3 153 749

(2 898 131)

(6 727)

(2 904 858)

256 591
489 586
(122 216)
367 370

(7 700)
117
117

248 891
489 703
(122 216)
367 487

Назва статті

- зміна справедливої вартості
Чисті прибутки/(збитки) від інвестиційних цінних
паперів, доступних для продажу:
- торгові операції
- (збитки)/сторнування збитків від зменшення
корисності
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з
іноземними валютами та банківськими металами:
- торгові операції
- курсові різниці
Інші доходи
Непроцентні доходи
Збиток від первісного визнання кредитів клієнтам
Витрати на персонал
Знос та амортизація
Інші операційні витрати
Резерви під зменшення корисності інших активів
та покриття інших збитків
Непроцентні витрати
Прибуток до оподаткування
Витрати з податку на прибуток
Прибуток за рік

Річна консолідована
фінансова звітність
Консолідований звіт
про прибутки і
збитки
(консолідований звіт
про фінансові
результати)
за 2011 рік
(7 342)

Окрема річна
фінансова звітність
Звіт про прибутки
і збитки (звіт про
фінансові
результати)
за 2011 рік

Коригуван
ня

-

(7 342)

107 738

-

107 738

11 830

(1 222)

10 608

308 641
76 623
54 474
551 964
(5 335)
(676 383)
(72 936)
(251 834)

89
405
(728)
1 749
40
(15 000)

308 730
76 623
54 879
551 236
(5 335)
(674 634)
(72 896)
(266 834)

20 047
(986 441)
189 484
(58 461)
131 023

(13 211)
(21 522)
4 699
(16 823)

20 047
(999 652)
167 962
(53 762)
114 200

МСФЗ стали єдиними стандартами звiтностi для українських публiчних акцiонерних компанiй,
банкiв та страхових компанiй, починаючи з 1 сiчня 2012 року у вiдповiдностi до Закону України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Вiдповiдно, Банк припинив
пiдготовку фiнансової звiтностi вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi в банкiвських установах України випущених Нацiональним
банком України з 1 сiчня 2012 року .
Ця окрема рiчна фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, крiм
зазначеного в роздiлi "Основнi положення облiкової полiтики", наприклад, iнвестицiйнi цiннi
папери, доступнi для продажу, iнвестицiйнi цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, будiвлi та iнвестицiйна
нерухомiсть оцiнювалися за справедливою вартiстю.
Ця окрема рiчна фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень ("тис. грн."), якщо не
зазначено iнше.
Облiк в умовах iнфляцiї
Україна вважалася країною з гiперiнфляцiйною економiкою до 31 грудня 2000 року. Вiдповiдно,
Банк застосовував МСБО (IAS) 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї". Вплив
застосування МСБО (IAS) 29 полягає в тому, що немонетарнi статтi, зокрема компоненти
власного капiталу, були перерахованi в одиницi вимiру, якi були дiйснi на 31 грудня 2000 року,
шляхом застосування вiдповiдних iндексiв споживчих цiн до первiсної вартостi, i в наступнi
перiоди облiк здiйснювався на основi отриманої перерахованої вартостi.

3.

Основнi положення облiкової полiтики

Змiни в облiковiй полiтицi
Протягом року Банк застосував наведенi нижче змiненi МСФЗ й новi iнтерпретацiї IFRIC.
Основний вплив цих змiн є таким:
Поправка до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї"
Поправка була опублiкована у жовтнi 2010 року та набуває чинностi для рiчних перiодiв, якi
починаються 1 липня 2011 року або пiсля цiєї дати. Поправка вимагає розкриття додаткової
iнформацiї про переданi фiнансовi активи для того, щоб користувачi фiнансової звiтностi Банку
мали можливiсть оцiнити ризики, пов'язанi з даними активами. Дана поправка вплинула лише на
розкриття iнформацiї та не вплинула на фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку.
Iншi поправки наступних стандартiв не вплинули на облiкову полiтику, фiнансовий стан та
результати дiяльностi Банку:
Поправка до МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток" - "Вiдстроченi податки Вiдшкодування активiв, якi лежать в основi вiдстрочених податкiв";
Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше
застосовують МСФЗ".
Основнi принципи облiкової полiтики
Фiнансовi активи
Первiсне визнання
Згiдно з положеннями МСБО (IAS) 39, фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як
фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку, кредити i дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, або
фiнансовi активи, доступнi для продажу. При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються
за справедливою вартiстю плюс (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi
активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати,
безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї. Пiд час первiсного визнання фiнансових
активiв Банк присвоює їм вiдповiдну категорiю i потiм може перевести фiнансовi активи у
деяких випадках, зазначених нижче.
Дата визнання
Всi стандартнi операцiї з купiвлi-продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї,
тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов'язання з придбання активу. До стандартних операцiй
з купiвлi-продажу вiдносяться операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, в рамках яких
передбачається передача активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на ринку.
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
при первiсному визнаннi включенi до категорiї "iнвестицiйнi цiннi папери". Похiднi фiнансовi
iнструменти також класифiкуються як утримуванi для продажу, за виключенням випадкiв, коли
вони являють собою ефективнi iнструменти хеджування. Прибутки чи збитки вiд фiнансових

активiв, утримуваних для продажу, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки (звiтi про
фiнансовi результати).
Фiнансовi активи, що включенi до цiєї категорiї, первiсно визнаються керiвництвом, якщо
вiдповiдають таким критерiям:
вiднесення до цiєї категорiї виключає або значно зменшує можливiсть непослiдовностi в
оцiнках, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi активiв або визнаннi прибуткiв чи збиткiв
за ними; або
активи є частиною групи фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань чи обох категорiй,
управлiння якими здiйснюється i результати за якими оцiнюються на основi справедливої
вартостi згiдно з документально оформленою стратегiєю управлiння ризиками або
iнвестицiйною стратегiєю, або
фiнансовий iнструмент мiстить вбудований похiдний фiнансовий iнструмент, якщо
тiльки вiн не змiнює значною мiрою рух грошових коштiв, або коли це очевидно при проведеннi
обмеженого аналiзу або взагалi без нього, що такий фiнансовий iнструмент має бути
вiдображений окремо.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими чи обумовленими платежами та фiксованим строком
погашення класифiкуються як утримуванi до погашення у випадку, якщо Банк має намiр i
можливiсть утримувати їх до строку погашення. Iнвестицiї, якi Банк має намiр утримувати
протягом невизначеного перiоду часу, не включаються до цiєї категорiї. Iнвестицiї, утримуванi
до погашення, надалi облiковуються за амортизованою вартiстю. Прибутки та збитки
вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки (звiтi про фiнансовi результати) при зменшеннi
корисностi iнвестицiй, а також у процесi амортизацiї.
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими чи
обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку. Кредити та дебiторська
заборгованiсть не укладаються з метою їх негайного або короткострокового перепродажу та не
класифiкуються як торговi цiннi папери або iнвестицiйнi цiннi папери, доступнi для продажу.
Такi активи вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного
вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi
результати) при припиненнi визнання або зменшеннi корисностi кредитiв та дебiторської
заборгованостi, а також у процесi амортизацiї.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, являють собою непохiднi фiнансовi активи,
класифiкованi як доступнi для продажу або тi, що не включенi до жодної з трьох
вищезазначених категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, доступнi для продажу,
оцiнюються за справедливою вартiстю, при цьому прибутки та збитки вiдображаються як
окремий компонент у складi iншого сукупного доходу до моменту вибуття або зменшення
корисностi iнвестицiї. У цьому випадку сукупний прибуток або збиток, ранiше вiдображений у
складi iншого сукупного доходу, включається до звiту про прибутки та збитки (звiт про
фiнансовi результати). При цьому проценти, що розраховуються за методом ефективного
вiдсотка, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати).
Iнвестицiї у дольовi iнструменти, якi не мають ринкової цiни на активному ринку у разi, якщо

їхня справедлива вартiсть не може бути достовiрно оцiнена, облiковуються за собiвартiстю за
вирахуванням будь-якого резерву пiд зменшення корисностi.
Визначення справедливої вартостi
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, по яким здiйснюються торги на активному
ринку на звiтну дату, визначається за ринковими котируваннями або цiною дилерiв (цiна
покупця за довгою позицiєю та цiна продавця за короткою позицiєю) без будь-якого
вирахування витрат на здiйснення операцiї.
Справедлива вартiсть усiх iнших фiнансових iнструментiв, що не мають обiгу на активному
ринку, визначається з використанням вiдповiдних методiв оцiнки, якi включають використання
чистої дисконтованої вартостi, порiвняння з iдентичними iнструментами, стосовно яких iснує
iнформацiя про ринковi цiни, моделi опцiонного цiноутворення та iншi вiдповiднi методи
оцiнки.
Згортання
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань з вiдображенням лише чистого сальдо в звiтi про
фiнансовий стан (баланс) здiйснюється тiльки за наявностi юридично закрiпленого права
здiйснювати згортання або намiру реалiзувати актив одночасно з погашенням зобов'язання.
Перекласифiкацiя фiнансових активiв
Якщо стосовно непохiдного фiнансового активу, класифiкованого як утримуваний для торгiвлi,
Банк бiльше не має намiру продати його в найближчому майбутньому, вiн може бути
перекласифiкований iз категорiї фiнансових активiв за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку, в таких випадках:
фiнансовий актив, що вiдповiдає визначенню кредитiв i дебiторської заборгованостi,
представленому вище, може бути перекласифiкований до категорiї кредитiв i дебiторської
заборгованостi, якщо Банк має намiр i можливiсть утримувати цей актив у найближчому
майбутньому або до погашення;
iншi фiнансовi активи можуть бути перекласифiкованi до категорiї доступних для
продажу або утримуваних до погашення тiльки в рiдких випадках.
Фiнансовий актив, класифiкований як доступних для продажу, якщо вiн вiдповiдає визначенню
кредитiв i дебiторської заборгованостi, може бути перекласифiковний до категорiї кредитiв i
дебiторської заборгованостi, якщо Банк має намiр i можливiсть утримувати цей актив у
найближчому майбутньому або до погашення.
Фiнансовi активи перекласифiковуються за їх справедливою вартiстю на дату перекласифiкацiї.
Доходи i витрати, визнанi ранiше у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати),
не сторнуються. Справедлива вартiсть фiнансового активу на дату перекласифiкацiї стає його
новою первiсною або амортизованою вартiстю.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, кошти в НБУ (крiм обов'язкових
резервiв), заборгованiсть кредитних установ та договори зворотного "репо" зi строком
погашення до дев'яноста днiв вiд дати виникнення, якi не обтяженi будь-якими договiрними
зобов'язаннями, та якi не є знецiненими на iндивiдуальнiй основi.

Банкiвськi метали
Золото та iншi банкiвськi метали вiдображаються за цiнами покупки НБУ, якi приблизно
вiдповiдають справедливiй вартостi, з дисконтом стосовно котирувань Лондонської бiржi
металiв. Змiни в цiнах покупки НБУ вiдображаються як курсовi рiзницi за операцiями з
iноземними валютами та банкiвськими металами у звiтi про прибутки та збитки (звiт про
фiнансовi результати).
Договори "репо" i зворотного "репо" та кредитування пiд заставу цiнних паперiв
Договори продажу та зворотної покупки цiнних паперiв (договори "репо") розглядаються у
звiтностi як забезпеченi фiнансовi операцiї. Цiннi папери, реалiзованi за договорами "репо",
продовжують вiдображатись у звiтi про фiнансовий стан (баланс) та переводяться до категорiї
цiнних паперiв, наданих як застава за договорами "репо", у випадку наявностi у контрагента
права на продаж або повторну заставу таких цiнних паперiв, що випливає з умов контракту або
загальноприйнятої практики. Вiдповiднi зобов'язання включаються до складу заборгованостi
перед кредитними установами, НБУ або клiєнтами. Придбанi цiннi папери за договорами
зворотного продажу (зворотного "репо") вiдображається у складi грошових коштiв та їх
еквiвалентiв, заборгованостi кредитних установ або кредитiв клiєнтам, залежно вiд ситуацiї.
Рiзниця мiж цiною продажу i цiною зворотної покупки розглядається як проценти i
нараховується протягом строку дiї договорiв "репо" за методом ефективної ставки вiдсотка.
Цiннi папери, переданi на умовах позики контрагентам, продовжують вiдображатися у окремiй
рiчнiй фiнансовiй звiтностi. Цiннi папери, залученi на умовах позики, визнаються в окремiй
рiчнiй фiнансовiй звiтностi тiльки при реалiзацiї третiм особам i вiдображаються у звiтi про
прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати) як результат вiд операцiй з торговими
цiнними паперами. Зобов'язання щодо їх повернення вiдображається за справедливою вартiстю
в складi зобов'язань за торговими операцiями.
Векселi
Придбанi векселi включаються до складу iнвестицiйних цiнних паперiв, доступних для продажу,
або до складу заборгованостi кредитних установ чи кредитiв клiєнтам, у залежностi вiд цiлей та
умов їх придбання, та визнаються у вiдповiдностi до облiкової полiтики, яка застосовується до
цих категорiй активiв.
Похiднi фiнансовi iнструменти
У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк використовує рiзнi похiднi фiнансовi iнструменти,
включаючи свопи, на валютному ринку. Цi фiнансовi iнструменти призначаються для торгiвлi й
вiдображаються за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть визначається на основi
ринкових котирувань або моделей оцiнки, що ґрунтується на поточнiй ринковiй i договiрнiй
вартостi вiдповiдних базових iнструментiв та iнших факторах. Похiднi фiнансовi iнструменти з
позитивною справедливою вартiстю вiдображаються у складi активiв, а з вiд'ємною
справедливою вартiстю - у складi зобов'язань. Доходи i витрати вiд операцiй iз зазначеними
iнструментами вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки у складi чистих прибуткiв /
(збиткiв) за операцiями в iноземнiй валютi та з банкiвськими металами.
Похiднi фiнансовi iнструменти, вбудованi в iншi фiнансовi iнструменти, вважаються окремими
похiдними фiнансовими iнструментами i вiдображаються за справедливою вартiстю, якщо їх
економiчнi характеристики i ризики тiсно не пов'язанi з економiчними характеристиками i

ризиками основного договору, а основний договiр не призначається для продажу або не
вiдображається за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Позиковi кошти
Емiтованi фiнансовi iнструменти або їх компоненти класифiкуються як зобов'язання, причому
сутнiсть договiрних домовленостей передбачає, що Банк має зобов'язання надати кошти чи
iнший фiнансовий актив власнику чи виконати зобов'язання у спосiб, вiдмiнний вiд обмiну
фiксованої суми коштiв чи iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних дольових
iнструментiв. Такi iнструменти включають заборгованiсть перед НБУ, перед кредитними
установами, заборгованiсть перед клiєнтами, емiтованi борговi цiннi папери, емiтованi
єврооблiгацiї та субординований борг. Пiсля первiсного визнання позиковi кошти надалi
вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки
вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi
результати), коли визнання зобов'язань припиняється, а також у процесi амортизацiї.
В разi придбання Банком власної заборгованостi вона виключається зi звiту про фiнансовий стан
(баланс), а рiзниця мiж балансовою вартiстю зобов'язання та сумою сплачених коштiв
вiдображається у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати).
Оренда
i.
Фiнансова оренда - Банк як орендодавець
Банк визнає дебiторську заборгованiсть з орендних платежiв у сумi, що дорiвнює сумi чистих
iнвестицiй в оренду, починаючи з дати початку строку оренди. Фiнансовий дохiд розраховується
за схемою, що вiдображає постiйну перiодичну норму доходностi на балансову суму чистих
iнвестицiй. Початковi прямi витрати включаються до первiсної суми дебiторської заборгованостi
з орендних платежiв.
ii.
Операцiйна оренда - Банк як орендар
Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберiгає за собою всi ризики та вигоди,
пов'язанi з правом власностi на об'єкт оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi за
договорами операцiйної оренди рiвномiрно списуються на витрати протягом строку оренди i
включаються до складу iнших операцiйних витрат.
iii.
Операцiйна оренда - Банк як орендодавець
Банк вiдображає в звiтi про фiнансовий стан (баланс) активи, що є предметом операцiйної
оренди, вiдповiдно до виду активу. Орендний дохiд за договорами операцiйної оренди
рiвномiрно вiдображається у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати)
протягом строку оренди у складi iнших доходiв. Сукупна вартiсть знижок, що надаються
орендарям, рiвномiрно вiдображається як зменшення орендного доходу протягом строку оренди.
Первiснi прямi витрати, понесенi у зв'язку iз договором операцiйної оренди, додаються до
балансової вартостi активу, що здається в оренду.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Банк визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв чи групи
фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Фiнансовий актив чи група фiнансових активiв
вважаються такими, кориснiсть яких зменшилась, якщо i тiльки якщо, iснує об'єктивне
свiдчення зменшення корисностi в результатi однiєї чи кiлькох подiй, що настали пiсля
первiсного визнання активу ("подiя збитку"), i така подiя (чи подiї) збитку впливає на оцiненi
майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу чи групи фiнансових активiв, якi можна
достовiрно оцiнити. Об'єктивнi свiдчення зменшення корисностi можуть включати ознаки того,

що позичальник чи група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують
зобов'язання зi сплати процентiв чи основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової
реорганiзацiї, а також свiдоцтва, на пiдставi спостережуваної ринкової iнформацiї, якi вказують
на зниження майбутнiх очiкуваних грошових потокiв, наприклад, змiни в економiчних умовах,
що корелюють з невиконанням зобов'язань.
Заборгованiсть кредитних установ та кредити клiєнтам
Для заборгованостi кредитних установ та кредитiв клiєнтам, що облiковуються за
амортизованою вартiстю, Банк спочатку визначає, чи iснують об'єктивнi iндивiдуальнi ознаки
зменшення корисностi заборгованостi кредитних установ та кредитiв клiєнтам, що
облiковуються за амортизованою вартiстю, кожна з яких окремо є суттєвою, а також
iндивiдуальнi або сукупнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв, кожна з яких
окремо не є суттєвою. У випадку, якщо вiдсутнi об'єктивнi ознаки зменшення корисностi
iндивiдуально оцiненого фiнансового активу (суттєвi або несуттєвi), цей актив включається до
групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група
фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи,
що оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, i стосовно яких визнається або
продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не повиннi оцiнюватись на предмет
зменшення корисностi на сукупнiй основi.
За наявностi об'єктивних ознак понесення збитку в результатi зменшення корисностi фiнансових
активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за вирахуванням майбутнiх очiкуваних
збиткiв за кредитом, якi ще не були понесенi). Балансова вартiсть активу знижується за рахунок
використання рахунку резерву на зменшення корисностi, i сума збитку вiд зменшення
корисностi вiдображається у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати).
Процентнi доходи продовжують нараховуватись на знижену балансову вартiсть на основi
первiсної ефективної процентної ставки за активом. Кредити та вiдповiдний резерв списуються,
коли вже немає реальної перспективи вiдшкодування у найближчому часi, а все забезпечення
було реалiзовано чи передано Банку. Якщо у наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд
зменшення корисностi знижується, й таке зниження може бути об'єктивно пов'язане з подiєю,
що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд
зменшення корисностi збiльшується чи зменшується шляхом коригування рахунку резерву.
Якщо списаний резерв у подальшому вiдновлений, то сума вiдновлення вiдображається в звiтi
про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати).
Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною
ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо кредит надано пiд плаваючу
процентну ставку, то ставкою дисконтування для визначення збиткiв вiд зменшення корисностi
буде поточна ефективна процентна ставка. Обчислення поточної вартостi очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв забезпеченого фiнансового активу вiдображає грошовi потоки, що можуть
виникнути в результатi реалiзацiї забезпечення за вирахуванням витрат на одержання та
реалiзацiю забезпечення, незалежно вiд iмовiрностi реалiзацiї забезпечення.
З метою сукупної оцiнки зменшення корисностi фiнансовi активи розподiляються на групи на
основi внутрiшньої системи кредитних рейтингiв Банку, з урахуванням характеристик
кредитного ризику, таких як вид активу, галузь економiки, географiчне розташування, вид
забезпечення, своєчаснiсть платежiв та iншi вiдповiднi фактори.
Майбутнi грошовi потоки за групою фiнансових активiв, якi оцiнюються на предмет зменшення

корисностi на сукупнiй основi, визначаюся виходячи з iсторичної iнформацiї щодо збиткiв за
активами з характеристиками, якi аналогiчнi характеристикам кредитного ризику такої групи.
Збитки попереднiх перiодiв коригуються на основi поточної спостережуваної ринкової
iнформацiї з метою вiдображення впливу iснуючих умов, що не мали впливу на тi роки, за якi
наявна iсторична iнформацiя щодо збиткiв, та усунення впливу умов у попереднiх перiодах, якi
не iснують на даний момент. Оцiнки змiн у майбутнiх грошових потоках вiдображають та
вiдповiдають змiнам у вiдповiднiй спостережуванiй ринковiй iнформацiї з року в рiк (наприклад,
змiни у рiвнi безробiття, цiнах на нерухомiсть, товарних цiнах, платiжному статусi чи iнших
факторах, що свiдчать про понесенi збитки та їх розмiр). Методи та припущення, використанi
для оцiнки грошових потокiв, регулярно переглядаються з метою зменшення будь-яких
розбiжностей мiж оцiночним збитком та фактичними результатами.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Банк оцiнює на iндивiдуальнiй основi наявнiсть об'єктивних ознак зменшення корисностi
iнвестицiй, утримуваних до погашення. В разi наявностi об'єктивних ознак понесення збиткiв
вiд зменшення корисностi сума таких збиткiв визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю
активу та теперiшньою вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв. Балансова вартiсть
активу зменшується, а сума збиткiв визнається у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi
результати).
Якщо у наступному роцi сума очiкуваних збиткiв вiд зменшення корисностi зменшується
внаслiдок подiй, що вiдбулися пiсля визнання збиткiв вiд зменшення корисностi, то ранiше
визнанi суми вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати).
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
На кожну звiтну дату Банк визначає наявнiсть об'єктивних ознак зменшення корисностi
iнвестицiї або групи iнвестицiй, доступних для продажу.
Для дольових iнструментiв, класифiкованих як доступнi для продажу, об'єктивнi ознаки
зменшення корисностi включають суттєве або тривале зменшення справедливої вартостi
iнвестицiї нижче її первiсної вартостi. В разi наявностi ознак зменшення корисностi накопиченi
збитки, що визначаються як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою
вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi цiєї iнвестицiї, визнаних ранiше у
звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати), виключаються зi складу iншого
сукупного доходу i визнаються у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати).
Збитки вiд зменшення корисностi iнвестицiй в дольовi iнструменти не сторнуються у звiтi про
прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати). Збiльшення їх справедливої вартостi пiсля
зменшення корисностi визнається безпосередньо у складi iншого сукупного доходу.
Для боргових iнструментiв, класифiкованих як доступнi для продажу, зменшення корисностi
оцiнюється на пiдставi аналогiчних критерiїв, що й для заборгованостi кредитних установ та
кредитiв клiєнтам. Майбутнi процентнi доходи нараховуються на основi зниженої балансової
вартостi з використанням процентної ставки, що застосовувалась для дисконтування майбутнiх
грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд зменшення корисностi. Процентнi доходи
вiдображаються в звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати). Якщо в
наступному роцi справедлива вартiсть боргового iнструменту збiльшується, i таке збiльшення
може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення
корисностi у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати), збиток вiд зменшення
корисностi сторнується у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати).

Реструктурованi кредити
Банк намагається, якщо можливо, реструктурувати кредити, а не вступати у права володiння
заставою. Це може включати продовження строкiв погашення та погодження нових умов
надання кредиту.
Процедура облiку таких реструктурованих кредитiв є такою:
Якщо валюту кредиту було змiнено, визнання старого кредиту припиняється, i замiсть
нього в облiку вiдображається новий кредит.
Якщо причиною реструктуризацiї кредиту є не фiнансовi труднощi позичальника, а
покращення умов отримання позичальником грошових коштiв, кредит не визнається як такий,
кориснiсть якого зменшилась. Визнання такого кредиту не припиняється, натомiсть,
встановлюється нова ефективна процентна ставка виходячи з грошових потокiв, що залишились
до погашення згiдно з кредитною угодою.
Якщо кориснiсть кредиту зменшилася пiсля реструктуризацiї, Банк використовує
первiсну ефективну процентну ставку для нових грошових потокiв з метою оцiнки вiдновної
вартостi кредиту. Рiзницю мiж перерахованою теперiшньою вартiстю нових грошових потокiв з
урахуванням забезпечення та балансовою вартiстю до реструктуризацiї включається до складу
витрат на формування резервiв за перiод.
Як тiльки умови кредитування переглянутi, кредит бiльше не вважається простроченим.
Керiвництво постiйно аналiзує реструктуризованi кредити з тим, щоб переконатись у
дотриманнi всiх критерiїв та можливостi здiйснення майбутнiх платежiв. Такi кредити
продовжують оцiнюватись на предмет зменшення корисностi на iндивiдуальнiй чи сукупнiй
основi, а їх вiдновлювальна вартiсть розраховується з використанням первiсної ефективної
процентної ставки за кредитом.
Управлiння активами
Банк надає послуги з довiрчого управлiння коштами фондiв фiнансування будiвництва ("ФФБ").
Банк виступає агентом в рамках таких угод, i його вiдповiдальнiсть обмежується фiдуцiарними
обов'язками, якi широко застосовуються в дiяльностi з довiрчого управлiння активами.
Вiдповiдно, Банк не визнає зобов'язань стосовно фондiв в довiрчому управлiннi, але оцiнює
необхiднiсть визнання будь-яких резервiв стосовно додаткових гарантiй, виданих Банком у
зв'язку з дiяльнiстю таких фондiв. Фонди в довiрчому управлiннi не є юридичними особами за
законодавством України. Повноваження з управлiння дiяльнiстю таких фондiв фактично
переданi Банку. Фонди мають свої поточнi рахунки в Банку, на яких утримуються грошовi
кошти, якi ще не були iнвестованi в активи, що вiдповiдають вимогам iнвестицiйної програми
певного фонду.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи
подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у разi:
якщо закiнчився строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
якщо Банк передав права на отримання грошових надходжень вiд такого активу, або
якщо Банк зберiг права на отримання грошових потокiв вiд активу, але взяв на себе контрактне
зобов'язання перерахувати їх у повному обсязi третiй сторонi на умовах "транзитної угоди";

якщо Банк або (a) передав практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з активом, або (б) не
передав i не зберiг практично всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з активом, але передав контроль
над цим активом.
У разi, якщо Банк передав свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, i при цьому не
передав i не зберiг практично всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з активом, а також не передав
контроль над активом, такий актив продовжує вiдображатись в облiку в межах подальшої участi
Банку у цьому активi. Подальша участь Банку в активi, що має форму гарантiї за переданим
активом, оцiнюється за меншим iз значень: первiсною балансовою вартiстю активу або
максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Банку до сплати.
У разi якщо подальша участь в активi набирає форми проданого та/або придбаного опцiону
(включаючи опцiони, розрахунки за якими вiдбуваються грошовими коштами на нетто-основi,
або аналогiчнi iнструменти) на переданий актив, то розмiр подальшої участi Банку - це вартiсть
переданого активу, який Банк може викупити. Однак у випадку, коли проданий опцiон "пут"
(включаючи опцiони, розрахунки за якими вiдбуваються грошовими коштами на нетто-основi,
або аналогiчнi iнструменти) на актив, який оцiнюється за справедливою вартiстю, обсяг
подальшої участi Банку визначається як менша з двох оцiнок: справедливої вартостi переданого
активу або цiни виконаного опцiону.
Фiнансовi зобов'язання
Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у разi виконання, анулювання чи
закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або в разi внесення суттєвих змiн до умов iснуючого
зобов'язання, в облiку припиняється визнання первiсного зобов'язання, а нове зобов'язання
вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про
прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати).
Фiнансовi гарантiї
У ходi звичайної господарської дiяльностi Банк надає фiнансовi гарантiї у формi акредитивiв,
гарантiй та авалiв. Договори фiнансової гарантiї первiсно визнаються у фiнансовiй звiтностi за
справедливою вартiстю в статтi "Iншi зобов'язання", в розмiрi отриманої комiсiї. Пiсля
первiсного визнання зобов'язання Банку за кожним договором гарантiї оцiнюється за бiльшим з
двох значень: сумою амортизованої комiсiї або найкращою оцiнкою витрат, необхiдних для
врегулювання будь-якого фiнансового зобов'язання, що виникає за гарантiєю.
Збiльшення зобов'язання, пов'язане з договорами фiнансової гарантiї, вiдображається у звiтi про
прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати). Отримана комiсiя визнається у звiтi про
прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати) на рiвномiрнiй основi протягом строку дiї
договору гарантiї.
Оподаткування
Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється у вiдповiдностi до податкового
законодавства України.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються стосовно всiх тимчасових рiзниць
за методом балансових зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються стосовно

всiх тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх
балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли вiдстрочений
податок на прибуток виникає в результатi первiсного вiдображення гудвiлу, активу або
зобов'язання за операцiєю, що не являє собою об'єднання бiзнесу, i яка на момент здiйснення не
впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть отримання у
майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здiйснити залiк цих
тимчасових рiзниць, що зменшують податкову базу. Вiдстроченi податковi активи та
зобов'язання визначаються за ставками податку, що будуть застосовуватись протягом перiоду
реалiзацiї активу чи врегулювання зобов'язання на пiдставi законодавства, яке набуло або
фактично набуло чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток вiдображається стосовно всiх тимчасових рiзниць,
пов'язаних з iнвестицiями у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також спiльнi пiдприємства,
за винятком випадкiв, коли час сторнування тимчасової рiзницi пiддається контролю, та iснує
ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в досяжному майбутньому.
Крiм цього, в Українi iснують рiзнi операцiйнi податки, що застосовуються до дiяльностi Банку.
Цi податки вiдображаються у складi iнших операцiйних витрат.
Основнi засоби
Обладнання вiдображається за фактичною вартiстю або iндексованою вартiстю (стосовно
активiв, придбаних до 31 грудня 2000 року) без урахування вартостi повсякденного
обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого зменшення
корисностi. Будiвлi оцiнюються за справедливою вартiстю за вирахуванням амортизацiї та
зменшення корисностi, визнаної пiсля дати переоцiнки.
Балансова вартiсть основних засобiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi, коли подiї
або змiни в обставинах свiдчать про те, що балансова вартiсть не може бути вiдшкодована.
Пiсля первiсного визнання за фактичною вартiстю будiвлi вiдображаються за переоцiненою
вартiстю, що є справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням подальшої
накопиченої амортизацiї i будь-яких подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Переоцiнка проводиться з достатньою перiодичнiстю, щоб уникнути суттєвих розбiжностей мiж
справедливою вартiстю переоцiненого активу i його балансовою вартiстю.
Прирiст вартостi вiд переоцiнки вiдображається у складi резерву переоцiнки основних засобiв у
складi iншого сукупного доходу, за вирахуванням сум вiдновлення попереднього зменшення
вартостi цього активу, ранiше вiдображеного у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi
результати). В цьому випадку сума збiльшення вартостi активу вiдображається у звiтi про
прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати). Зменшення вартостi вiд переоцiнки
вiдображається у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати) за вирахуванням
безпосереднього згортання такого зменшення проти попереднього приросту вартостi того ж
активу, вiдображеного в резервi переоцiнки основних засобiв.
Щорiчне перенесення сум iз резерву переоцiнки основних засобiв до складу нерозподiленого
прибутку/(непокритого збитку) здiйснюється за рахунок рiзницi мiж сумою амортизацiї, що
розраховується виходячи з переоцiненої балансової вартостi активiв, i сумою амортизацiї, що
розраховується виходячи з первiсної вартостi активiв. Крiм цього, пiд час проведення

переоцiнки основних засобiв накопичена на дату переоцiнки амортизацiя вираховується з
первiсної (переоцiненої) вартостi об'єкта основних засобiв, а отримана на нетто-основi
балансова вартiсть переоцiнюється до його справедливої вартостi. При цьому переоцiнена
вартiсть об'єкта на дату переоцiнки дорiвнює його справедливiй вартостi, а накопичена
амортизацiя дорiвнює нулю. При вибуттi активу вiдповiдна сума, включена до резерву
переоцiнки, переноситься до складу нерозподiленого прибутку/(непокритого збитку).
Нарахування амортизацiї активу починається з дати його введення в експлуатацiю. Амортизацiя
нараховується прямолiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисної служби
активiв:
Будiвлi
Меблi, iнвентар та iншi активи
Обладнання та комп'ютери
Транспортнi засоби

Рокiв
15-75 рокiв
2-25 рокiв
2-15 рокiв
5 рокiв

Амортизацiя на полiпшення орендованого майна (витрати на перебудову примiщень у договорi
оренди) нараховується протягом строку, що не перевищує строк оренди.
Залишкова вартiсть, строки корисної служби та методи нарахування амортизацiї активiв
переглядаються та коригуються, за необхiдностi, наприкiнцi кожного звiтного року.
Витрати на ремонтно-вiдновлювальнi роботи вiдображаються у складi iнших операцiйних
витрат у перiодi, в якому такi витрати були понесенi, крiм випадкiв, коли такi витрати
пiдлягають капiталiзацiї.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи включають придбанi програмне забезпечення та лiцензiї. Нематерiальнi
активи, придбанi окремо, первiсно визнаються за собiвартiстю або переоцiненою вартiстю
(стосовно активiв, придбаних до 31 грудня 2000 року). Пiсля первiсного визнання нематерiальнi
активи вiдображаються за фактичною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи мають обмеженi або
невизначенi строки корисної служби. Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисної
служби амортизуються протягом строку корисної служби, що становить 5-10 рокiв, та
оцiнюються на предмет зменшення корисностi у разi наявностi ознак можливого зменшення
корисностi нематерiального активу. Строки та порядок амортизацiї нематерiальних активiв з
обмеженим строком корисної служби аналiзуються принаймнi щорiчно наприкiнцi кожного
фiнансового року.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухоме майно, яке утримує Банк для отримання прибутку вiд
надання його в оренду або вiд збiльшення його вартостi i яке не використовується Банком.
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно визнається за собiвартiстю, включаючи витрати на
проведення операцiї, i потiм переоцiнюється за справедливою вартiстю, виходячи з її ринкової
вартостi. Ринкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Банку визнається на основi звiтiв

незалежних оцiнювачiв, якi мають визнану вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю i нещодавнiй
досвiд оцiнки майна аналогiчного мiсцезнаходження i категорiї.
Активи, утримуванi для продажу
Банк класифiкує необоротнi активи як утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть буде
вiдшкодовуватись в основному шляхом продажу, а не в ходi їх використання. Для цього
необоротнi активи мають бути доступнi для негайного продажу в їх теперiшньому станi тiльки
на тих умовах, якi є звичайними при продажу таких активiв, при цьому їх продаж має
характеризуватись високим ступенем iмовiрностi.
Висока ймовiрнiсть продажу означає твердий намiр керiвництва Банку дотримуватися плану
продажу необоротного активу. При цьому необхiдно, щоб була розпочата програма активних дiй
з пошуку покупця й виконання такого плану. У подальшому необоротний актив має активно
пропонуватись для продажу за цiною, що є обґрунтованою, з урахуванням його поточної
справедливої вартостi. Крiм цього, вiдображення продажу як завершеної операцiї має
очiкуватись протягом одного року з дати класифiкацiї необоротних активiв як утримуваних для
продажу.
Резерви пiд покриття iнших збиткiв
Резерви визнаються, коли внаслiдок певних подiй у минулому Банк має поточне юридичне або
конструктивне зобов'язання, для врегулювання якого, з великим ступенем вiрогiдностi, буде
необхiдним вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i суму зобов'язання можна
достовiрно оцiнити.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
Банк має додаткову пенсiйну програму з фiксованими внесками, крiм участi в державнiй
пенсiйнiй системi України, що передбачає розрахунок i сплату поточних внескiв роботодавця як
вiдсотка вiд поточних загальних виплат працiвникам. Вiдповiднi витрати нараховуються в тих
перiодах, до яких вiдноситься зароблена заробiтна плата. Сума внеску до сплати за програмою з
фiксованими внесками визначається з урахуванням вартостi наданих працiвниками послуг
Банку, вiку працiвникiв та стажу їх роботи в Банку i вiдображається у складi витрат на персонал.
Несплаченi внески вiдображаються у складi зобов'язань. Крiм цього, Банк не має програм
додаткових виплат працiвникам пiсля припинення трудової дiяльностi або iнших суттєвих
компенсацiйних програм, якi вимагали б додаткових нарахувань.
Статутний капiтал
Простi акцiї вiдображаються у складi капiталу. Внески до статутного капiталу, отриманi до 31
грудня 2000 року, визнаються за переоцiненою вартiстю згiдно з вимогами МСБО (IAS) 29
"Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї".
Звiтнiсть за сегментами
Сегментна звiтнiсть Банку ґрунтується на таких операцiйних сегментах: роздрiбний бiзнес,
корпоративний бiзнес та фiнансовi установи та iнвестицiї.
Умовнi зобов'язання

Умовнi зобов'язання не вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан (баланс). Розкриття
iнформацiї щодо таких зобов'язань надається, за винятком випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв для
виконання таких зобов'язань є малоймовiрним. Умовнi активи не визнаються у консолiдованому
звiтi про фiнансовий стан (баланс). Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли
надходження пов'язаних iз ними економiчних вигод є iмовiрним.
Визнання доходiв та витрат
Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Банк отримає економiчнi вигоди, а
доходи можуть бути достовiрно визначенi. Для визнання доходiв у фiнансовiй звiтностi
необхiдне дотримання таких критерiїв:
Процентнi та аналогiчнi доходи та витрати
Для всiх фiнансових iнструментiв, визначених за амортизованою вартiстю, а також для
процентних цiнних паперiв, що класифiкуються як торговi чи доступнi для продажу, процентнi
доходи чи витрати вiдображаються за ефективною процентною ставкою, що є ставкою, яка
точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати та надходження протягом очiкуваного строку
служби фiнансового iнструмента (та, якщо доцiльно, протягом бiльш короткого перiоду) до
чистої балансової вартостi фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. При обчисленнi
ефективної ставки враховуються всi договiрнi умови за фiнансовим iнструментом (наприклад,
право на дострокове погашення) та всi винагороди чи додатковi витрати, що безпосередньо
пов'язанi з фiнансовим iнструментом та є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки,
але не враховуються майбутнi збитки за кредитами. Балансова вартiсть фiнансового активу чи
фiнансового зобов'язання коригується в разi перегляду Банком своєї оцiнки платежiв або
надходжень. Скоригована балансова вартiсть обчислюється виходячи з первiсної ефективної
процентної ставки, а змiни балансової вартостi вiдображаються як процентнi доходи чи витрати.
При зменшеннi вiдображеної у фiнансовiй звiтностi вартостi фiнансового активу чи групи
аналогiчних фiнансових активiв унаслiдок зменшення корисностi процентнi доходи
продовжують визнаватися з використанням первiсної ефективної процентної ставки на основi
нової балансової вартостi.
Комiсiйнi доходи
Банк отримує комiсiйнi доходи вiд рiзних видiв послуг, що надаються клiєнтам. Комiсiйнi
доходи можна роздiлити на такi двi категорiї:
- комiсiйнi доходи, отриманi за надання послуг протягом певного перiоду
Комiсiйнi доходи, отриманi вiд надання послуг протягом певного перiоду, нараховуються
протягом цього перiоду. Такi статтi включають комiсiйнi доходи та винагороди за управлiння
активами, вiдповiдальне зберiгання та iншi управлiнськi та консультацiйнi послуги. Комiсiйнi
доходи за зобов'язаннями з надання кредитiв, що, ймовiрно, будуть використанi, та iншi
комiсiйнi доходи, пов'язанi з наданням кредитiв, переносяться на наступнi перiоди (разом iз
будь-якими додатковими витратами) та визнаються як коригування ефективної процентної
ставки за кредитом.
- комiсiйнi доходи вiд надання послуг iз проведення операцiй

Комiсiйнi доходи, отриманi за проведення або участь у переговорах щодо здiйснення операцiй
вiд iменi третьої сторони, наприклад, укладання угоди про придбання акцiй чи iнших цiнних
паперiв або придбання чи продаж компанiї, визнаються по завершеннi вiдповiдної операцiї.
Комiсiйнi доходи або частина комiсiйних доходiв, пов'язана з певними показниками доходностi,
визнаються пiсля дотримання вiдповiдних критерiїв.
Дивiдендний дохiд
Дохiд визнається у момент виникнення права Банку на отримання платежу.
Операцiї в iноземнiй валютi
Окрема рiчна фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях ("грн."), що є функцiональною
валютою та валютою подання фiнансової звiтностi Банку. Операцiї в iноземних валютах
первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату
здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi,
перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Прибутки
та збитки в результатi перерахунку операцiй в iноземнiй валютi вiдображаються у звiтi про
прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати) як результат вiд операцiй в iноземнiй валютi
та операцiй з банкiвськими металами - курсовi рiзницi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за
iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дати
первiсних операцiй. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю,
перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi.
Рiзницi мiж договiрним обмiнним курсом за певною операцiєю в iноземнiй валютi та офiцiйним
курсом НБУ на дату такої операцiї також включаються до результату торгових операцiй в
iноземнiй валютi. Офiцiйнi обмiннi курси НБУ станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв
становили 7,9930 та 7,9898 гривень за 1 долар США i 10,5372 та 10,2981 гривень за 1 євро
вiдповiдно.
Майбутнi змiни в облiковiй полiтицi
Стандарти та iнтерпретацiї, що були прийнятi, але ще не набули чинностi
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
МСФЗ (IFRS) 9, який був виданий по результатах першого етапу проекту Ради з МСФЗ щодо
замiни МСФЗ (IAS) 39, застосовується до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв i
зобов'язань, як вони визначенi в МСФЗ (IAS) 39. Первинно передбачалося, що стандарт набуде
чинностi стосовно рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 року. або пiсля цiєї
дати, але в результатi видання Поправок МСФЗ (IFRS) 9 "Дата обов'язкового застосування
МСФЗ (IFRS) 9 та перехiднi вимоги до розкриття iнформацiї", опублiкованих у груднi 2011
року, дата обов'язкового застосування була перенесена на 1 сiчня 2015 року. В ходi наступних
етапiв Рада з МСФЗ розгляне облiк хеджування та знецiнення фiнансових активiв. Банк оцiнить
вплив застосування МСФЗ (IFRS) 9 на фiнансову звiтнiсть в сукупностi з iншими етапами
проекту пiсля публiкацiї остаточної редакцiї стандарту.
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть"
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" передбачає єдину модель контролю, яка
застосовується до всiх типiв компанiй, включаючи компанiї спецiального призначення. Змiни,
якi вносяться стандартом МСФЗ (IFRS) 10, вимагатимуть вiд керiвництва значно бiльшого
обсягу суджень при визначеннi того, якi з компанiй контролюються i, вiдповiдно, мають
консолiдуватися материнською компанiєю, нiж при застосуваннi вимог МСФЗ (IAS) 27. МСФЗ

(IFRS) 10 також передбачає спецiальнi вказiвки щодо застосування його положень в умовах
агентських вiдносин. Стандарт мiстить такi облiковi вимоги та процедури консолiдацiї,
перенесенi без змiн з МСФЗ (IAS) 27. МСФЗ (IFRS) 10 замiнює вимоги вiдносно консолiдацiї,
якi мiстяться в ПКI 12 "Консолiдацiя - компанiї спецiального призначення" та МСФЗ (IAS) 27
"Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть" та набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв,
якi починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати. Дострокове застосування дозволяється.
Наразi Банк оцiнює можливий вплив застосування МСФЗ (IFRS) 10 на його фiнансовий стан i
результати дiяльностi.
МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть"
МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй пiд спiльним контролем з
використанням методу пропорцiйної консолiдацiї. Натомiсть компанiї пiд спiльним контролем,
якi вiдповiдають визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за методом дольової участi.
МСФЗ (IFRS) 11 замiнює МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльнiй дiяльностi" и ПКI 13 "Компанiї пiд
спiльним контролем - немонетарнi внески учасникiв" та набуває чинностi для рiчних звiтних
перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати. Дострокове застосування
дозволяється. Наразi Банк оцiнює можливий вплив застосування МСФЗ (IFRS) 11 на його
фiнансовий стан та результати дiяльностi.
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання"
Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля
цiєї дати. МСФЗ (IFRS) 12 об'єднує вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше мiстилися у
МСФЗ (IAS) 27 в частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також в МСФЗ (IAS) 31 та
МСФЗ (IAS) 28. Указанi вимоги до розкриття iнформацiї вiдносяться до часток участi компанiї у
дочiрнiх компанiях, спiльнiй дiяльностi, асоцiйованих та структурованих компанiях. Уведений
також ряд нових вимог до розкриття iнформацiї вiдносно таких компанiй. Банк буде змушений
розкривати бiльше iнформацiї про компанiї, якi є консолiдованими чи неконсолiдованими
структурованими компанiями, в дiяльностi яких вiн бере участь або якi вiн спонсорує. Але
стандарт не вплине на фiнансовий стан чи результати дiяльностi Банку.
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi"
МСФЗ (IFRS) 13 об'єднує в одному стандартi всi настанови вiдносно оцiнки справедливої
вартостi згiдно МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, як компанiї зобов'язанi
використовувати справедливу вартiсть, а мiстить настанови вiдносно оцiнки справедливої
вартостi вiдповiдно до МСФЗ, в тих випадках, коли використання справедливої вартостi
вимагається або дозволяється у вiдповiдностi з iншими стандартами у складi МСФЗ. Стандарт
застосовується вiдносно рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля
цiєї дати. Дострокове застосування дозволяється. Прийняття МСФЗ (IFRS) 13 може вплинути на
оцiнку активiв i зобов'язань Банку, якi облiковуються за справедливою вартiстю. Наразi Банк
оцiнює можливий вплив застосування МСФЗ (IFRS) 13 на його фiнансовий стан та результати
дiяльностi.
МСФЗ (IAS) 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть" (в редакцiї 2011 року)
В результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IFRS) 12, МСФЗ (IAS) 27 тепер мiстить
настанови щодо облiку дочiрнiх, пiд спiльним контролем та асоцiйованих компанiй тiльки в
окремiй фiнансовiй звiтностi. Поправка набуває чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються 1
сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати.
МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" (в редакцiї 2011 року)
В результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 та МСФЗ (IFRS) 12, найменування МСФЗ (IAS) 28
змiнилося на МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства". Нова
редакцiя стандарту описує застосування метода часткової участi не лише вiдносно iнвестицiй в
асоцiйованi компанiї, але також i вiдносно iнвестицiй у спiльнi пiдприємства. Поправка набуває
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 року.
Поправка до МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам"
Поправка до МСФЗ (IAS) 19 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1

сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати. Поправка вносить суттєвi змiни в облiк винагород
працiвникiв, зокрема усуває можливiсть вiдстроченого визнання змiн в активах та пасивах
пенсiйного плану (так званий "коридорний метод"). Окрiм того, поправка обмежує змiни чистих
пенсiйних активiв (зобов'язань), що визнаються в прибутку чи збитку, чистим доходом
(витратами) по процентах та вартiстю послуг. Поправка не вплине на фiнансовий стан та
результати дiяльностi Банку.
Поправка до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" - "Представлення статей iншого
сукупного доходу"
Поправка змiнює групування статей, якi представленi у складi iншого сукупного доходу. Статтi,
якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибуткiв чи збиткiв в певний момент часу в
майбутньому (наприклад, чистi витрати чи доходи по фiнансових активах, якi є в наявностi на
продаж) мають представлятися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть пере класифiкованi
(наприклад, переоцiнка будiвель). Поправка показує вплив виключно на представлення
iнформацiї та не зачiпає фiнансовий стан чи фiнансовий результат дiяльностi Банку. Поправка
набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 липня 2012 року чи пiсля цiєї
дати.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"
Згiдно даним поправкам, компанiї зобов'язанi розкривати iнформацiю про права на здiйснення
взаємозалiку та вiдповiднi угоди (наприклад, угоди про надання забезпечення). Данi розкриття
забезпечать користувачiв iнформацiєю корисною для оцiнки впливу угод про взаємозалiк на
фiнансовий стан компанiї. Новi вимоги до розкриття iнформацiї застосовуються до всiх
визнаних фiнансових iнструментiв, якi взаємозалiковуються у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 32
"Фiнансовi iнструменти: представлення iнформацiї". Вимоги до розкриття iнформацiї також
застосовуються до визнаних фiнансових iнструментiв, якi є предметом юридично закрiпленої
генеральної угоди про взаємозалiк або аналогiчної угоди не залежно вiд того, чи пiдлягають
вони взаємозалiку вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 32. Поправки не вплинуть на фiнансовий стан або
результати дiяльностi Банку. Поправки набирають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi
починаються 1 сiчня 2013 року чи пiсля цiєї дати.
Поправки до МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання"
В рамках даних поправок роз'яснюється значення фрази "на даний момент володiє юридично
закрiпленим правом на здiйснення взаємозалiку". Вплив застосування даних поправок для Банку
необхiдно оцiнити за допомогою аналiзу процедур розрахункiв та правової документацiї, який
покаже можливiсть здiйснення взаємозалiку в ситуацiях, в яких вiн здiйснювався в минулому. В
окремих випадках взаємозалiк може виявитися неможливим. В iнших ситуацiях може виникнути
необхiднiсть перегляду умов договору. Вимоги, згiдно з якими правом здiйснення взаємозалiку
володiють всi контрагенти за угодою про взаємозалiк, може виявитися ускладненим в ситуацiях,
коли правом на взаємозалiк у випадку дефолту володiє лише одна сторона.
Поправки також описують, як слiд застосувати критерiї взаємозалiку в МСФЗ (IAS) 32 для
розрахункових систем (таких як системи єдиного клiрингового центру), в рамках яких
використовуються механiзми неодночасних валових платежiв. Численнi розрахунковi системи
будуть задовольняти новим критерiям, а деякi - нi. Визначення впливу застосування даних
поправок на фiнансову звiтнiсть не представляється практично можливим, оскiльки Банк має
проаналiзувати операцiйнi процедури єдиних клiрингових центрiв та розрахункових систем, щоб
зробити висновок вiдносно їх вiдповiдностi новим критерiям.
Правки набувають чинностi вiдносно рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2014 року
або пiсля цiєї дати.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, наданi державою"
Згiдно даним поправкам компанiї, якi вперше застосовують МСФЗ, мають застосовувати МСФЗ
(IAS) 20 "Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу"

перспективно вiдносно наявних у них на дату переходу на МСФЗ позик, наданих державою.
Поправка не вплине на фiнансову звiтнiсть Банку.
Вдосконалення МСФЗ
Правки набувають чинностi вiдносно рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 року
або пiсля цiєї дати. Данi поправки не вплинуть на Банк:
- МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi": Дане
вдосконалення роз'яснює, що компанiя яка припинила застосовувати МСФЗ в минулому та
вирiшила або зобов'язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, має право застосувати
МСФЗ (IFRS) 1 повторно. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не застосовується повторно, компанiя має
ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть, так начебто вона нiколи не припиняла
застосовувати МСФЗ.
- МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi": Дане вдосконалення роз'яснює рiзницю мiж
додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається на добровiльнiй основi, та мiнiмумом
необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною порiвняльною
iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй звiтний перiод.
- МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби": Дане вдосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини
та допомiжне обладнання, яке задовольняє визначенню основних засобiв, не є запасами.
- МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання": Дане вдосконалення роз'яснює, що податок
на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, облiковується вiдповiдно до
МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток".
- МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть": Дане вдосконалення приводить у
вiдповiднiсть вимоги до розкриття в промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi
суми активiв сегменту з вимогами до розкриття в нiй iнформацiї про зобов'язання сегменту.
Згiдно даному роз'ясненню, розкриття iнформацiї в промiжнiй фiнансовiй звiтностi також має
вiдповiдати розкриттю iнформацiї в рiчнiй фiнансовiй звiтностi.
Банк наразi оцiнює вплив цих поправок на його окрему фiнансову звiтнiсть.

4.

Суттєвi облiковi судження та оцiнки

У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Банку використовувало свої судження та
здiйснювало оцiнки при визначеннi сум, вiдображених в окремiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi.
Найбiльш суттєве використання суджень та оцiнок включає таке:
Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi
Банк регулярно проводить аналiз кредитiв i дебiторської заборгованостi на предмет зменшення
корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Банк використовує своє судження при оцiнцi збиткiв
вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв i
вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних позичальникiв. Банк аналогiчним
чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi даних спостережень, що вказують на
несприятливу змiну в статусi погашення зобов'язань позичальниками в складi групи або змiну
державних чи мiсцевих економiчних умов, що спiввiдноситься з випадками невиконання
зобов'язань за активами у складi групи. Керiвництво використовує оцiнки, що ґрунтуються на
iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками
кредитного ризику й об'єктивних ознаках зменшення корисностi за групами кредитiв i
дебiторської заборгованостi. Банк використовує своє судження при коригуваннi даних
спостережень стосовно групи кредитiв або дебiторської заборгованостi для вiдображення
поточних обставин.

Вiдстроченi податковi активи
Станом на 31 грудня 2012 року Банк визнав вiдстрочений податковий актив у сумi 238 457 тис.
грн. (31 грудня 2011 р.: 227 588 тис. грн.; 01 сiчня 2011 р.: 283 290 тис. грн.). Керiвництво Банку
вважає, що протягом обґрунтованого перiоду Банк отримає достатнiй оподатковуваний
прибуток, що дозволить йому реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
5.

Iнформацiя за сегментами

Для цiлей управлiння Банк визнає такi операцiйнi сегменти (бiзнес - напрями):
Роздрiбний бiзнес
сегмент дiяльностi, спрямований на обслуговування клiєнтiв роздрiбного бiзнесу за повним
перелiком продуктiв, та на продаж продуктiв, якi надаються переважно у стандартизованiй
формi (згiдно iз затвердженими тарифами та у стандартних процедурах) та не вимагають, як
правило, iндивiдуального пiдходу.
Корпоративний бiзнес
сегмент дiяльностi, спрямований на обслуговування корпоративних клiєнтiв та продаж
продуктiв, якi потребують iндивiдуального пiдходу i надаються переважно корпоративним
клiєнтам
Фiнансовi установи та iнвестицiї
сегмент дiяльностi, спрямований на надання послуг учасникам фiнансових ринкiв (грошового,
валютного, фондового тощо) та на продаж продуктiв, пов'язаних з операцiями на фiнансових
ринках.
Нерозподiленi суми
Iншi суми, що не мають чiткого розподiлу.
Керiвництво здiйснює монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi кожного сегменту окремо
для цiлей прийняття рiшень про розподiл ресурсiв та оцiнки результатiв їх дiяльностi.
Результати дiяльностi сегментiв визначаються iнакше, нiж в окремiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi,
як видно з таблицi нижче. Облiк податку на прибуток здiйснюється на груповiй основi, i вiн не
розподiляється мiж операцiйними сегментами.
Для цiлей сегментної звiтностi вiдсотки розподiляються на основi єдиних трансфертних ставок,
що встановлюються Комiтетом з питань управлiння активами i пасивами (КУАП) на основi
вартостi запозичень для Банку.
У 2012 та 2011 роках Банк не мав виручки вiд операцiй з одним зовнiшнiм клiєнтом або
контрагентом, яка становила б 10% i бiльше вiдсоткiв вiд загальної виручки Банку.
Банк розташований в Українi, i майже 100% доходiв генеруються в Українi.
В таблицi нижче представлена iнформацiя про доходи i прибутки, а також певнi активи та
зобов'язання операцiйних сегментiв Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року:
Роздріб-ний
бізнес
Зовнішні клієнти

Фінансові
Корпораустанови та
тивний бізнес інвестиції

Нерозподілені суми

Усього

Процентний дохід
Комісійні доходи
Інші доходи
Прибуток від операцій з іноземними
валютами та банківськими металами
Прибуток від інвестиційних цінних паперів,
доступних для продажу
Прибуток від зміни справедливої вартості
інвестиційних цінних паперів, які
оцінюються за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або
збитку
Сторнування резервів під зменшення
корисності інших активів та під покриття
інших збитків
Доходи від інших сегментів
Усього доходи
Процентні витрати
Комісійні витрати
(Нарахування)/сторнування резервів під
зменшення корисності кредитів
Збиток від операцій з іноземними валютами
та банківськими металами
Збиток від інвестиційних цінних паперів,
доступних для продажу
Витрати на персонал
Знос та амортизація
Інші операційні витрати
Нарахування резервів під зменшення
корисності інших активів та під покриття
інших збитків
Результати сегментів

Фінансові
установи та
Роздріб-ний
Корпорабізнес
тивний бізнес інвестиції
261 166
5 646 388
1 781 947
268 240
207 042
21 936
(21 993)
94 350
15 533

Нерозподілені суми
553
2 854

Усього
7 689 501
497 771
90 744

99 794

90 797

118 155

-

308 746

-

431

270 243

-

270 674

-

-

9 871

-

9 871

1 509 432
2 116 639

(4 000 611)
2 038 397

257
849 393
3 067 335

1 641 786
1 645 193

257
8 867 564

(1 389 161)
(87 473)

(914 690)
(18 987)

(1 829 403)
(6 892)

(207)

(4 133 254)
(113 559)

65 092

(3 130 396)

-

-

(3 065 304)

-

-

-

(51 363)

(51 363)

(22)
(411 662)
(64 556)
(133 810)

(221 235)
(10 230)
(35 296)

(107)
(85 533)
(2 083)
(31 064)

(3 309)
(91 781)
(12 353)
(113 170)

(3 438)
(810 211)
(89 222)
(313 340)

(4 193)
90 854

(1 164)
(2 293 601)

1 112 253

(1 005)
1 372 005

(6 362)
281 511

Витрати з податку на прибуток

(127 977)

Прибуток за рік
Активи та зобов’язання
Активи сегменту
Нерозподілені активи
Усього активи
Зобов’язання сегменту
Нерозподілені зобов’язання
Усього зобов’язання
Інша інформація за сегментами
Капітальні витрати

153 534
4 512 222

19 182 794

(84 583)

43 278 185

27 205 934

(14 541)

38 712 696
707 440

86 503 103
707 440
87 210 543

29 494

69 795 392
29 494
69 824 886

(17 107)

(119 116)

23 406 664

(2 885)

В таблицi нижче представлена iнформацiя про доходи i прибутки, а також певнi активи та
зобов'язання операцiйних сегментiв Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року:
Роздріб-ний
бізнес
Зовнішні клієнти
Процентний дохід
Комісійні доходи
Інші доходи

220 852
244 423
5 963

Фінансові
Корпораустанови та
тивний бізнес інвестиції
5 611 729
224 607
42 242

1 462 688
20 673
908

Нерозподілені суми
5 766

Усього
7 295 269
489 703
54 879

Роздріб-ний
бізнес
Прибуток від операцій з іноземними
валютами та банківськими металами
Прибуток від інвестиційних цінних паперів,
доступних для продажу
Сторнування резервів під зменшення
корисності інших активів та під покриття
інших збитків
Доходи від інших сегментів
Усього доходи
Процентні витрати
Комісійні витрати
Нарахування резервів під зменшення
корисності кредитів
Збиток від інвестиційних цінних паперів,
доступних для продажу
Збиток від зміни справедливої вартості
інвестиційних цінних паперів, які
оцінюються за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або
збитку
Збиток від первісного визнання кредитів
клієнтам
Витрати на персонал
Знос та амортизація
Інші операційні витрати
Нарахування резервів під зменшення
корисності інших активів та під покриття
інших збитків
Результати сегментів

Фінансові
установи та
Корпоративний бізнес інвестиції

Нерозподілені суми

Усього

74 988

95 933

143 713

70 719

385 353

9 613

-

109 955

-

119 568

2 007
1 318 101
1 875 947

(3 888 083)
2 086 428

22 128
949 927
2 709 992

1 620 055
1 696 540

24 135
8 368 907

(1 190 311)
(81 347)

(1 011 988)
(36 391)

(1 939 221)
(4 008)

(470)

(4 141 520)
(122 216)

(62 164)

(2 842 694)

-

-

(2 904 858)

-

(1 222)

-

-

(1 222)

-

-

(7 342)

-

(7 342)

(340 306)
(56 338)
(123 532)

(5 335)
(204 027)
(9 493)
(17 153)

(62 346)
(1 840)
(28 279)

(67 955)
(5 225)
(97 870)

(5 335)
(674 634)
(72 896)
(266 834)

21 949

(1 021)
(2 042 896)

666 956

(3 067)
1 521 953

(4 088)
167 962

Витрати з податку на прибуток

(53 762)

Прибуток за рік

114 200

Активи та зобов’язання
Активи сегменту
Нерозподілені активи
Усього активи
Зобов’язання сегменту
Нерозподілені зобов’язання
Усього зобов’язання
Інша інформація за сегментами
Капітальні витрати

6.

4 620 632

16 543 527

(76 097)

44 604 785

16 233 664

(13 479)

24 324 856
958 918

73 550 273
958 918
74 509 191

19 606

57 248 207
19 606
57 267 813

(14 967)

(107 156)

24 471 016

(2 613)

Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають:
Грошові кошти в касі
Поточний рахунок в Національному банку України (крім
обов’язкового резерву)
Поточні рахунки в інших кредитних установах
Депозити “овернайт” в інших кредитних установах
Строкові депозити в інших кредитних установах зі

31 грудня
2012 р.
801 270

31 грудня
2011 р.
792 686

01 січня
2011 р.
789 258

1 629 018
10 066 138
6 114 016
586 826

719 665
6 525 167
442 414
70 737

919 447
4 615 407
4 344 904
110 000

строком погашення до 90 днів
Депозитні сертифікати НБУ строком до 90 днів
Договори зворотного “репо” з кредитними установами зі
строком виконання до 90 днів
Грошові кошти та їх еквіваленти

-

500 034

-

19 197 268

1 001 126
10 051 829

10 779 016

Станом на 31 грудня 2012 року поточнi рахунки в iнших кредитних установах включать кошти в
сумi 9 543 007 тис. грн., розмiщенi на поточних рахунках у п'яти банках країн-членiв ОЕСР та
України (31 грудня 2011 р.: 6 332 851 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 4 246 534 тис. грн.). Цi банки є
основними контрагентами Банку при здiйсненнi мiжнародних розрахункiв. Кошти розмiщенi на
звичайних банкiвських умовах.
Станом на 31 грудня 2012 року депозити "овернайт", розмiщенi в банках країн-членiв ОЕСР пiд
ринковi процентнi ставки. Кошти в сумi 6 019 440 тис. грн. були розмiщенi у двох банках країнчленiв ОЕСР (31 грудня 2011 р.: 432 400 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 4 205 959 тис. грн.).

7.

Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України

Починаючи з червня 2012 року українськi банки повиннi розмiщувати 50% обов'язкового
резерву за попереднiй мiсяць на окремому рахунку в НБУ (31 грудня 2011 р.: 70%, 01 сiчня 2011
р.: 100%). Процентна ставка за коштами на цьому рахунку становить 30% офiцiйної облiкової
ставки НБУ. Станом на 31 грудня 2012 року сума, розмiщена Банком на такому рахунку,
становила 385 474 тис. грн. (31 грудня 2011 р.: 556 861 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 586 447 тис.
грн.). Можливiсть зняття Банком коштiв з цього депозиту значно обмежується нормативнозаконодавчими положеннями. Починаючи з липня 2011 року українським банкам дозволяється
покривати 50% обов'язкового резерву в НБУ номiнальною вартiстю облiгацiй внутрiшньої
державної позики (далi - ОВДП). Станом на 31 грудня 2012 року ОВДП загальною балансовою
вартiстю 3 214 963 тис. грн. (31 грудня 2011 р.: 265 809 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 267 121 тис.
грн.) використовувалися Банком для виконання вимог НБУ щодо обов'язкового резерву
(Примiтка 10).
Починаючи з серпня 2008 року українськi банки повиннi розмiщувати 20% коштiв, залучених
вiд нерезидентiв в iноземнiй валютi на перiод до 183 днiв, на окремому рахунку в НБУ у формi
безпроцентного грошового депозиту. Станом на 31 грудня 2012 року сума, розмiщена Банком
на такому рахунку, становила 39 458 тис. грн. (31 грудня 2011 р.: 18 239 тис. грн., 01 сiчня 2011
р.: 3 721 тис. грн.). Можливiсть зняття Банком коштiв з цього депозиту значно обмежується
нормативно-законодавчими положеннями.
Починаючи з 2009 року українськi банки повиннi розмiщувати кошти у сумi, еквiвалентнiй сумi
резерву пiд зменшення корисностi (визначеного згiдно з облiку вимогами нормативних актiв
НБУ), створеного пiд кредити, наданi в iноземних валютах позичальникам, якi не мають доходiв
в iноземнiй валютi, на окремому рахунку в НБУ у формi безпроцентного грошового депозиту.
Станом на 31 грудня 2012 року сума, розмiщена Банком на такому рахунку, становила 106 220
тис. грн. (31 грудня 2011 р.: 5 076 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 517 тис. грн.). Можливiсть зняття
Банком коштiв з цього депозиту значно обмежується нормативно-законодавчими положеннями.
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв Банк виконував вимоги НБУ щодо обов'язкових
резервiв.
8.
Заборгованiсть кредитних установ
Заборгованiсть кредитних установ включає:

Кредити та депозити
Поточні рахунки в інших кредитних установах у
банківських металах
Інша заборгованість кредитних установ
Мінус – резерв під зменшення корисності
Заборгованість кредитних установ

31 грудня
2012 р.
963 149

31 грудня
2011 р.
1 074 736

01 січня
2011 р.
545 739

191 529
3 637
1 158 315
(17 028)
1 141 287

191 800
6 136
1 272 672
1 272 672

113 602
10 760
670 101
(17 842)
652 259

Станом на 31 грудня 2012 року заборгованiсть кредитних установ за кредитами та депозитами
включає гарантiйнi депозити на суму 51 708 тис. грн., розмiщенi, головним чином, з метою
забезпечення операцiй клiєнтiв, таких як акредитиви, гарантiї виконання та операцiї з дорожнiми
чеками (31 грудня 2011 р.: 49 776 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 85 932 тис. грн.).
Рух резервiв пiд зменшення корисностi коштiв у кредитних установах був таким:
Заборгованість
кредитних установ
17 842
(17 868)
26
16 954
74
17 028

На 1 січня 2011 р.
Сторнування
Курсові різниці
На 31 грудня 2011 р.
Нараховано
Курсові різниці
На 31 грудня 2012 р.

9.

Кредити клiєнтам

Кредити клiєнтам включають:
Комерційні кредити
Овердрафти
Векселі
Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою

31 грудня
2012 р.
48 346 005
120 940
45 501
48 512 446

31 грудня
2011 р.
50 479 193
99 435
777 551
51 356 179

01 січня
2011 р.
49 702 584
131 716
891 426
294 855
51 020 581

Мінус – резерв під зменшення корисності
Кредити клієнтам

(9 148 704)
39 363 742

(9 507 615)
41 848 564

(7 326 189)
43 694 392

Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв клiєнтам
Узгодження резерву пiд зменшення корисностi кредитiв клiєнтам за категорiями є таким:

На 1 січня 2012 р.
Нараховано за рік
Повернення раніше списаної
заборгованості
Списання
Курсові різниці
На 31 грудня 2012 р.

Комерційні
кредити
9 439 389
3 109 791
2
(3 447 997)
40 734
9 141 919

Овердрафти
26 018
(24 858)
1 160

Дебіторська
заборгованість за
фінансовою
орендою
-

Векселя
42 208
(36 583)

Усього
9 507 615
3 048 350

5 625

2
(3 447 997)
40 734
9 148 704

Зменшення корисності на
індивідуальній основі
Зменшення корисності на
сукупній основі
Загальна сума кредитів,
зменшення корисності яких
визначено на індивідуальній
основі, до вирахування суми
резерву під зменшення
корисності таких активів

На 1 січня 2011 р.
Нараховано за рік
Повернення раніше списаної
заборгованості
Списання
Курсові різниці
На 31 грудня 2011 р.
Зменшення корисності на
індивідуальній основі
Зменшення корисності на
сукупній основі
Загальна сума кредитів,
зменшення корисності яких
визначено на індивідуальній
основі, до вирахування суми
резерву під зменшення
корисності таких активів

8 586 518

-

-

5 542

8 592 060

555 401
9 141 919

1 160
1 160

-

83
5 625

556 644
9 148 704

11 455 072

-

32 449

11 487 521

Векселя
56 375
(14 167)

Усього
7 326 189
2 922 726
100 485
(809 452)
(32 333)
9 507 615

Комерційні
кредити
7 226 114
2 955 118

Овердрафти
24 389
1 629

Дебіторська
заборгованість за
фінансовою
орендою
19 311
(19 854)

100 485
(809 452)
(32 876)
9 439 389

26 018

543
-

42 208

8 813 035

25 315

-

-

8 838 350

626 354
9 439 389

703
26 018

-

42 208
42 208

669 265
9 507 615

14 405 723

30 584

-

-

14 436 307

Кредити, зменшення корисностi яких визначено на iндивiдуальнiй основi
Станом на 31 грудня 2012 року процентнi доходи, нарахованi за кредитами, стосовно яких був
визнаний резерв пiд зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi, становили 854 800 тис. грн.
(31 грудня 2011 р.: 808 194 тис. грн.).
Згiдно з українським законодавством, кредити можуть бути списанi лише за умови
затвердження такого списання Правлiнням Банку, а у деяких випадках - на основi вiдповiдного
рiшення суду.
Застава та iншi iнструменти зменшення кредитного ризику
Розмiр та види застави, що вимагається Банком, залежать вiд оцiнки кредитного ризику
контрагента. Банк запровадив основнi принципи прийнятностi рiзних видiв застави та
параметрiв оцiнки.
Основнi види отриманої застави включають:
-

при наданнi цiнних паперiв на умовах позики та операцiях зворотного "репо" - грошовi

кошти або цiннi папери,
при комерцiйному кредитуваннi - об'єкти нерухомого майна, запаси та торгова
дебiторська заборгованiсть,
при кредитуваннi фiзичних осiб - застава житла i транспортних засобiв.
Банк здiйснює монiторинг ринкової вартостi застави, вимагає додаткової застави згiдно з
базовими угодами, а також здiйснює монiторинг ринкової вартостi застави, що отримана, при
перевiрцi достатностi резерву пiд зменшення корисностi кредитiв.
Станом на 31 грудня 2012 року кредити клiєнтам балансовою вартiстю 5 474 344 тис. грн. були
переданi у заставу за кредитами, отриманими вiд НБУ (31 грудня 2011 р.: 4 990 483 тис. грн., 01
сiчня 2011 р.: 6 606 102 тис. грн.) (Примiтка 17).
Концентрацiя кредитiв клiєнтам
Станом на 31 грудня 2012 року Банк мав концентрацiю кредитiв у розмiрi 16 763 605 тис. грн.,
наданих десятьом найбiльшим позичальникам (34,56% загального кредитного портфелю) (31
грудня 2011 р.: 16 124 950 тис. грн., або 31,40%, 01 сiчня 2011 р.: 14 450 647 тис. грн., або
28,32%). За цими кредитами було сформовано резерв у розмiрi 1 401 507 тис. грн. (31 грудня
2011 р.: 1 176 472 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 939 653 тис. грн.).
Кредити та аванси клiєнтам буди виданi таким категорiям клiєнтiв:

Юридичні особи
Державні підприємства
Фізичні особи
Муніципальні підприємства

31 грудня
2012 р.
35 817 344
11 309 974
849 200
535 928
48 512 446

31 грудня
2011 р.
39 093 260
10 103 353
948 826
1 210 740
51 356 179

01 січня
2011 р.
40 273 928
8 707 471
1 108 989
930 193
51 020 581

Кредити надаються пiдприємствам, що здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї України в таких
галузях:
31 грудня
2012 р.
Сільське господарство та харчова
промисловість
Торгівля
Видобувна галузь
Будівництво
Машинобудування
Хімічна промисловість
Нерухомість
Будівництво доріг
Транспорт та зв'язок
Металургія
Виробництво будівельних матеріалів
Виробництво гумової та пластикової продукції
Енергетика
Фізичні особи
Індивідуальні послуги
Готелі та ресторани
Целюлозо-паперова промисловість
Легка промисловість
Металообробка

9 051 771
7 017 798
4 255 252
4 197 700
4 063 681
2 753 015
2 381 754
2 128 029
1 974 682
1 707 229
1 538 426
1 470 869
1 130 453
849 200
709 793
708 463
694 586
404 598
267 834

%

31 грудня
2011 р.

%

01 січня
2011 р.

%

18,7
14,5
8,8
8,7
8,4
5,7
4,9
4,4
4,1
3,5
3,2
3,0
2,3
1,7
1,5
1,4
1,4
0,8
0,6

8 330 014
9 031 071
4 260 529
5 435 793
3 716 769
2 865 942
3 075 624
2 128 029
1 626 151
1 164 771
1 530 100
1 739 790
2 065 529
948 826
43 147
53 065
676 935
414 328
987 801

16,2
17,6
8,3
10,6
7,2
5,6
6,0
4,1
3,2
2,3
3,0
3,4
4,0
1,8
0,1
0,1
1,3
0,8
1,9

9 820 979
8 663 298
3 767 943
3 626 400
3 713 969
2 779 378
3 366 925
2 129 838
1 654 078
1 278 117
1 659 309
1 715 963
1 984 830
1 108 989
42 312
52 324
681 027
343 667
930 286

19,2
17,0
7,4
7,1
7,3
5,4
6,6
4,2
3,2
2,5
3,3
3,4
3,9
2,2
0,1
0,1
1,3
0,7
1,8

Культура і спорт
Деревообробна промисловість
Інше

225 290
208 713
773 310
48 512 446

0,5
0,4
1,5
100

366 085
218 262
677 618
51 356 179

0,7
0,4
1,4
100

229 892
408 603
1 062 454
51 020 581

0,4
0,8
2,1
100

Кредити юридичним особам включають дебiторську заборгованiсть за фiнансовою орендою, яку
можна проаналiзувати таким чином:
31 грудня
2012 р.
Валові інвестиції у фінансову оренду, дебіторська
заборгованість:
До 1 року
Незароблені фінансові доходи майбутніх періодів за
фінансовою орендою
Чисті інвестиції в фінансову оренду

31 грудня
2011 р.
-

-

309 555
309 555

-

-

(14 700)
294 855

31 грудня
2012 р.
Чисті інвестиції у фінансову оренду, дебіторська
заборгованість:
До 1 року
Чисті інвестиції в фінансову оренду

10.

01 січня
2011 р.

31 грудня
2011 р.
-

01 січня
2011 р.
-

294 855
294 855

Iнвестицiйнi цiннi папери

Iнвестицiйнi цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку включають:
Облігації підприємств
ОВДП
Інвестиційні цінні папери, які оцінюються за справедливою
вартістю

31 грудня
2012 р.
3 538 447

31 грудня
2011 р.
3 221 305

01 січня
2011 р.
107 796
-

3 538 447

3 221 305

107 796

Станом на 31 грудня 2012 року ОВДП, якi включенi до iнвестицiйних цiнних паперiв, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку,
балансовою вартiстю 1 636 033 тис. грн. (31 грудня 2011 р.: 761 823 тис. грн., 01 сiчня 2010 р.:
нуль) переданi у заставу в якостi забезпечення за кредитами, отриманими вiд НБУ (Примiтка
17).
Станом на 31 грудня 2012 року ОВДП, якi включенi до iнвестицiйних цiнних паперiв, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку,
балансовою вартiстю 1 434 482 тис. грн. переданi у заставу в якостi забезпечення за договорами
"репо" з НБУ (31 грудня та 01 сiчня 2011 р.: нуль) (Примiтка 17).
Станом на 31 грудня 2012 року iнвестицiйнi цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, представленi ОВДП, основну
суму яких буде проiндексовано з урахуванням збiльшення мiж середнiм мiжбанкiвським
обмiнним курсом гривнi до долара США за мiсяць, що передує мiсяцю випуску, та середнiм
обмiнним курсом гривнi до долара США за мiсяць, що передує мiсяцю настання строку
погашення. Банк вирiшив не вiдокремлювати вбудований похiдний фiнансовий iнструмент i
оцiнити iнструмент повнiстю за його справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку.

Iнвестицiйнi цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку (оцiненi при первiсному визнаннi) включають iнвестицiї,
здiйсненi Банком в облiгацiї пiдприємств. Управлiння цим портфелем здiйснюється з
урахуванням ризику на основi справедливої вартостi, а його результати надаються на цiй основi
ключовому управлiнському персоналу.
Iнвестицiйнi цiннi папери, доступнi для продажу, включають:
31 грудня 2012
р.
6 540 515
5 220 455
3 247 957
18 121
15 027 048

Облігації підприємств
ОВДП
Муніципальні облігації
Акції підприємств
Інвестиції, доступні для продажу

31 грудня 2011
р.
3 494 049
6 344 771
10 082
6 811
9 855 713

01 січня
2010 р.
444 680
8 409 993
6 355
8 861 028

Станом на 31 грудня 2012 року ОВДП загальною балансовою вартiстю 3 214 963 тис. грн. (31
грудня 2011 р.: 265 809 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 267 121 тис. грн.) використанi Банком для
часткового виконання вимог НБУ щодо обов'язкового резерву (Примiтка 7).
Станом на 31 грудня 2012 року iнвестицiйнi цiннi папери, доступнi для продажу, балансовою
вартiстю 1 447 682 тис. грн. переданi у заставу в якостi забезпечення за кредитами, отриманими
вiд НБУ (31 грудня та 01 сiчня 2011 р.: нуль) (Примiтка 17).
Станом на 31 грудня 2011 року iнвестицiйнi цiннi папери, доступнi для продажу, справедливою
вартiстю 2 283 649 тис. грн. переданi в заставу в якостi забезпечення за договорами "репо" з
НБУ (01 сiчня 2011 р.: нуль) (Примiтка 17).
Iнвестицiйнi цiннi папери, утримуванi до погашення, включають:
31 грудня 2012 р.
Номінальна
вартість

Муніципальні облігації
Облігації підприємств

90 000
1 244 943

Мінус – резерв під
зменшення корисності
(Примітка 15)
Інвестиції, утримувані до
погашення

Балансова
вартість

91 219
1 299 270
1 390 489

31 грудня 2011 р.
Номінальна
вартість

90 000
1 244 943

01 січня 2011 р.

Балансова
вартість

91 317
1 299 295
1 390 612

Номінальна
вартість

200 000
1 414 943

Балансова
вартість

203 252
1 478 880
1 682 132

(18 252)

(18 270)

(40 655)

1 372 237

1 372 342

1 641 477

Станом на 31 грудня 2012 року iнвестицiйнi цiннi папери, утримуванi до погашення балансовою
вартiстю 1 299 270 тис. грн. переданi у заставу в якостi забезпечення за кредитами, отриманими
вiд НБУ (31 грудня та 01 сiчня 2011 р.: нуль) (Примiтка 17).
11.

Iнвестицiйна нерухомiсть

Рух за статтями iнвестицiйної нерухомостi був таким:
Інвестиційна нерухомість станом на 1 січня
Надходження
Переведення з категорії інших активів (Примітка 16)
Переведення з категорії активів, утримуваних для продажу
Переведення з категорії основних засобів (Примітка 12)
Вибуття

31 грудня 2012
р.
3 088 254
628 346
(8 837)

31 грудня 2011
р.
2 380 711
695 613
1 258
11 042
-

01 січня
2011 р.
159 554
1 020 543
1 204 456
(3 148)

78
3 707 841

Чистий дохід/(збиток) від коригування справедливої вартості
Інвестиційна нерухомість станом на 31 грудня

(370)
3 088 254

(694)
2 380 711

У 2012 роцi Банк отримав об'єкти (майно єдиного майнового комплексу), набутого у власнiсть
Банку, як частину погашення кредиту. Банк прийняв рiшення утримувати данi об'єкти з метою
довгострокового збiльшення їх вартостi та/або збiльшення орендного доходу, а не продати їх у
короткостроковiй перспективi, i класифiкував цi активи як iнвестицiйна нерухомiсть.
У 2012 роцi Банк здiйснив переоцiнку iнвестицiйної нерухомостi. Переоцiнка була виконана
незалежним оцiнювачем з оцiнки нерухомостi, який має визнану вiдповiдну професiйну
квалiфiкацiю i нещодавнiй досвiд оцiнки об'єктiв нерухомостi з аналогiчним мiсцем
розташування та аналогiчної категорiї. Справедлива вартiсть визначалась на основi даних,
спостережуваних на ринку.
У 2012 роцi Банк вiдобразив результат коригування справедливої вартостi iнвестицiйної
нерухомостi у розмiрi 78 тис. грн. в iнших доходах (2011 р.: 370 тис. грн. в iнших операцiйних
витратах).
Банк надав в оренду частину iнвестицiйної нерухомостi за договорами операцiйної оренди.
Майбутнi мiнiмальнi суми до отримання за договорами невiдмовної операцiйної оренди
включають таке:
До 1 року
Від 1 до 5 років
Понад 5 років
Майбутні мінімальні суми до отримання за договорами
операційної оренди, які не можуть бути розірвані

31 грудня
2012 р.
18 937
26 431
4 113

31 грудня
2011 р.
22 446
33 489
12 428

01 січня
2011р.
23 528
40 653
21 411

49 481

68 363

85 592

Протягом 2012 року Банк визнав орендний дохiд у розмiрi 31 125 тис. грн. (31 грудня 2011 р.: 25
860 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 1 988 тис. грн.), що включений до складу iншого доходу звiту про
прибутки i збитки (звiт про фiнансовi результати).
12.

Основнi засоби

Рух основних засобiв був таким:
Будівлі

Поліпшення

Комп’ютери

орендованого
майна

та
обладнання

Меблі, інвентар
та інші активи Транспортні засоби

Незавершене
будівництво

Усього

Історична або переоцінена вартість
На 31 грудня 2011 р.
Надходження
Вибуття
Переведення
Вирахування
накопиченої амортизації
при переоцінці
Переоцінка вартості
На 31 грудня 2012 р.

1 945 797
(82)
30 697

12 181
(437)
132

265 274
77 304
(8 016)
-

161 413
17 621
(3 912)
-

23 628
4 518
(1 395)
-

160 421
9 405
(7)
(30 829)

2 568 714
108 848
(13 849)
-

(66 220)

-

-

-

-

-

(66 220)

20 823
1 931 015

11 876

334 562

175 122

138 990

20 823
2 618 316

(174 202)
(34 578)
8 016

(97 528)
(15 793)
3 911

26 751

Накопичена амортизація
На 31 грудня 2011 р.
Нараховано за рік
Вибуття

(41 099)
(30 347)
21

(10 322)
(943)
437

(13 302)
(3 014)
1 395

-

(336 453)
(84 675)
13 780

Списання накопиченої
амортизації при
переоцінці
На 31 грудня 2012 р.
Залишкова вартість:
На 31 грудня 2011 р.
На 31 грудня 2012 р.

66 220

-

66 220

(5 205)

(10 828)

(200 764)

(109 410)

(14 921)

1 904 698
1 925 810

1 859
1 048

91 072
133 798

63 885
65 712

10 326
11 830

Будівлі

(341 128)
160 421
138 990

Поліпшення
орендованого

Комп’ютери
та

Меблі, інвентар

Незавершене

майна

обладнання

та інші активи Транспортні засоби

будівництво

2 232 261
2 277 188

Усього

Історична або переоцінена вартість
На 01 січня 2011 р.
Надходження
Вибуття
Переведення до складу
інвестиційної
нерухомості
Переведення

1 927 156

11 638

250 483
22 318
(7 527)

154 391
15 310
(8 288)

17 669
7 206
(1 247)

(14 575)

(14 575)

33 197
1 945 797

12 181

265 274

161 413

23 628

На 01 січня 2011 р.
Нараховано за рік
Переведення до складу
інвестиційної
нерухомості
Вибуття

(14 921)
(29 711)

(9 034)
(1 329)

(163 100)
(18 625)

(89 571)
(16 245)

(12 485)
(2 064)

На 31 грудня 2011 р.

(41 099)

На 31 грудня 2011 р.

2 493 584
107 181
(373) (17 476)

132 247
62 328

(33 781)
160 421

2 568 714

Накопичена амортизація

Залишкова вартість:
На 01 січня 2011 р.
На 31 грудня 2011 р.

3 533

1 912 235
1 904 698

(10 322)

7 523
(174 202)
(97 528)

2 604
1 859

87 383
91 072

64 820
63 885

1 247
(13 302)
5 184
10 326

-

(289 111)
(67 974)

-

3 533
17 099
(336 453)

132 247
160 421

2 204 473
2 232 261

Станом на 31 грудня 2012 року будiвлi, полiпшення орендованого майна та обладнання
включали активи з iсторичною або переоцiненою вартiстю у розмiрi 184 087 тис. грн., якi були
повнiстю замортизованi (31 грудня 2011 р.: 149 717 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 143 360 тис. грн.).
Банк продовжує використовувати цi активи.
Станом на 31 грудня 2012 року Банк мав капiтальнi зобов'язання з придбання основних засобiв у
розмiрi 87 540 тис. грн. (31 грудня 2011 р.: 103 485 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 93 298 тис. грн.).
У 2012 роцi Банк провiв переоцiнку будiвель. Оцiнка проводилась незалежним оцiнювачем
станом на 01 листопада 2012 року, i справедлива вартiсть визначалась порiвняльним, дохiдним
та витратним методами, з урахуванням ринкової iнформацiї. У разi вiдображення будiвель за
собiвартiстю балансова вартiсть була б такою:

Вартість
Накопичена амортизація
Залишкова вартість

31 грудня 2012
р.
(за переоціненою
вартістю)
1 931 015
(5 205)
1 925 810

31 грудня
2012 р.
(за собівартістю)

31 грудня 2011
р.
(за переоціненою
вартістю)
1 022 898
1 945 797
(116 214)
(41 099)
906 684
1 904 698

31 грудня
2011 р.
(за собівартістю)
992 252
(102 683)
889 569

01 січня
2011 р.
(за переоціненою
вартістю)
1 927 156
(14 921)
1 912 235

01 січня
2011 р.
(за собівартістю)
960 290
(92 387)
867 903

Станом за 31 грудня 2012 року переоцiнка будiвель у сумi 20 823 тис. грн. включає результат
переоцiнки в сумi 29 тис. грн. (2011 р.: нуль), визнаний у складi iнших операцiйних витрат.

13.

Нематерiальнi активи

Рух нематерiальних активiв був таким:
Комп’ютерні
програми та
ліцензії
Історична вартість
На 31 грудня 2011 р.
Надходження
Вибуття
На 31 грудня 2012 р.
Накопичена амортизація
На 31 грудня 2011 р.
Нараховано за рік
Вибуття
На 31 грудня 2012 р.

45 708
2 267
(1 156)
46 819
(32 658)
(4 547)
1 156
(36 049)

Залишкова вартість:
На 31 грудня 2011 р.

13 050

На 31 грудня 2012 р.

10 770

Історична вартість
На 01 січня 2011 р.
Надходження
Вибуття
На 31 грудня 2011 р.

41 728
4 413
(433)
45 708

Накопичена амортизація
На 01 січня 2011 р.
Нараховано за рік
Вибуття
На 31 грудня 2011 р.

(28 169)
(4 922)
433
(32 658)

Залишкова вартість:
На 01 січня 2011 р.

13 559

На 31 грудня 2011 р.

13 050

Станом на 31 грудня 2012 року нематерiальнi активи вартiстю 23 830 тис. грн. були повнiстю
замортизованi (31 грудня 2011 р.: 20 102 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 18 086 тис. грн.). Банк
продовжує використовувати цi активи.
14.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають:
Поточні податкові витрати
Відстрочений податок
Витрати з податку на прибуток

2012 р.
56 606
71 371
127 977

2011 р.
57 590
(3 828)
53 762

Станом на 31 грудня 2012 року податок на прибуток в Українi стягувався з оподатковуваного
прибутку за вирахуванням валових витрат за ставкою 21% (31 грудня 2011 р.: 23%, 01 сiчня

2011 р.: 25%).
У груднi 2010 року Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс України. У
вiдповiдностi до прийнятих положень ставка податку на прибуток компанiй починаючи з 01
сiчня 2013 року буде знижена до 19%, починаючи з 01 сiчня 2014 року - до 16%. У груднi 2012
року внесенi змiни до Податкового кодексу України в частинi встановлення з 01 сiчня 2013 року
ставки податку на прибуток компанiй у розмiрi 10% за операцiями з торгiвлi цiнними паперами
та деривативами. Залишки вiдстрочених податкiв оцiнюються iз застосуванням тiєї ставки
податку, яка дiятиме на момент, коли очiкується сторнування тимчасових рiзниць.
Податковi активи та зобов'язання включають:
Поточні податкові активи
Відстрочені податкові активи
Податкові активи
Поточні зобов’язання з податку на прибуток
Податкові зобов’язання

31 грудня
2012 р.
490 846
88 028
578 874

31 грудня
2011 р.
528 505
170 128
698 633

01 січня
2011 р.
570 150
14 081
584 231

13 089
13 089

2 673
2 673

7 339
7 339

Ефективна ставка податку на прибуток вiдрiзняється вiд офiцiйних ставок податку на прибуток.
Узгодження сум витрат зi сплати податку на прибуток, розрахованих iз застосуванням
нормативної ставки, та фактично нарахованих сум є таким:
Прибуток до оподаткування
Нормативна ставка податку
Витрати з податку на прибуток за нормативною ставкою
Вплив зміни податкових ставок
Перегляд тимчасової різниці у зв’язку зі змінами
податкового законодавства
Витрати, які не відносяться на валові:
- переоцінка інвестиційної нерухомості
- заробітна плата і премії
- консультаційні послуги та маркетинг
- комунальні послуги
- ремонт і технічне обслуговування основних засобів
- благодійна діяльність
- оренда
- інші банківські операційні послуги
- інші витрати
Витрати з податку на прибуток

2012 р.
281 511
21%

2011 р.
167 962
23%

59 118
1 157

38 631
4 522

50 199

-

1 146
3 731
1 029
2 096
1 758
404
340
4 980
2 019
127 977

3 315
681
1 671
1 160
269
818
1 308
1 387
53 762

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання включають:

01 січня
2011 р.
Податковий ефект
неоподатковуваних
тимчасових різниць:
Резерв під
зменшення
корисності кредитів
Нарахування
Оцінка фінансових

266 826
16 464
-

Виникнення та сторнування
тимчасових різниць
У звіті про
У звіті про
прибутки та
сукупний
збитки
дохід

(75 796)
2 371
17 713

-

31 грудня
2011 р.

191 030
18 835
17 713

Виникнення та сторнування
тимчасових різниць
У звіті про
У звіті про
прибутки та
сукупний
збитки
дохід

(191 030)
(3 418)
212 597

(7 393)

31 грудня
2012 р.

15 417
222 917

інструментів
Інші активи /
зобов’язання
Відстрочені
податкові активи
Податковий ефект
оподатковуваних
тимчасових різниць:
Резерв під
зменшення
корисності кредитів
Основні засоби та
нематеріальні активи
Інвестиційна
нерухомість
Оцінка фінансових
інструментів
Інші активи /
зобов’язання
Відстрочені
податкові
зобов’язання

-

10

-

10

113

283 290

(55 702)

-

227 588

18 262

(7 393)

238 457

-

-

-

-

(84 237)

-

(84 237)

(212 723)

38 507

134 677

(39 539)

(4 109)

(18 196)

275

-

(17 921)

(1 287)

-

(19 208)

(38 285)

20 743

17 542

-

-

-

-

(5)

5

-

-

-

-

-

(269 209)

59 530

152 219

(57 460)

(89 633)

(3 336)

(150 429)

14 081

3 828

152 219

170 128

(71 371)

(10 729)

88 028

Чисті відстрочені
податкові активи /
(зобов’язання)

15.

-

123

(3 336)

(46 984)

Резерви пiд зменшення корисностi та iншi резерви

Рух резервiв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi та iнших резервах був таким:
На 01 січня 2011 р.
Курсові різниці
Нараховано/(сторновано)
На 31 грудня 2011 р.
Курсові різниці
Нараховано/(сторновано)
Списання
На 31 грудня 2012 р.

Інвестиційні цінні папери,
утримувані до погашення
40 655
(22 385)

Інші активи
12 268
(90)
1 517

18 270
(18)
18 252

Гарантії та
зобов’язання
181
(695)
821

Усього
53 104
(785)
(20 047)

307
486
(793)
-

32 272
565
6 105
(632)
38 310

13 695
79
6 916
(632)
20 058

Суми резервiв пiд зменшення корисностi активiв вираховуються з балансової вартостi
вiдповiдних активiв. Резерви за гарантiями та зобов'язаннями визнаються в зобов'язаннях.
16.

Iншi активи та зобов'язання

Iншi активи включають:
31 грудня 2012
р.
- інші фінансові активи:
Транзитні рахунки стосовно операцій з платіжними картками
Інші нараховані доходи
Транзитні рахунки стосовно операцій з клієнтами
Комісія за обслуговування фінансових гарантій
Інше
Мінус – резерв під зменшення корисності (Примітка 15)
Інші фінансові активи

97 331
10 290
9 762
4 114
36
121 533
(13 804)
107 729

31 грудня
2011 р.
41 179
9 734
7 968
10 558
1 456
70 895
(11 413)
59 482

01 січня
2011 р.
14 520
6 965
8 730
18 307
1 441
49 963
(8 233)
41 730

- інші активи:
Банківські метали
Передоплати
Запаси
Застава, утримувана для перепродажу
Інші податкові активи, крім тих, що пов’язані з податком на
прибуток
Інше
Мінус – резерв під зменшення корисності (Примітка 15)
Інші активи
Всього інші активи

41 583
19 896
9 235
-

22 449
24 675
11 027
-

38 170
17 152
7 704
1 258

285 241
1 419
357 374
(6 254)
351 120
458 849

159 021
20
217 192
(2 282)
214 910
274 392

147 016
2
211 302
(4 035)
207 267
248 997

Станом на 31 грудня 2012, 2011 та 01 сiчня 2011 рокiв iншi податковi активи, крiм тих, що
пов'язанi з податком на прибуток, переважно включають визнаний податковий кредит з ПДВ,
що стосується iнвестицiйної нерухомостi, отриманої у власнiсть (Примiтка 11), який буде
зарахований проти зобов'язань з ПДВ, що будуть визнанi в результатi майбутнього продажу
iнвестицiйної нерухомостi.
Станом на 31 грудня 2012 рокiв передоплати включать залишки у сумi 4 960 тис. грн. (31 грудня
2011 р.: 1 085 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 2 081 тис. грн.) стосовно будiвництва будiвель фiлiї та
частини будiвлi головного офiсу.
Iншi зобов'язання включать:
31 грудня
2012 р.

31 грудня
2011 р.

01 січня
2011 р.

- інші фінансові зобовязання:
Транзитні рахунки стосовно операцій з платіжними картками
Справедлива вартість виданих фінансових гарантій
Нараховані витрати
Транзитні рахунки стосовно операцій з клієнтами
Інше
Інші фінансові зобов’язання

102 964
5 826
4 576
2 741
116 107

54 011
10 499
11 357
5 743
19
81 629

24 647
22 155
10 692
2 822
60 316

51 779
29 345
26 861
19 260
716
2 889
130 850
246 957

42 192
25 449
16 805
7 757
691
8 051
100 945
182 574

36 857
17 465
13 009
3 118
778
641
2 943
74 811
135 127

- інші зобов’язання:
Резерв під невикористані відпустки
Нарахована заробітна плата
Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Доходи майбутніх періодів
Похідні фінансові зобов’язання
Нараховані пенсійні внески
Інше
Інші зобов’язання
Всього інші зобов’язання

17.

Заборгованiсть перед Нацiональним банком України

Станом на 31 грудня 2012 року заборгованiсть перед Нацiональним банком України включає:

Заборгованість за кредитами перед Національним банком України
Договори “репо”
Кореспондентський рахунок
Заборгованість перед Національним банком України

31 грудня
2012 р.
6 408 540
1 415 261
1 113
7 824 914

31 грудня
2011 р.
3 993 091
2 202 795

01 січня
2011 р.
4 156 617
1 188
6 197 074
4 156 617

Станом на 31 грудня 2012 року Банк уклав договори "репо" з НБУ на суму 1 415 261 тис. грн.
(31 грудня 2011 р.: 2 202 795 тис. грн., 01 сiчня 2011 р. нуль). Предметом цього договору є
ОВДП справедливою вартiстю 1 434 482 тис. грн. (2011 р.: 2 283 649 тис. грн.) (Примiтка 10).
Станом на 31 грудня 2012 року заборгованiсть за кредитами перед Нацiональним банком
України включає:
Дата договору
19 березня 2009 р.
19 березня 2009 р.
3 лютого 2010 р.
3 вересня 2012 р.
13 грудня 2012 р.
26 грудня 2012 р.
Заборгованість перед НБУ

Дата погашення
12 листопада 2015 р.
12 листопада 2015 р.
24 січня 2016 р.
23 серпня 2013 р.
18 жовтня 2013 р.
10 грудня 2013 р.

Вид процентної ставки
Плаваюча (ставка НБУ +0,5%)
Плаваюча (ставка НБУ + 0,5%)
Плаваюча (ставка НБУ + 2%)
Фіксована
Фіксована
Фіксована

Процентна
ставка
8,0%
8,0%
9,5%
7,5%
7,5%
7,5%

Балансова
вартість
1 496 188
1 908 352
624 000
1 500 000
160 000
720 000
6 408 540

Станом на 31 грудня 2011 року заборгованiсть за кредитами перед Нацiональним банком
України включає:
Дата договору
19 березня 2009 р.
19 березня 2009 р.
3 лютого 2010 р.
Заборгованість перед НБУ

Дата погашення
12 листопада 2015 р.
12 листопада 2015 р.
24 січня 2016 р.

Вид процентної ставки
Плаваюча (ставка НБУ +0,5%)
Плаваюча (ставка НБУ + 0,5%)
Плаваюча (ставка НБУ + 2%)

Процентна
ставка
8,25%
8,25%
9,75%

Балансова
вартість
1 463 383
1 902 584
627 124
3 993 091

Станом на 01 сiчня 2011 року заборгованiсть за кредитами перед Нацiональним банком України
включає:
Дата договору
19 березня 2009 р.
19 березня 2009 р.
3 лютого 2010 р.
Заборгованість перед НБУ

Дата погашення
12 листопада 2015 р.
12 листопада 2015 р.
24 січня 2016 р.

Вид процентної ставки
Плаваюча (ставка НБУ + 0,5%)
Плаваюча (ставка НБУ + 0,5%)
Плаваюча (ставка НБУ + 2%)

Процентна
ставка
8,25%
8,25%
9,75%

Балансова
вартість
1 510 385
2 019 694
626 538
4 156 617

Кредити вiд НБУ забезпеченi кредитами клiєнтам (Примiтка 9) та iнвестицiйними цiнними
паперами (Примiтка 10).
18.

Заборгованiсть перед кредитними установами

Заборгованiсть перед кредитними установами включає:
Кредити та депозити інших банків
Кредити міжнародних фінансових організацій
Поточні рахунки
Інша заборгованість перед кредитними установами
Заборгованість перед кредитними установами
Забезпечення гарантій (Примітка 23)

31 грудня
2012 р.
3 008 711
2 844 221
1 391 355
13
7 244 300
53 275

31 грудня
2011 р.
4 726 935
2 061 471
874 010
1 994
7 664 410
67 735

01 січня
2011 р.
5 230 567
1 733 694
413 210
1 979
7 379 450
9 873

Станом на 31 грудня 2012 року поточнi рахунки включають 929 285 тис. грн., отриманих вiд
п'ятьох українських банкiв та банкiв країн, що не є членами ОЕСР (31 грудня 2011 р.: 586 043
тис. грн., отриманих вiд п'ятьох українських банкiв та банкiв країн, що не є членами ОЕСР, 01
сiчня 2011 р.: 230 891 тис. грн., отриманих вiд п'ятьох українських банкiв). Цi кошти були
отриманi на звичайних банкiвських умовах.

Станом на 31 грудня 2012 року сума заборгованостi перед кредитними установами включає 1
213 375 тис. грн., яка отримана вiд українських банкiв (31 грудня 2011 р.: 1 170 070 тис. грн., 01
сiчня 2011 р.: 1 249 293 тис. грн.).
Станом на 31 грудня 2012 року кредити та депозити iнших банкiв включають 112 343 тис. грн.,
отриманих вiд Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) в рамках кредитних угод для фiнансування
малих та середнiх пiдприємств в Українi (31 грудня 2011 р.: 166 894 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.:
217 656 тис. грн.). Цi кредити деномiнованi в доларах США, мають поточну процентну ставку
LIBOR+2,75% i пiдлягають погашенню у 2014 роцi.
Станом на 31 грудня 2012 року кредити та депозити iнших банкiв, кредити мiжнародних
фiнансових органiзацiй включають 1 055 608 тис. грн., 383 302 тис. грн. i 91 тис. грн., отриманi
вiд банкiв країн-членiв ОЕСР, мiжнародних фiнансових органiзацiй та iнших iноземних банкiв
вiдповiдно, згiдно з угодами про торгове та експортне фiнансування (31 грудня 2011 р.: 1 413
673 тис. грн., 204 066 тис. грн. i 181 тис. грн. вiдповiдно, 01 сiчня 2011 р.: 1 656 579 тис. грн.,
101 413 тис. грн. i 271 тис. грн. вiдповiдно). Цi кредити деномiнованi в доларах США, євро,
швейцарських франках та японських єнах, проценти за ними нараховуються за фiксованими та
плаваючими ставками, i строки їх погашення спiвпадають зi строками погашення кредитiв
клiєнтам, наданих Банком за цими програмами торгового та експортного фiнансування.
Кредити мiжнародних фiнансових органiзацiй включають кредити вiд Мiжнародного банку
реконструкцiї та розвитку ("МБРР") в рамках Проекту розвитку експорту на загальну суму 46
868 тис. грн. (31 грудня 2011 р.: 93 374 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 140 078 тис. грн.).
Надходження вiд цих кредитiв використовується для фiнансування українських позичальникiв,
що вiдповiдають критерiям МБРР. Цi кредити деномiнованi в доларах США та євро, виданi пiд
процентну ставку LIBOR+спред МБРР, яка переглядається двiчi на рiк, мають поточну
процентну ставку: 0,81% для доларiв США та 0,53% для євро, та пiдлягають погашенню у 2013
роцi. Стосовно цього боргу iснують певнi обмеження та фiнансовi умови, як зазначено у
Примiтцi 23.
Станом на 31 грудня 2012 року кредити мiжнародних фiнансових органiзацiй включають
кредити вiд Мiжнародного банку реконструкцiї та розвитку ("МБРР") в рамках Другого проекту
розвитку експорту та Додаткового фiнансування для Другого проекту розвитку експорту на
загальну суму 970 937 тис. грн. (31 грудня 2011 р.: 812 530 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 693 406
тис. грн.). Загальна сума цих кредитiв вiдповiдно до кредитних угод становить 304 500 тис. дол.
США. Надходження вiд цих кредитiв використовуються для середньо- та довгострокового
фiнансування українських позичальникiв, що вiдповiдають критерiям МБРР, та розподiляються
мiж українськими комерцiйними банками, що вiдповiдають критерiям МБРР. Цi кредити
деномiнованi в доларах США, отриманi Банком пiд процентну ставку LIBOR+спред МБРР,,що
переглядається двiчi на рiк, та мають поточнi процентнi ставки: 0,86% та 0,99%, кредити
пiдлягають погашенню у 2026 та 2041 роках.
Кредити мiжнародних фiнансових органiзацiй включають кредити вiд Мiжнародного банку
реконструкцiї та розвитку ("МБРР") в рамках Проекту з енергоефективностi на суму 97 624 тис.
грн.. (31 грудня 2011 р.: 4 002
тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: нуль). Надходження вiд цього
кредиту використовуються для фiнансування українських позичальникiв, що вiдповiдають
критерiям МБРР, та розподiляються мiж українськими комерцiйними банками, що вiдповiдають
критерiям МБРР. Кредит деномiнований в доларах США, отриманий банком пiд процентну
ставку LIBOR+спред МБРР, яка переглядається двiчi на рiк, мають поточну процентну ставку:
1,07%, кредит пiдлягає погашенню у 2041 роцi.

Кредити мiжнародних фiнансових органiзацiй включають кредити вiд Європейського банку
реконструкцiї та розвитку ("ЄБРР") в рамках Програми енергоефективностi в Українi на
загальну суму 534 349 тис. грн. (31 грудня 2011 р.: 618 354 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 403 291
тис. грн.). Цi кредити деномiнованi в доларах США та пiдлягають погашенню у 2014, 2016 та
2017 роках, мають плаваючi процентнi ставки: LIBOR+2,5% i LIBOR+5,5%, якi на поточну дату
становлять вiдповiдно 2,9684%, 6,9684% та 5,2192%.
Для цiлей представлення звiту про рух грошових коштiв Банк розподiляє кошти, залученнi вiд
кредитних установ, на кошти для операцiйної та фiнансової дiяльностi. Кошти, залученi вiд
українських банкiв, були включенi до категорiї коштiв для операцiйної дiяльностi, а кошти вiд
iнших банкiв - для фiнансової дiяльностi.
19.

Заборгованiсть перед клiєнтами

Заборгованiсть перед клiєнтами включає:
Поточні рахунки
- Юридичні особи
- Бюджетні організації
- Фізичні особи
- Заборгованість за коштами в управлінні Банку (див. нижче)
Строкові депозити
- Юридичні особи
- Фізичні особи
- Бюджетні організації

Заборгованість перед клієнтами
Забезпечення кредитів клієнтам
Забезпечення акредитивів (Примітка 23)
Забезпечення гарантій та авалів (Примітка 23)
Забезпечення зобов’язань з надання кредитів (Примітка 23)

31 грудня 2012
р.

31 грудня 2011
р.

01 січня
2011 р.

4 813 056
3 631 474
1 371 260
7 516
9 823 306

5 626 410
3 213 330
1 284 816
12 674
10 137 230

5 906 842
3 390 755
1 212 275
12 357
10 522 229

18 710 284
14 300 749
579
33 011 612

7 384 625
12 157 820
579
19 543 024

6 148 704
11 139 068
763
17 288 535

42 834 918

29 680 254

27 810 764

614 737
505 233
155 161
2 669

726 569
430 865
286 726
1 916

552 902
374 985
387 287
70 415

Станом на 31 грудня 2012 року поточнi рахунки юридичних осiб включали кошти десяти
найбiльших клiєнтiв у сумi 993 376 тис. грн. (20,6% вiд загальної суми поточних рахункiв
юридичних осiб) (31 грудня 2011 р.: 1 504 329 тис. грн., або 26,8%, 01 сiчня 2011 р.: 1 974 197
тис. грн., або 33,4%).
Станом на 31 грудня 2012 року поточнi рахунки фiзичних осiб включали кошти десяти
найбiльших клiєнтiв у сумi 14 194 тис. грн. (1,0% вiд загальної суми поточних рахункiв
фiзичних осiб) (31 грудня 2011 р.: 12 955 тис. грн., або 1,0%, 01 сiчня 2011 р.: 16 196 тис. грн.,
або 1,3%).
Станом на 31 грудня 2012 року строковi депозити юридичних осiб включали кошти, залученi вiд
п'яти клiєнтiв-юридичних осiб, в сумi 13 511 754 тис грн. (72,2% вiд суми строкових депозитiв
юридичних осiб (31 грудня 2011 р.: 2 640 846 тис. грн., або 35,8%, 01 сiчня 2011 р.: 2 489 385
тис. грн., або 40,5%).
Станом на 31 грудня 2012 року строковi депозити фiзичних осiб включали кошти, залученi вiд
десятьох клiєнтiв-фiзичних осiб, у сумi 739 347 тис. грн. (5,2% вiд суми строкових депозитiв

фiзичних осiб) (31 грудня 2011 р.: 682 897 тис. грн., або 5,6%, 01 сiчня 2011 р.: 739 077 тис. грн.,
або 6,6 %).
Вiдповiдно до українського законодавства Банк зобов'язаний виплатити строковi депозити
фiзичним особам на вимогу вкладника. В разi повернення строкового депозиту вкладнику за
його вимогою до настання строку проценти за депозитом сплачуються у розмiрi, що вiдповiдає
розмiру процентiв, якi сплачуються за депозитами на вимогу, якщо договором не передбачений
iнший розмiр процентiв.
Кошти в управлiннi Банку
Банк виступає розпорядником коштiв декiлькох фондiв фiнансування будiвництва. Загальна
iнформацiя щодо заборгованостi за коштами в управлiннi Банку є такою:
31 грудня
2012 р.
12 674
103 647
(108 805)
7 516

На 1 січня
Кошти, залучені від фізичних осіб
Інвестовані кошти
На 31 грудня

31 грудня
2011 р.
12 357
100 884
(100 567)
12 674

01 січня
2011 р.
25 784
95 684
(109 111)
12 357

Аналiз рахункiв клiєнтiв за галузями є таким:
Фізичні особи
Сільське господарство та харчова
промисловість
Бюджетні організації
Транспорт і зв’язок
Торгівля
Фінансові послуги
Нерухомість
Машинобудування
Будівництво
Енергетика
Хімічна промисловість
Металообробка
Охорона здоров’я
Побутові послуги
Видобувна галузь
Виробництво будівельних матеріалів
Освіта
Культура і спорт
Металургія
Інвестиційна діяльність
Інше
Заборгованість перед клієнтами
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31 грудня
2012 р.
15 672 009

%
36,6

12 934 457
3 632 053
2 015 978
2 006 125
1 121 999
903 468
875 775
705 066
645 301
333 710
171 244
137 074
134 179
119 734
119 568
82 638
65 362
49 825

30,2
8,5
4,7
4,7
2,6
2,1
2,0
1,7
1,5
0,8
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1

-

-

1 109 353
42 834 918

2,6
100

31 грудня
2011 р.
13 442 636
1 343 394
3 213 909
1 530 136
2 065 880
1 544 843
1 327 831
803 004
800 982
323 599
482 303
76 781
146 984
136 021
300 845
94 260
77 671
92 254
138 725
1 100 000
638 196
29 680 254

%
45,3

01 січня
2011 р.
12 351 343

%
44,4

4,5
10,8
5,2
6,9
5,2
4,5
2,7
2,7
1,1
1,6
0,3
0,5
0,5
1,0
0,3
0,3
0,3
0,5
3,7
2,1
100

950 849
3 391 518
1 765 876
1 482 490
1 113 285
1 149 589
802 058
725 082
72 155
145 701
75 646
154 429
110 519
750 159
108 336
75 681
100 436
108 955
1 670 000
706 657
27 810 764

3,4
12,2
6,3
5,3
4,0
4,1
2,9
2,6
0,2
0,5
0,3
0,6
0,4
2,7
0,4
0,3
0,4
0,4
6,0
2,6
100

Емiтованi єврооблiгацiї

Емісія жовтня
2005 року
Емісія вересня 2006
року
Емісія листопада
2006 року
Емісія квітня

На 31 грудня 2012 р.
Номінальна
Балансова
вартість
вартість
-

На 31 грудня 2011 р.
Номінальна
Балансова
вартість
вартість
1 880 240
1 909 038

На 01 січня 2011 р.
Номінальна
Балансова
вартість
вартість
1 873 627
1 900 062

-

-

-

-

2 786 595

2 851 739

-

-

-

-

988 962

1 014 224

4 042 389

3 994 900

4 034 914

3 980 850

4 015 579

3 996 500

2010 року
Емісія жовтня
2010 року
Емісія лютого
2011 року
Емітовані
єврооблігації

1 998 250

2 021 195

1 997 450

2 017 457

1 990 425

2 007 791

2 385 050

2 490 479

2 385 050

2 477 117

-

-

8 554 063

10 438 526

11 789 395

У квiтнi 2010 року Банк, через "БIЗ Файненс Пi.Ел.Сi.", випустив єврооблiгацiї у формi облiгацiй
участi у кредитi номiнальною вартiстю 100 000 дол. США (792 580 грн. за обмiнним курсом на
дату випуску). Фiксована процентна ставка за облiгацiями становить 8,375% рiчних, облiгацiї
пiдлягають погашенню у квiтнi 2015 року.
У жовтнi 2010 року Банк, через "БIЗ Файненс Пi.Ел.Сi.", випустив єврооблiгацiї у формi
облiгацiй участi у кредитi номiнальною вартiстю 100 000 дол. США (791 160 грн. за обмiнним
курсом на дату випуску). Фiксована процентна ставка за облiгацiями становить 8,375% рiчних,
облiгацiї пiдлягають погашенню у квiтнi 2015 року та були консолiдованi i становлять єдину
серiю з облiгацiями, випущеними у квiтнi 2010 року.
У лютому 2011 року Банк, через "БIЗ Файненс Пi.Ел.Сi.", випустив єврооблiгацiї у формi
облiгацiй, пов'язаних з депозитом номiнальною вартiстю 1 250 тис. грн., загальною номiнальною
вартiстю випуску 2 385 050 тис. грн. Фiксована купонна ставка за облiгацiями становить 11%
рiчних, облiгацiї пiдлягають погашенню у лютому 2014 року.
Стосовно всiх єврооблiгацiй iснують певнi фiнансовi умови та обмеження (Примiтка 23).
21.

Субординований борг

У лютому 2006 року Банк отримав кредит у розмiрi 95 000 тис. дол. США (759 335 тис. грн.) вiд
"Credit Suisse International" (станом на 31 грудня 2012 р. балансова вартiсть цього кредиту
становила 769 210 тис. грн.) (31 грудня 2011 р.: 766 689 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 769 839 тис.
грн.). Цей кредит був профiнансований шляхом випуску "Credit Suisse International" облiгацiй
участi в кредитi зi ставкою 8,4% без права зворотної вимоги виключно для цiлей фiнансування
субординованого боргу Банку. В лютому 2011 року процентну ставку було змiнено на 5,79%
вiдповiдно до строковостi кредиту. Строк погашення кредиту настає у лютому 2016 року.
Проценти сплачуються кожнi пiвроку за попереднiй перiод 9 лютого та 9 серпня кожного року,
починаючи з 9 серпня 2006 року.
У листопадi 2006 року Банк отримав ще один кредит у розмiрi 30 000 тис. дол. США (239 790
тис. грн.) вiд "Credit Suisse International" (станом на 31 грудня 2012 р. балансова вартiсть цього
кредиту становила 242 908 тис. грн.) (31 грудня 2011 р.: 242 112 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 244
936 тис. грн.). Цей кредит був профiнансований шляхом випуску облiгацiй участi в кредитi зi
ставкою 8,40% з подальшою консолiдацiєю i формуванням єдиної серiї з дольовими цiнними
паперами, випущеними у лютому 2006 року. В лютому 2011 року процентну ставку було
змiнено на 5,79% вiдповiдно до строковостi кредиту.
У травнi 2009 року Банк отримав кредит у розмiрi 250 000 тис. дол. США (1 998 250 тис. грн.)
вiд ЄБРР (станом на 31 грудня 2012 р. балансова вартiсть цього кредиту становила 2 094 527 тис.
грн.) (31 грудня 2011 р.: 2 093 194 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 2 084 180 тис. грн.). Кредит
пiдлягає погашенню у травнi 2019 року зi змiною процентної ставки у 2014 роцi. Проценти
сплачуються кожнi пiвроку за попереднiй перiод 28 липня та 28 сiчня кожного року починаючи
з 28 липня 2009 року.

Стосовно субординованого боргу iснують певнi обмеження та фiнансовi умови (Примiтка 23).
22.

Капiтал

Станом на 31 грудня 2012 року випущений статутний капiтал Банку складався з 11 414 901
простих акцiй (31 грудня 2011 р., 01 сiчня 2011 р.: 11 414 901 простих акцiй) номiнальною
вартiстю 1 440,82 гривень кожна (31 грудня 2011 р.: 1 437,90 гривень кожна, 01 сiчня 2011 р.: 1
436,15 гривень кожна). Всi простi акцiї дають однаковi права голосу. Станом на 31 грудня 2012
року 11 414 901 акцiї були повнiстю сплаченi та зареєстрованi (31 грудня 2011 р., 01 сiчня 2011
р.: всi акцiї були повнiстю сплаченi та зареєстрованi).
Ця окрема рiчна фiнансова звiтнiсть включає суму сплаченого капiталу, вiдображеного за
собiвартiстю, яка була перерахована з використанням iндексу споживчих цiн стосовно внескiв,
здiйснених до 31 грудня 2000 року. Статутний капiтал Банку був сформований за рахунок
вкладiв у гривнях.
Рух у статутному капiталi був таким:
Кількість акцій
На 01 січня 2011 р.
Випущені акції
На 31 грудня 2011 р.
Випущені акції
На 31 грудня 2012 р.

11 414 901
11 414 901
11 414 901

Номінальна вартість, тис.
грн.
16 393 510
19 976
16 413 486
33 332
16 446 818

Перерахована вартість,
тис. грн.
17 106 742
19 976
17 126 718
33 332
17 160 050

У травнi 2012 року згiдно з Постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 21 березня 2012 року
статутний капiтал Банку було збiльшено на 33 332 тис. грн. шляхом капiталiзацiї частини
чистого прибутку Банку за 2010 рiк та нерозподiленого прибутку минулих рокiв згiдно з даними
бухгалтерського облiку.
У травнi 2012 року згiдно з законодавством України Банк здiйснив розподiл прибутку акцiонеру
в розмiрi 26 436 тис. грн.
Ця окрема рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає суму непокритого збитку, що складається з
рiзницi мiж прибутком за попереднi роки згiдно з даними бухгалтерського облiку,
капiталiзованим до складу статутного капiталу, та нерозподiленим прибутком згiдно з МСФЗ за
попереднi роки.
Рух резервiв переоцiнки
Рух у резервах переоцiнки був таким:

На 01 січня 2011 р.
Амортизація резерву переоцінки, за вирахуванням податків
Резерв переоцінки основних засобів, перекласифікованих
до категорії інвестиційної нерухомості, за вирахуванням
податків
Реалізовані прибутки за інвестиційними цінними

Резерв переоцінки
основних засобів
861 853
(15 156)
(9 552)
-

Нереалізовані
прибутки/ (збитки)
від інвестиційних
цінних паперів,
доступних для
продажу
Резерв переоцінки
10 981
872 834
(15 156)
(107 738)

(9 552)
(107 738)

паперами, доступними для продажу, перенесені до звіту
про прибутки та збитки (звіт про фінансові результати)
Чисті нереалізовані прибутки від інвестиційних цінних
паперів, доступних для продажу
Сторнування відстроченого податку на прибуток, який
відноситься до переоцінки основних засобів у зв’язку з
прийняттям Податкового кодексу
Податковий ефект від чистих збитків від цінних паперів,
доступних для продажу
На 31 грудня 2011 р.
Переоцінка основних засобів
Амортизація резерву переоцінки, за вирахуванням податків
Реалізований результат переоцінки, віднесений на
нерозподілений прибуток
Реалізовані прибутки за інвестиційними цінними
паперами, доступними для продажу, перенесені до звіту
про прибутки та збитки (звіт про фінансові результати)
Чисті нереалізовані прибутки від інвестиційних цінних
паперів, доступних для продажу
Податковий ефект від переоцінки основних засобів та
чистих доходів від цінних паперів, доступних для продажу
На 31 грудня 2012 р.

26 993

26 993

-

134 677

17 542
(52 222)
-

17 542
919 600
20 852
(16 290)

134 677
971 822
20 852
(16 290)
(18)

-

(18)

-

(270 243)

(270 243)

-

271 461

271 461

(7 393)
(58 397)

(10 729)
914 633

(3 336)
973 030

Характер та призначення резервiв
Резерв переоцiнки основних засобiв
Резерв переоцiнки основних засобiв використовується для вiдображення збiльшення
справедливої вартостi будiвель, а також її зменшення, але тiєю мiрою, в якiй таке зменшення
стосується збiльшення вартостi того ж самого активу, ранiше вiдображеного у складi капiталу.
Нереалiзованi прибутки вiд iнвестицiйних цiнних паперiв, доступних для продажу
Цей резерв вiдображає змiни справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв, доступних
для продажу.
Резерви та iншi фонди Банку
Резервний фонд створюється вiдповiдно до Статуту до досягнення 25 вiдсоткiв розмiру
регулятивного капiталу станом на початок кожного року. Розмiр вiдрахувань до резервного
фонду становить не менш як 5 вiдсоткiв суми щорiчного прибутку Банку. Резервний фонд
формується на покриття непередбачених збиткiв за всiма статтями активiв та позабалансових
зобов'язань.
Резерви Банку, що пiдлягають розподiлу, визначаються загальною сумою резервiв вiдповiдно до
даних бухгалтерського облiку. Станом на 31 грудня 2012 року резерви Банку, що пiдлягають
розподiлу, становили 232 809 тис. грн. (31 грудня 2011 р.: 98 633 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 72
875 тис. грн.). Резерви Банку, що не пiдлягають розподiлу, становили 1 098 102 тис. грн. (31
грудня 2011 р.: 1 187 842 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 1 087 097 тис. грн.). Резерви Банку, що не
пiдлягають розподiлу, представленi резервом переоцiнки та загальним резервним фондом, який
створюється для покриття загальних банкiвських ризикiв, включаючи майбутнi збитки та iншi
непередбаченi ризики чи умовнi зобов'язання.

23.

Договiрнi та умовнi зобов'язання

Операцiйне середовище
Економiка України вважається ринковою iз певними ознаками перехiдної економiки та
характеризується низькою лiквiднiстю на ринку капiталу, наявнiстю обмежуючого валютного
контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами
України. Стабiльнiсть економiки України залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на
адмiнiстративнi, правовi та економiчнi реформи. Як наслiдок, операцiям на територiї України
властивi ризики, якi є нетиповими для розвинених ринкiв.
Українська економiка чутлива до змiн на свiтових ринках товарiв та капiталу. Негативнi явища у
свiтовiй економiцi спричинили скорочення попиту на продукцiю традицiйного українського
експорту, що значною мiрою вплинуло на зниження валового внутрiшнього продукту.
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки
державних фiнансiв, банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i
компанiй, також iснує невизначенiсть щодо можливостi подальшого доступу до джерел капiталу
та його вартостi для Банку та його контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан,
результати дiяльностi та економiчнi перспективи Банку.
Крiм цього, фактори, що включають зниження лiквiдностi та прибутковостi компанiй i
збiльшення кiлькостi випадкiв неплатоспроможностi пiдприємств i фiзичних осiб, вплинули на
можливiсть позичальникiв Банку погашати заборгованiсть перед Банком. Окрiм того, змiни
економiчних умов також призвели до зниження вартостi забезпечення за кредитами та iншими
зобов'язаннями. Залежно вiд доступностi такої iнформацiї, Банк вiдобразив переглянутi оцiнки
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв у своїх оцiнках зменшення корисностi.
Керiвництво Банку вживає необхiднi заходи для пiдтримки стабiльного розвитку дiяльностi
Банку, проте раптове погiршення ситуацiї у вищезазначених сферах може мати негативний
вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Банку, який наразi неможливо визначити.
Юридичнi аспекти
В ходi звичайного ведення операцiй Банк виступає стороною рiзних судових процесiв та спорiв.
Керiвництво вважає, що остаточний розмiр зобов'язань, якi можуть виникнути внаслiдок цих
судових процесiв або спорiв, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан чи
результати майбутньої дiяльностi Банку.
Виконання вимог податкового законодавства та iнших нормативних актiв
Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi
аспекти дiяльностi, включаючи правила валютного й митного контролю, продовжують
змiнюватись. Положення законiв i нормативних актiв часто нечiткi, а їх тлумачення залежить вiд
позицiї мiсцевих, регiональних i центральних органiв влади, а також iнших державних органiв.
Випадки суперечливих тлумачень законодавства не поодинокi. Керiвництво вважає, що його
тлумачення положень законодавства, якi регулюють дiяльнiсть Банку, є правильним, i дiяльнiсть
Банку здiйснюється в повнiй вiдповiдностi до законодавства, яке регулює його дiяльнiсть, i що
Банк нарахував та сплатив усi належнi податки.
У той же час, iснує ризик того, що операцiї i правильнiсть тлумачень, якi не були пiдданi
сумнiву контролюючими органами в минулому, будуть поставленi пiд сумнiв у майбутньому.

Однак цей ризик з часом значно зменшується. Визначення сум та ймовiрностi негативних
наслiдкiв можливих незаявлених позовiв є недоцiльним.
Договiрнi та умовнi фiнансовi зобов'язання
Договiрнi та умовнi фiнансовi зобов'язання Банку включали таке:
Акредитиви
Гарантії
Авалювання векселів
Зобов’язання з надання кредитів
Мінус – Резерви (Примітка 15)
Договірні та умовні фінансові зобов’язання (до
вирахування вартості застави)
Мінус – грошові кошти, утримувані як забезпечення
акредитивів, авалів, гарантій та кредитних зобов’язань
(Примітка 18, Примітка 19)
Договірні та умовні фінансові зобов’язання

31 грудня
2012 р.
723 645
2 664 776
32 046
194 089
3 614 556
-

31 грудня
2011 р.
613 034
2 932 580
143 501
203 452
3 892 567
(307)

01 січня
2011 р.
814 815
3 014 104
126 623
343 680
4 299 222
(181)

3 614 556

3 892 260

4 299 041

(716 338)
2 898 218

(787 242)
3 105 018

(842 560)
3 456 481

Станом на 31 грудня 2012 року Банк видав акредитиви на суму 508 346 тис. грн. чотирьом
українським компанiям, якi були частково забезпеченi грошовими депозитами на суму 432 412
тис. грн. (31 грудня 2011 р.: 466 556 тис. грн. чотирьом українським компанiям, якi були
частково забезпеченi грошовими депозитами на суму 149 715 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 758 074
тис. грн. чотирьом українським компанiям, якi не були забезпеченi грошовим депозитом).
Станом на 31 грудня 2012 року Банк видав гарантiї на суму 2 139 749 тис. грн. чотирьом
українським компанiям, якi були частково забезпеченi грошовими депозитами на суму 12 190
тис. грн. (31 грудня 2011 р.: 2 274 222 тис. грн. чотирьом українським компанiям, якi були
частково забезпеченi грошовими депозитами на суму 144 439 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 2 126
160 тис. грн. чотирьом українським компанiям, якi були забезпеченi грошовими депозитами на
суму 182 391 тис. грн.).
Фiнансовi умови договорiв
Банк є стороною рiзних договорiв з iншими кредитними органiзацiями, якi мiстять умови щодо
фiнансових показникiв дiяльностi та загальної структури ризику Банку. У вiдповiдностi до таких
умов, Банк має дотримуватись мiнiмального мiжнародного показника достатностi капiталу на
рiвнi 10%, обмежувати кредитний ризик на одного позичальника та забезпечувати певний рiвень
операцiйної дiяльностi. Цi фiнансовi зобов'язання можуть обмежити здатнiсть Банку слiдувати
певним бiзнес-стратегiям та брати участь в iнших значних операцiях у майбутньому.
24.

Чистi комiсiйнi доходи

Чистi комiсiйнi доходи включають:
Чисті комісійні доходи включають:
Комісійні доходи
Розрахунково-касове обслуговування
Гарантії та акредитиви
Операції з банками
Комісії за обслуговування кредитів
Інше

2012 р.

2011 р.

313 758
104 646
57 044
9 290
13 033

294 679
123 361
47 311
13 141
11 211

Комісійні витрати
Розрахунково-касове обслуговування
Гарантії та акредитиви
Операції з конвертації валют
Інше
Чисті комісійні доходи

25.

497 771

489 703

(90 084)
(21 030)
(2 392)
(53)
(113 559)
384 212

(82 351)
(37 020)
(2 572)
(273)
(122 216)
367 487

2012 р.
644 638
165 573
810 211

2011 р.
541 423
133 211
674 634

77 768
46 445
39 207
23 353
14 043
14 624
13 318
11 757
10 202
7 405
6 016
6 841
5 691
1 546

64 257
41 157
32 957
17 857
16 869
13 206
11 976
9 352
6 696
5 851
5 093
4 518
4 351
1 229

35 124

370
31 095

313 340

266 834

Витрати на персонал та iншi операцiйнi витрати

Витрати на персонал та iншi операцiйнi витрати включають:
Заробітна плата та премії
Нарахування на фонд заробітної плати
Витрати на персонал
Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Ремонт та обслуговування основних засобів
Оренда та утримання приміщень
Охорона
Маркетинг та реклама
Витрати на інкасацію готівкових коштів
Витрати на комп’ютерну обробку інформації
Господарські витрати
Операційні податки
Витрати на відрядження та відповідні витрати
Послуги зв’язку
Юридичні та консультаційні послуги
Витрати на утримання представництв
Благодійна діяльність
Збиток від коригування справедливої
вартості інвестиційної нерухомості
Інше
Інші операційні витрати

Витрати на внески до недержавного пенсiйного фонду у 2012 роцi склали 9 171 тис. грн. (2011
р.: 7 612 тис. грн.).
26.

Управлiння ризиками

Вступ
Банк у своїй дiяльностi наражається на ризики, а саме кредитний ризик, ризик лiквiдностi та
ринковий ризик (який подiляється на процентний ризик, валютний ризик та ризик торгового
портфелю), операцiйнi ризики, а також стратегiчний та ризики репутацiї, якi постiйно
iдентифiкуються, оцiнюються та контролюються у процесi управлiння ризиками. Процес
управлiння ризиками є вирiшальним для забезпечення ефективної та прибуткової дiяльностi
Банку, а кожний спiвробiтник Банку несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил i процедур
управлiння ризиками в ходi виконання своїх службових обов'язкiв.
Банк дотримується наступних основних принципiв управлiння ризиками:

централiзацiя лiквiдностi, управлiння процентним та валютним ризиками здiйснюється на
рiвнi Головного офiсу;
унiфiкацiя процедур аналiзу та монiторингу кредитних проектiв, оцiнка
кредитоспроможностi кожного позичальника та встановлення кредитного рейтингу i правил
нарахування резерву пiд зменшення корисностi кредитiв по всiх фiлiях Банку;
чiтке визначення функцiй усiх учасникiв процесу управлiння ризиками, а також
взаємовiдносин мiж цими учасниками;
встановлення лiмiтiв ризику на суму операцiї: посадовою особою Банку чи фiлiї, лiмiтiв
ризику по кредитах окремим позичальникам, зв'язаним сторонам, лiмiтiв концентрацiї
кредитного портфелю (за галузями, групами контрагентiв, окремими операцiями / статтями
балансу тощо);
забезпечення постiйного монiторингу та контролю ризику, а також дотримання всiх
встановлених лiмiтiв;
уникнення конфлiкту iнтересiв;
забезпечення внутрiшнього контролю за дотриманням полiтик та процедур.
Процес управлiння ризиками включає чотири етапи: iдентифiкацiя ризику, його джерел та сфер
ризику; оцiнка рiвня ризику, мiнiмiзацiя чи обмеження ризику до прийнятних рiвнiв, постiйний
монiторинг ризикових позицiй.
Незалежний процес контролю за ризиками не стосується ризикiв ведення дiяльностi, таких,
наприклад, як змiни у середовищi, технологiях чи галузi. Цi ризики контролюються Банком в
процесi стратегiчного планування.
Структура управлiння ризиками
Загальну вiдповiдальнiсть за встановлення та затвердження цiлей у сферi управлiння ризиками
та капiталом несе Наглядова рада. При цьому Банк має окремi незалежнi пiдроздiли, якi
вiдповiдають за управлiння ризиками та їх контроль. За управлiння ризиками в Банку
вiдповiдають такi органи: Правлiння, Комiтет з питань управлiння активами i пасивами (КУАП),
Кредитний комiтет, Комiтет роздрiбного бiзнесу, Управлiння контролю ризиками, Управлiння
казначейства, Управлiння цiнних паперiв, Управлiння внутрiшнього аудиту.
Наглядова рада
Наглядова рада вiдповiдає за загальний пiдхiд до управлiння ризиками та затвердження стратегiї
та принципiв управлiння ризиками.
Правлiння
Правлiння несе загальну вiдповiдальнiсть за розробку стратегiї управлiння ризиками та
впровадження принципiв, концепцiй, полiтик та лiмiтiв для Банку. Фундаментальнi питання
управлiння ризиками розглядаються та контролюються шляхом прийняття вiдповiдних рiшень
стосовно ризикiв на основi квартальних звiтiв, пiдготовлених Управлiнням контролю ризикiв,
КУАП, Кредитним комiтетом та Комiтетом з роздрiбного бiзнесу. Правлiння затверджує
полiтику управлiння ризиками.
Комiтет з питань управлiння активами i пасивами (КУАП)
КУАП несе загальну вiдповiдальнiсть за впровадження принципiв, концепцiй, полiтик та лiмiтiв
щодо ризику лiквiдностi та ринкового ризику в Банку, а також забезпечення дотримання лiмiтiв

ризику, затверджених Правлiнням. КУАП пiдзвiтний Правлiнню.
Кредитний комiтет i Комiтет роздрiбного бiзнесу
Кредитний комiтет i Комiтет роздрiбного бiзнесу несуть загальну вiдповiдальнiсть за
впровадження принципiв, концепцiй, полiтик i лiмiтiв стосовно кредитного ризику в Банку та
забезпечують знаходження показникiв кредитного ризику в межах, затверджених Правлiнням.
Зазначенi комiтети пiдзвiтнi Правлiнню.
Управлiння контролю ризиками
Управлiння контролю ризикiв несе вiдповiдальнiсть за контроль, монiторинг, аналiз та надання
iнформацiї щодо ключових показникiв ризику, пов'язаних з дiяльнiстю Банку. Управлiння
контролю ризиками також розробляє та здiйснює нагляд за впровадженням та дотриманням
методiв, норм i процедур з управлiння ризиками, здiйснює оцiнку всiх банкiвських продуктiв та
структурованих операцiй. Управлiння контролю ризиками пiдзвiтне Правлiнню.
Управлiння казначейства та Управлiння цiнних паперiв
Управлiння казначейства вiдповiдає за управлiння лiквiднiстю Банку шляхом здiйснення
операцiй на грошовому ринку, а Управлiння цiнних паперiв - за управлiння лiквiднiстю Банку
шляхом здiйснення операцiй на ринку капiталу. Управлiння казначейства та Управлiння цiнних
паперiв пiдзвiтнi Правлiнню.
Управлiння внутрiшнього аудиту
Процеси управлiння ризиками в Банку щорiчно перевiряються Управлiнням внутрiшнього
аудиту, яке перевiряє як достатнiсть процедур, так i дотримання Банком цих процедур.
Результати аудиту, висновки та рекомендацiї надаються на розгляд Правлiнню та Наглядової
ради.
Системи оцiнки ризикiв та система пiдготовки звiтностi
Ризики Банку оцiнюються за допомогою методiв, якi ґрунтуються як на очiкуваних збитках, що,
ймовiрно, виникнуть за звичайних обставин, так i непередбачуваних збитках, що є попередньою
оцiнкою остаточних фактичних збиткiв на основi статистичних моделей. У моделях
використовуються iмовiрностi, отриманi з iсторичного досвiду та скоригованi для вiдображення
економiчного середовища. Крiм цього, Банк вiдпрацьовує кризовi сценарiї, що настануть у
результатi надзвичайних подiй, iмовiрнiсть настання яких дуже низька, але настання яких
можливе. Банк також здiйснює тестування моделей на основi даних попереднiх перiодiв та
перевiряє їх адекватнiсть.
Монiторинг та контроль ризикiв переважно здiйснюється на основi лiмiтiв, встановлених
Банком. Цi лiмiти вiдображають бiзнес-стратегiю та ринкове середовище Банку, а також рiвень
ризику, що Банк готовий прийняти, в т.ч. за певними галузями. Крiм цього, Банк контролює та
оцiнює загальну здатнiсть протистояти ризикам у вiдношеннi сукупного впливу всiх типiв
ризикiв та в усiх видах дiяльностi.
Щомiсяця Комiтет з питань управлiння активами та пасивами отримує iнформацiю стосовно
структури балансу, достатностi капiталу, дотримання лiмiтiв i показникiв, встановлених
Комiтетом з питань управлiння активами та пасивами, а також стосовно договiрних зобов'язань

Банку. Щоквартально Правлiння отримує детальний звiт про ризики, що має на метi надати всю
необхiдну iнформацiю для того, щоб Правлiння могло оцiнити ризики Банку та зробити
вiдповiднi висновки.
На всiх рiвнях у системi Банку складаються та розповсюджуються спецiальнi звiти щодо ризикiв
з метою забезпечення доступу всiх пiдроздiлiв до детальної, необхiдної та актуалiзованої
iнформацiї.
Зниження ризику
Банк не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння ризиками, пов'язаними зi
змiнами у процентних ставках, обмiнних курсах, кредитному ризику, а також ризику лiквiдностi,
оскiльки ринку для таких фiнансових iнструментiв в Українi ще не iснує.
Банк активно використовує заставу для зниження кредитного ризику (бiльш детальна
iнформацiя наведена нижче).
Надмiрна концентрацiя ризикiв
Концентрацiя виникає в разi якщо декiлька контрагентiв здiйснюють однакову господарську
дiяльнiсть або дiяльнiсть в одному географiчному регiонi або мають подiбнi економiчнi
характеристики, що обумовлюють їх здатнiсть виконувати договiрнi зобов'язання, якi зазнають
однакового впливу змiн в економiчних, полiтичних або iнших умовах. Концентрацiя вказує на
вiдповiдну чутливiсть результатiв дiяльностi Банку до змiн, що мають вплив на конкретну
галузь чи географiчний регiон.
З метою уникнення надмiрної концентрацiї ризикiв, внутрiшнi полiтики i процедури Банку
включають конкретнi iнструкцiї щодо зосередження уваги на збереженнi диверсифiкованого
портфелю. За виявленою концентрацiєю ризикiв здiйснюється вiдповiдний контроль i
управлiння.
Кредитний ризик
Банк розглядає кредитний ризик як вiрогiднiсть несвоєчасного та/або неповного повернення
коштiв клiєнтами (контрагентами) за їх зобов'язаннями.
Управлiння кредитним ризиком спрямоване переважно на забезпечення виконання зобов'язань
клiєнтами (контрагентами) Банку у формi, обсязi та протягом перiоду часу, достатнiх для
пiдтримання коефiцiєнтiв лiквiдностi, доходностi та достатностi капiталу в межах лiмiтiв,
прийнятних для Банку.
В процесi управлiння кредитним ризиком Банк розглядає поєднання таких заходiв:
структурне (стратегiчне) управлiння - достатнiй рiвень структури та обсягу кредитного
портфелю (балансовий та позабалансовий) у коротко-, середньо- та довгостроковiй перспективi
з урахуванням можливих та непередбачених змiн у фiнансовому та економiчному середовищi;
поточне (оперативне) управлiння - прийнятнi якiсть та обсяги окремих кредитiв та
кредитних зобов'язань з урахуванням можливих та непередбачених змiн у фiнансовому та
економiчному середовищi;
структурне (стратегiчне) та поточне (оперативне) управлiння впливом резервiв пiд
зменшення корисностi на показник достатностi капiталу Банку у коротко-, середньо- та
довгостроковiй перспективi з урахуванням прогнозованих та непередбачуваних змiн у якостi
окремих кредитiв, кредитних портфелiв та кредитного портфелю в цiлому.

Банк здiйснює управлiння та контроль кредитного ризику на основi таких принципiв:
встановлення цiльового (оптимального та прийнятного для Банку), критичного
(небажаного, але яким можна управляти) та граничного (що вимагає негайних дiй) ключових
значень кредитного ризику;
надання кредитiв або прийняття кредитних зобов'язань виключно згiдно iз затвердженою
кредитною полiтикою та внутрiшнiми положеннями Банку;
створення та пiдтримання резервiв пiд кредитнi операцiї в сумi, яка є не нижчою за
найкращi оцiнки Банку;
постiйного монiторингу фактичних ключових показникiв кредитного ризику на рiвнi
окремих кредитiв /зобов'язань, кредитних портфелiв та загального кредитного портфелю;
вжиття ефективних заходiв, якщо показники кредитного ризику сягають їх критичного
та/або граничного значення.
Ключовi показники кредитного ризику, їх цiльовi, критичнi та граничнi значення коригуються
принаймнi один раз на рiк та затверджуються Правлiнням Банку.
Iндивiдуальний кредитний ризик
Iндивiдуальний кредитний ризик - це ризик, що стосується окремої операцiї або контрагента.
Банк управляє iндивiдуальним кредитним ризиком на основi класифiкацiї кредитiв i клiєнтiв
(або контрагентiв) за допомогою системи внутрiшнього кредитного рейтингу, який визначається
на основi кредитоспроможностi клiєнтiв (контрагентiв) та оцiнки якостi погашення кредитiв,
оцiнки та монiторингу вартостi застави та лiквiдностi, а також встановлення лiмiтiв кредитного
ризику та здiйснення контролю за дотриманням лiмiтiв та створення достатнього резерву пiд
зменшення корисностi активiв.
Кредитна полiтика Банку визначає вид необхiдної застави стосовно iндивiдуальних операцiй,
галузей або клiєнтiв. Основнi види застави включають гарантiї провiдних банкiв, депозити в
Банку, нерухомiсть i заставу обладнання або транспортних засобiв. Банк потребує обов'язкового
страхування застави, що надається клiєнтом.
Для обмеження iндивiдуального кредитного ризику Банк встановлює такi лiмiти: максимальний
обсяг кредитних операцiй (кредити, цiннi папери, дебiторська заборгованiсть) на кожного
контрагента (або групу зв'язаних контрагентiв), включаючи позабалансовi зобов'язання, а також
максимальний обсяг кредитних операцiй (кредити, цiннi папери, дебiторська заборгованiсть) на
кожного iнсайдера, включаючи позабалансовi зобов'язання.
Кредитний ризик за портфелем
Кредитний ризик за портфелем - це ризик, типовий для групи кредитних операцiй (кредити,
цiннi папери, дебiторська заборгованiсть) i групи контрагентiв з подiбними кредитними
характеристиками.
Управлiння кредитним ризиком, пов'язаним iз кредитним портфелем, здiйснюється шляхом
галузевої класифiкацiї на основi внутрiшньої системи кредитних рейтингiв, якi характеризують
систематичний ризик у галузi, монiторингу структури кредитного портфелю (за категорiєю
клiєнтiв, галузями, а також кредитними рейтингами клiєнтiв та кредитiв), встановлення лiмiтiв
концентрацiї та їх вiдповiдного монiторингу i контролю, а також диверсифiкацiї кредитного
портфелю (як за галуззю, так i за категорiєю клiєнтiв).

Диверсифiкацiя кредитного портфелю (як за галуззю, так i за категорiєю клiєнтiв)
забезпечується шляхом встановлення таких лiмiтiв: за галуззю, за максимальним загальним
обсягом "великих" кредитiв (що становлять 10% або бiльше регулятивного капiталу Банку
стосовно кожного контрагента або групи зв'язаних контрагентiв), за максимальним загальним
обсягом кредитiв, наданих клiєнтам, за концентрацiєю кредитного портфелю за категорiєю
клiєнтiв, за загальною заборгованiстю 5 найбiльших клiєнтiв, за загальною заборгованiстю 10
найбiльших клiєнтiв, а також за загальною заборгованiстю 20 найбiльших клiєнтiв.
Ризики за зобов'язаннями, пов'язаними з кредитуванням
Банк надає своїм клiєнтам гарантiї, за якими вiд Банку може вимагатися здiйснити платежi вiд
iменi вiдповiдних клiєнтiв. Зазначенi гарантiї наражають Банк на ризики, подiбнi до кредитних
ризикiв, якi знижуються шляхом застосування аналогiчних процедур i принципiв контролю.
Банк зобов'язаний здiйснити платiж проти надання документiв, якi вiдповiдають умовам
акредитиву. Непокритi акредитиви наражають Банк на ризики, подiбнi до кредитних ризикiв, якi
знижуються шляхом застосування аналогiчних процедур i принципiв контролю.
Максимальнi показники кредитного ризику за статтями звiту про фiнансовий стан (баланс) без
урахування ефекту зниження ризику шляхом укладання договорiв застави найкраще
представленi їх балансовою вартiстю.
У разi вiдображення фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю, їх суми являють собою
поточний кредитний ризик, але не максимальний ризик, що може виникнути у майбутньому в
результатi змiн у вартостi.
Бiльш детальна iнформацiя стосовно максимального кредитного ризику за кожною категорiєю
фiнансових iнструментiв наведена у вiдповiдних Примiтках.
Кредитна якiсть за категорiями фiнансових активiв
У таблицi нижче кредити банкам та клiєнтам, що мають високий рейтинг, - це кредити з
мiнiмальним рiвнем кредитного ризику або такi, що дуже якiсно забезпеченi. Iншi позичальники
з високим фiнансовим станом i високим станом обслуговуванням боргу включенi до кредитiв iз
стандартним рейтингом. Рейтинг нижче стандартного передбачає нижчу в порiвняннi зi
стандартним рейтингом кредитну якiсть, проте кредити, включенi до цiєї категорiї, не є
iндивiдуально знецiненими. Для заборгованостi iноземних кредитних установ високий рейтинг
еквiвалентний рейтингу Fitch BBB- та вище, рейтинг нижче стандартного - рейтингу нижче
BBB-, але вище CCC+, i стандартний рейтинг - CCC+ та нижче.

На 31 грудня 2012 р.

Кошти обов’язкових
резервів банку в
Національному банку
України
Заборгованість іноземних
кредитних установ
Заборгованість українських
кредитних установ
Інвестиційні цінні папери:
- які оцінюються за

Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась на
індивідуальній основі
Нижче
Високий
Стандартний
стандартного
рейтинг
рейтинг
рейтингу
Примітки

Прострочені і такі, що
їх корисність
зменшилась на
індивідуальній основі

Усього

7

531 152

-

-

-

531 152

8

245 822

-

-

-

245 822

8
10

-

178 846

733 647

-

912 493

3 538 447

-

-

-

3 538 447

На 31 грудня 2012 р.

справедливою вартістю з
відображенням переоцінки
як прибутку або збитку
- доступні для продажу
- утримувані до погашення
Кредитування юридичних
осіб:
Комерційні кредити
Овердрафти
Векселі
Кредитування фізичних
осіб

Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась на
індивідуальній основі
Нижче
Високий
Стандартний
стандартного
рейтинг
рейтинг
рейтингу
Примітки

Кошти обов’язкових
резервів банку в
Національному банку
України
Заборгованість іноземних
кредитних установ
Заборгованість українських
кредитних установ
Інвестиційні цінні папери:
- які оцінюються за
справедливою вартістю з
відображенням переоцінки
як прибутку або збитку
- доступні для продажу
- утримувані до погашення
Кредитування юридичних
осіб:
Комерційні кредити
Овердрафти
Векселі
Кредитування фізичних
осіб
Усього

На 01 січня 2011 р.
Кошти обов’язкових
резервів банку в
Національному банку
України
Заборгованість іноземних
кредитних установ

Усього

6 261 666
197 556

5 466 557
-

3 280 704
1 101 713

91 220

15 008 927
1 390 489

2 935 214
14 692
3 678
2 953 584

22 758 500
95 655
9 374
22 863 529

10 296 041
10 589
10 306 630

11 507 054
32 449
11 539 503

47 496 809
120 936
45 501
47 663 246

202 594

264 910

29 467

352 229

849 200

13 930 821

28 773 842

15 452 161

11 982 952

70 139 776

9

9

Усього

На 31 грудня 2011 р.

Прострочені і такі, що
їх корисність
зменшилась на
індивідуальній основі

Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась на
індивідуальній основі
Нижче
Високий
Стандартний
стандартного
Примітки
рейтинг
рейтинг
рейтингу

Прострочені і такі, що
їх корисність
зменшилась на
індивідуальній основі

Усього

7

580 176

-

-

-

580 176

8

241 576

-

5 289

-

246 865

8
10

-

744 147

281 660

-

1 025 807

3 221 305
6 344 771
197 709

203 636
-

3 300 495
1 101 586

91 317

3 221 305
9 848 902
1 390 612

3 040 379
6 821
1 020
3 048 220

17 509 752
57 426
9 647
17 576 825

13 784 984
4 595
766 884
14 556 463

15 195 261
30 584
15 225 845

49 530 376
99 426
777 551
50 407 353

183 819
13 817 576

312 961
18 837 569

137 424
19 382 917

314 622
15 631 784

948 826
67 669 846

9

9

Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась на
індивідуальній основі
Нижче
Високий
Стандартний
стандартного
Примітки
рейтинг
рейтинг
рейтингу

Прострочені і такі, що
їх корисність
зменшилась на
індивідуальній основі

Усього

7

590 685

-

-

-

590 685

8

209 755

-

-

-

209 755

На 01 січня 2011 р.

Не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась на
індивідуальній основі
Нижче
Високий
Стандартний
стандартного
рейтинг
рейтинг
рейтингу
Примітки

Заборгованість українських
кредитних установ
Інвестиційні цінні папери:
- які оцінюються за
справедливою вартістю з
відображенням переоцінки
як прибутку або збитку
- доступні для продажу
- утримувані до погашення
Інвестиційні цінні папери,
передані у забезпечення за
договорами “репо”
Кредитування юридичних
осіб:
Комерційні кредити
Овердрафти
Дебіторська заборгованість
за фінансовою орендою
Векселі
Кредитування фізичних
осіб
Усього

8
10

Прострочені і такі, що
їх корисність
зменшилась на
індивідуальній основі

Усього

539

158 376

301 431

-

460 346

8 596 828
370 795

72 268
203 252

107 796
185 577
904 833

203 252

107 796
8 854 673
1 682 132

94 640

-

-

-

94 640

6 461 481
5 631

18 487 967
52 277

11 398 513
42 913

12 245 648
30 881

48 593 609
131 702

6 467 112

784 917
19 325 161

294 855
104 796
11 841 077

1 713
12 278 242

294 855
891 426
49 911 592

227 855
16 558 209

445 073
20 204 130

123 442
13 464 156

312 619
12 794 113

1 108 989
63 020 608

9

9

Полiтика Банку передбачає пiдтримання чiтких та послiдовних кредитних рейтингiв за
кредитним портфелем. Система рейтингiв пiдтримується фiнансовими методами аналiзу з
урахуванням обробленої ринкової iнформацiї для встановлення основних припущень для оцiнки
ризику сторони пiд час укладення угоди. Усi внутрiшнi категорiї ризикiв визначенi згiдно з
полiтикою присвоєння рейтингу Банку. Вiдповiднi ризик-рейтинги регулярно аналiзуються.
Аналiз за строками погашення прострочених кредитiв, кориснiсть яких не зменшилась, є таким:
На 31 грудня 2012 р.
Кредити клієнтам:
Кредитування юридичних осіб
Кредитування фізичних осіб
Усього

На 31 грудня 2011 р.
Кредити клієнтам:
Кредитування юридичних осіб
Кредитування фізичних осіб
Усього

До
30 днів
191 802
8 423
200 225
До
30 днів
988 020
23 066
1 011 086

Від 31 до 60
днів
24 397
4 538
28 935
Від 31 до 60
днів
64 560
3 019
67 579

Від 61 до 90
днів
128 459
31 864
160 323
Від 61 до 90
днів
294
7 484
7 778

Понад
90 днів
14 362
366
14 728
Понад
90 днів
15 784
1 933
17 717

Усього
359 020
45 191
404 211

Усього
1 068 658
35 502
1 104 160

На 01 січня 2011 р.
Кредити клієнтам:
Кредитування юридичних осіб
Кредитування фізичних осіб
Усього

До
30 днів
357 456
20 395
377 851

Від 31 до 60
днів

Від 61 до 90
днів

154 818
46 891
201 709

Понад
90 днів

18 692
12 708
31 400

Усього
488
488

531 454
79 994
611 448

Справедлива вартiсть отриманого Банком забезпечення за кредитами, що є простроченими, але
кориснiсть яких не зменшилась, станом на 31 грудня 2012 року становила 306 891 тис. грн. (31
грудня 2011 р.: 362 631 тис. грн., 01 сiчня 2011 р.: 10 962 тис. грн.).
Аналiз зменшення корисностi
Основними судженнями при оцiнцi зменшення корисностi кредитiв є визначення того, чи
простроченi виплати основної суми заборгованостi або процентiв за кредитом бiльшi нiж на 90
днiв, чи вiдомо про будь-якi труднощi з огляду на грошовi потоки контрагентiв, зниження
кредитного рейтингу або порушення первiсних умов вiдповiдного договору. Банк здiйснює
аналiз зменшення корисностi у двох напрямках: створення резерву пiд зменшення корисностi на
iндивiдуальнiй i сукупнiй основi (на основi портфелю).
Концентрацiя за географiчною ознакою
Нижче наведена географiчна концентрацiя монетарних активiв та зобов'язань Банку:

Україна
Активи:
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов’язкових резервів банку в
Національному банку України
Заборгованість кредитних установ
Кредити клієнтам
Інвестиційні цінні папери:
- які оцінюються за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або
збитку
- доступні для продажу
- утримувані до погашення
Інші активи (монетарні)
Зобов’язання:
Заборгованість перед Національним банком
України
Заборгованість перед кредитними установами
Заборгованість перед клієнтами
Емітовані єврооблігації
Субординований борг
Інші зобов’язання (монетарні)
Чиста позиція
Договірні та умовні фінансові зобов’язання
(Примітка 23)

31 грудня 2012 р.
Банки країн
СНД та інші
Країни-члени
країни – не члени
ОЕСР
ОЕСР

Усього

3 521 614
531 152

15 382 175
-

293 479
-

19 197 268
531 152

895 465
39 363 626

241 470
116

4 352
-

1 141 287
39 363 742

3 538 447

-

-

3 538 447

15 027 048
1 372 237
107 652
64 357 241

19
15 623 780

58
297 889

15 027 048
1 372 237
107 729
80 278 910

7 824 914

-

-

7 824 914

1 197 784
42 321 615
219 060
51 563 373
12 793 868

5 349 669
176 552
8 554 063
3 106 645
2 153
17 189 082
(1 565 302)

696 847
336 751
658
1 034 256
(736 367)

7 244 300
42 834 918
8 554 063
3 106 645
221 871
69 786 711
10 492 199

2 896 214

2 004

-

2 898 218

Україна
Активи:
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов’язкових резервів банку в
Національному банку України
Заборгованість кредитних установ
Кредити клієнтам
Інвестиційні цінні папери:
- які оцінюються за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або
збитку
- доступні для продажу
- утримувані до погашення
Інші активи (монетарні)
Зобов’язання:
Заборгованість перед Національним банком
України
Заборгованість перед кредитними установами
Заборгованість перед клієнтами
Емітовані єврооблігації
Субординований борг
Інші зобов’язання (монетарні)
Чиста позиція
Договірні та умовні фінансові зобов’язання
(Примітка 23)

Зобов’язання:
Заборгованість перед Національним банком
України
Заборгованість перед кредитними установами
Заборгованість перед клієнтами
Емітовані єврооблігації
Інші емітовані боргові цінні папери

Усього

3 065 976

6 807 391

178 462

10 051 829

580 176
1 025 807
41 848 288

241 576
228

5 289
48

580 176
1 272 672
41 848 564

3 221 305
9 855 713
1 372 342
59 481
61 029 088

7 049 195

1
183 800

3 221 305
9 855 713
1 372 342
59 482
68 262 083

6 197 074
1 170 070
28 130 786
161 180
35 659 110
25 369 978

5 835 864
1 292 886
10 438 526
3 101 995
3 138
20 672 409
(13 623 214)

658 476
256 582
915 058
(731 258)

6 197 074
7 664 410
29 680 254
10 438 526
3 101 995
164 318
57 246 577
11 015 506

3 101 617

2 003

1 398

3 105 018

Україна
Активи:
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов’язкових резервів банку в
Національному банку України
Заборгованість кредитних установ
Кредити клієнтам
Інвестиційні цінні папери:
- які оцінюються за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або
збитку
- доступні для продажу
- утримувані до погашення
Інвестиційні цінні папери, передані у
забезпечення за договорами “репо”
Інші активи (монетарні)

31 грудня 2011 р.
Банки країн
СНД та інші
Країни-члени
країни – не члени
ОЕСР
ОЕСР

01 січня 2011 р.
Банки країн
СНД та інші
Країни-члени
країни – не члени
ОЕСР
ОЕСР

Усього

1 847 421

8 683 704

247 891

10 779 016

590 685
442 504
43 687 171

163 775
349

45 980
6 872

590 685
652 259
43 694 392

107 796
8 861 028
1 641 477

-

-

107 796
8 861 028
1 641 477

94 640
41 730
57 314 452

8 847 828

300 743

94 640
41 730
66 463 023

4 156 617
1 251 272
25 718 155
-

6 126 777
1 863 158
11 789 395
404 340

1 401
229 451
-

4 156 617
7 379 450
27 810 764
11 789 395
404 340

Субординований борг
Інші зобов’язання (монетарні)
Чиста позиція
Договірні та умовні фінансові зобов’язання
(Примітка 23)

104 230
31 230 274
26 084 178

3 098 955
1 498
23 284 123
(14 436 295)

12
230 864
69 879

3 098 955
105 740
54 745 261
11 717 762

3 452 997

2 887

597

3 456 481

Ризик лiквiдностi
Банк розглядає ризик лiквiдностi як ризик неможливостi фiнансувати збiльшення активiв Банку
та виконання його власних зобов'язань у встановленi строки.
Основна мета управлiння ризиком лiквiдностi полягає у забезпеченнi безумовної спроможностi
Банку виконати свої зобов'язання у встановленi строки шляхом пiдтримання прийнятних (якими
можна управляти) розривiв лiквiдностi.
В процесi управлiння ризиком лiквiдностi Банк розглядає поєднання таких заходiв:
структурне (коротко- та довгострокове) управлiння активами та зобов'язаннями,
спрямоване на забезпечення належного рiвня лiквiдностi у коротко- та довгостроковiй
перспективi;
поточне (короткострокове) управлiння активами та зобов'язаннями, спрямоване на
забезпечення належного рiвня миттєвої та поточної лiквiдностi з урахуванням можливих та
непередбачених змiн у грошових потоках.
Управлiння ризиком лiквiдностi ґрунтується на прийнятних рiвнях розривiв строковостi (за
валютою) i таких принципах:
встановлення цiльового (оптимального та прийнятного для Банку), критичного
(небажаного, але яким можна управляти) та граничного (що вимагає негайних дiй) рiвня
ключових значень ризику лiквiдностi;
постiйний монiторинг фактичних ключових показникiв ризику лiквiдностi;
вжиття вiдповiдних коригуючих дiй, якщо ключовi показники ризику лiквiдностi сягають
їх критичного та/або граничного значення.
Ключовi показники ризику лiквiдностi, їх цiльовi, критичнi та граничнi значення коригуються
принаймнi один раз на рiк та затверджуються Правлiнням Банку.
Оцiнка лiквiдностi
Дотримання внутрiшнiх лiмiтiв, встановлених Банком, вiдповiдає стандартам ризику лiквiдностi,
встановлених Нацiональним банком України. Банк оцiнює лiквiднiсть, спираючись на певнi
коефiцiєнти лiквiдностi, встановленi НБУ, що описанi у роздiлi "Управлiння ризиком
короткострокової лiквiдностi".
Лiквiднiсть, оцiнена за допомогою вiдповiдних нормативiв лiквiдностi, встановлених НБУ, була
такою:
31 грудня
2012 р., %

31 грудня
2011 р., %

Н4 “Норматив миттєвої ліквідності” (кошти в касі та залишки на рахунках ностро в
банках / залишки на поточних рахунках клієнтів) (мінімальний рівень, який
вимагається НБУ – 20%)

77,87

70,51

Н5 “Норматив поточної ліквідності” (кошти в касі, кошти на рахунках в інших
банках, банківські метали, платіжні вимоги до банку з кінцевим строком погашення

90,68

49,00

до 31 дня і необтяжені державні облігації / кошти на поточних рахунках клієнтів,
строкові депозити, боргові зобов’язання та зобов’язання з надання кредитів з
кінцевим строком погашення до 31 дня) (мінімальний рівень, який вимагається НБУ
– 40%)
Н6 “Норматив короткострокової ліквідності” (кошти в касі, кошти на рахунках в
інших банках, банківські метали, платіжні вимоги до банку з кінцевим строком
погашення до 1 року і необтяжені державні облігації / кошти на поточних рахунках
клієнтів, строкові депозити, боргові зобов’язання та зобов’язання з надання кредитів з
кінцевим строком погашення до 1 року) (мінімальний рівень, який вимагається НБУ
– 60%)

86,62

95,61

Аналiз фiнансових зобов'язань за контрактними строками до погашення
У наведенiй нижче таблицi вiдображено види i строки погашення фiнансових зобов'язань Банку
на основi договiрних недисконтованих зобов'язань з виплати коштiв. Зобов'язання, що
пiдлягають погашенню до 3 мiсяцiв, вважаються такими, що пiдлягають виплатi на найбiльш
ранню дату. Однак Банк розраховує на те, що багато клiєнтiв не вимагатимуть виплат на
найбiльш ранню дату, коли Банк мав би здiйснити вiдповiдну виплату, i таблиця не вiдображає
очiкуванi грошовi потоки, розрахованi Банком на основi iнформацiї стосовно вимог виплати
вкладiв за попереднi перiоди.
Фінансові зобов’язання
Станом на 31 грудня 2012 р.
Заборгованість перед НБУ
Заборгованість перед кредитними
установами
Заборгованість перед клієнтами
Емітовані єврооблігації
Субординований борг
Інші зобов’язання

До
3 місяців
1 514 843

Від 3 до 12
місяців
2 759 749

Від 1 до 5
років
5 190 353

Понад
5 років
-

Усього
9 464 945

2 463 129
33 683 690
131 437
160 561
116 107

1 038 934
8 578 896
633 557
160 561
-

2 974 630
1 411 062
9 264 707
2 201 492
-

2 274 065
21 511
2 483 171
-

8 750 758
43 695 159
10 029 701
5 005 785
116 107

Усього недисконтовані фінансові
зобов’язання

38 069 767

13 171 697

21 042 244

4 778 747

77 062 455

До 3 місяців

Від 3 до 12
місяців

Фінансові зобов’язання
Станом на 31 грудня 2011 р.

Від 1 до 5
років

Понад
5 років

Усього

Заборгованість перед НБУ
Заборгованість перед кредитними
установами
Заборгованість перед клієнтами
Емітовані єврооблігації
Субординований борг
Інші зобов’язання

2 276 526

288 777

5 673 528

-

8 238 831

1 751 658
19 081 340
131 178
163 389
81 629

1 293 253
8 755 727
2 641 452
160 497
-

3 344 156
2 691 510
10 026 220
2 257 143
-

2 784 246
41 086
2 746 639
-

9 173 313
30 569 663
12 798 850
5 327 668
81 629

Усього недисконтовані фінансові
зобов’язання

23 485 720

13 139 706

23 992 557

5 571 971

66 189 954

Фінансові зобов’язання
Станом на 01 січня 2011 р.
Заборгованість перед НБУ
Заборгованість перед кредитними
установами
Заборгованість перед клієнтами
Інші емітовані боргові цінні папери
Емітовані єврооблігації
Субординований борг
Похідні фінансові інструменти, що
погашаються на брутто основі:
- Суми до сплати за договорами
- Суми до отримання за договорами
Інші зобов’язання
Усього недисконтовані фінансові
зобов’язання

До
3 місяців
100 647

Від 3 до 12
місяців
307 531

Від 1 до 5
років
5 789 393

Понад
5 років
633 870

Усього
6 831 441

1 317 801
16 284 921
8 877
145 409
174 347

1 068 094
7 702 249
423 079
4 547 791
159 212

3 645 227
4 398 863
9 723 592
1 283 659

2 826 675
49 590
4 025 271

8 857 797
28 435 623
431 956
14 416 792
5 642 489

140 123
(139 345)
60 316

-

-

-

140 123
(139 345)
60 316

18 093 096

14 207 956

24 840 734

7 535 406

64 677 192

У наведенiй нижче таблицi вiдображено строки погашення договiрних та умовних фiнансових
зобов'язань Банку, якi передбаченi вiдповiдними договорами.

31 грудня 2012 р.
31 грудня 2011 р.
01 січня 2011 р.

До 3 місяців
782 915
496 028
640 272

Від 3 до 12
місяців
1 646 130
1 576 933
948 975

Від 1 до 5
років
1 146 296
1 757 317
2 672 528

Понад
5 років
39 215
61 982
37 447

Усього
3 614 556
3 892 260
4 299 222

У наведенiй нижче таблицi вiдображено строки погашення договiрних та умовних фiнансових
зобов'язань Банку, якi передбаченi вiдповiдними договорами.
Банк не очiкує на те, що йому доведеться виконати всi договiрнi та умовнi зобов'язання до
закiнчення строку їх дiї. З метою обмеження ризику лiквiдностi, що виникає через асиметричнi
платежi та дострокове погашення строкових активiв i зобов'язань, Банк включає у стандартнi
договори з клiєнтами такi положення, якi мотивують клiєнтiв не застосовувати вищевказанi
можливостi.
Ринковий ризик
Банк розглядає ринковий ризик як сукупнiсть процентного та валютного ризикiв, тобто
неспроможнiсть забезпечення перевищення доходiв (включаючи процентi доходи) над
витратами (включаючи процентнi витрати) за валютами у сумi, необхiднiй для виконання
зобов'язань Банку та пiдтримання ризикiв лiквiдностi та достатностi капiталу в межах,
прийнятних для Банку.
Управлiння ринковим ризиком здiйснюється у систематичному поєднаннi:
управлiння процентним ризиком;
управлiння валютним ризиком.
Управлiння ринковим ризиком спрямоване на забезпечення перевищення доходiв (включаючи
процентi доходи) над витратами (включаючи процентнi витрати) за валютами у сумi, необхiднiй
для виконання зобов'язань Банку та пiдтримання ризикiв лiквiдностi та достатностi капiталу в
межах, прийнятних для Банку, i здiйснюється шляхом:
встановлення цiльового (оптимального та прийнятного для Банку), критичного
(небажаного, але яким можна управляти) та граничного (що вимагає негайних дiй) рiвня
ключових значень ринкового ризику;
постiйного монiторингу фактичних ключових показникiв ринкового ризику;

вжиття ефективних заходiв, якщо показники ринкового ризику сягають їх критичного
та/або граничного значення.
Ключовi показники ринкового ризику, їх цiльовi, критичнi та граничнi значення коригуються
принаймнi один раз на рiк та затверджуються Правлiнням Банку.
Процентний ризик
Банк розглядає процентний ризик як неспроможнiсть забезпечення перевищення процентних
доходiв над процентними витратами у сумi, необхiднiй для виконання зобов'язань Банку з
виплати процентiв та пiдтримання ризикiв лiквiдностi та достатностi капiталу в межах,
прийнятних для Банку. Банк вважає, що основним джерелом процентного ризику є
невiдповiднiсть процентних надходжень та процентних платежiв за сумами та датами.
Банк розглядає управлiння процентним ризиком як невiд'ємну частину дiяльностi Банку,
включаючи негативний вплив внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв.
Управлiння процентним ризиком здiйснюється у систематичному поєднаннi таких заходiв:
структурне (стратегiчне) i поточне (оперативне) управлiння процентними активами,
спрямоване на досягнення прийнятної структури та обсягiв процентних доходiв у коротко-,
середньо- та довгостроковiй перспективi з урахуванням можливих та непередбачених змiн у
процентних ставках;
структурне (стратегiчне) i поточне (оперативне) управлiння процентними зобов'язаннями,
спрямоване на досягнення прийнятної структури та обсягiв процентних витрат у коротко-,
середньо- та довгостроковiй перспективi з урахуванням можливих та непередбачених змiн у
процентних ставках.
Управлiння процентним ризиком спрямоване на забезпечення перевищення процентних доходiв
над процентними витратами у сумi, необхiднiй для виконання зобов'язань Банку з виплати
процентiв та пiдтримання ризикiв лiквiдностi та достатностi капiталу в межах, прийнятних для
Банку, i здiйснюється шляхом:
встановлення цiльового (оптимального та прийнятного для Банку), критичного
(небажаного, але яким можна управляти) та граничного (що вимагає негайних дiй) ключових
значень процентного ризику;
постiйного монiторингу фактичних ключових показникiв процентного ризику;
вжиття ефективних заходiв, якщо показники процентного ризику сягають їх критичного
та/або граничного значення.
Ключовi показники процентного ризику, їх цiльовi, критичнi та граничнi значення коригуються
принаймнi один раз на рiк та затверджуються Правлiнням Банку.
Наведена нижче таблиця вiдображає чутливiсть до можливих змiн у процентних ставках, при
незмiнному значеннi всiх iнших перемiнних звiту про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi
результати)Банку.
Чутливiсть звiту про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати) вiдображає вплив
припустимих змiн у процентних ставках на чистий процентний дохiд Банку за один рiк,
визначений на основi плаваючої процентної ставки за неторговими фiнансовими активами та
фiнансовими зобов'язаннями, наявними станом на звiтну дату.
Валюта

Основа процентної

Збільшення у

31 грудня 2012 р.
Вплив на прибуток

Зменшення у

Вплив на прибуток

Гривня
Дол. США
Дол. США
Євро
Євро
Євро
Інше
Інше
Усього

Валюта
Гривня
Дол. США
Дол. США
Євро
Євро
Євро
Інше
Інше
Усього

Валюта
Гривня
Дол. США
Дол. США
Дол. США
Євро
Євро
Євро
Інше
Інше
Усього

ставки
НБУ
LIBOR
НБУ
LIBOR
Euribor
НБУ
LIBOR
Euribor

базисних пунктах
+100
+75
+100
+75
+75
+100
+75
+75

Основа процентної
ставки
НБУ
LIBOR
НБУ
LIBOR
Euribor
НБУ
LIBOR
Euribor

Збільшення у
базисних пунктах
+100
+75
+100
+75
+75
+100
+75
+75

Основа процентної
ставки
НБУ
LIBOR
Euribor
НБУ
LIBOR
Euribor
НБУ
LIBOR
Euribor

Збільшення у
базисних пунктах
+100
+75
+75
+100
+75
+75
+100
+75
+75

до оподаткування
2 677
(6 989)
153
833
3 751
339
728
1
1 493

базисних пунктах
-100
-75
-100
-75
-75
-100
-75
-75

до оподаткування
(2 299)
1 515
(151)
(833)
(4 374)
(339)
(757)
(1)
(7 239)

31 грудня 2011 р.
Вплив на прибуток
до оподаткування
10 056
(4 149)
193
1 944
4 154
286
1 105
5
13 594

Зменшення у
базисних пунктах
-100
-75
-100
-75
-75
-100
-75
-75

Вплив на прибуток
до оподаткування
(9 579)
1 099
(189)
(1 944)
(4 097)
(286)
(1 156)
(1)
(16 153)

01 січня 2011 р.
Вплив на прибуток
до оподаткування
5 740
1 545
(77)
322
1 434
4 658
160
1 074
5
14 861

Зменшення у
базисних пунктах
-100
-75
-75
-100
-75
-75
-100
-75
-75

Вплив на прибуток
до оподаткування
(5 306)
(1 740)
(322)
(1 434)
(4 834)
(160)
(1 147)
(5)
(14 948)

Чутливiсть капiталу обчислюється шляхом переоцiнки наявних для продажу фiнансових активiв
з фiксованою ставкою станом на 31 грудня, з метою оцiнки можливих наслiдкiв вiд
припустимих змiн процентних ставок. Для цiнних паперiв, що вiднесенi до 1 та 2 рiвнiв iєрархiї
джерел справедливої вартостi активу застосовується метод модифiкованої дюрацiї, для цiнних
паперiв, що вiднесенi до 3 рiвня iєрархiї - метод змiн кривої дохiдностi, з наступними
припущеннями: для корпоративних облiгацiй +/- 300 б.п., для ОВДП номiнованих в
нацiональнiй валютi +/- 200 б.п ., для ОВДП в доларах США - +/- 100 б.п., для корпоративних
облiгацiй 3 рiвня iєрархiї - змiна процентної ставки +/- 20%. Загальний вплив змiн станом на 31
грудня на капiтал Банку складає: (471 512) тис. грн./ 581 763 тис. грн. (2011 р.: (413 271) тис.
грн. / 395 923 тис. грн.).
Чутливiсть чистого прибутку/(збитку) вiд iнвестицiйних цiнних паперiв, оцiнюваних за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, розраховується
шляхом переоцiнки фiнансових iнструментiв, що мають фiксовану процентну ставку та
переоцiнюються через прибутки/(збитки), станом на 31 грудня на предмет впливу припустимих
змiн у процентних ставках з застосуванням методу модифiкованої дюрацiї. Ефект вiд змiн
процентної ставки +/- 100 б.п. по ОВДП на прибуток Банку становить (172 795) тис. грн./ 172
795 тис. грн. (2011 р.: (141 242) тис. грн./ 141 242 тис. грн.).

Валютний ризик
Банк розглядає валютний ризик як неспроможнiсть забезпечити перевищення притоку грошових
коштiв в iноземнiй валютi над вiдтоком грошових коштiв в iноземнiй валютi (за валютою) у
сумi, необхiднiй для пiдтримання ризикiв лiквiдностi та достатностi капiталу в межах,
прийнятних для Банку. Банк вважає, що основним джерелом валютного ризику є
непослiдовнiсть коливань обмiнних курсiв iноземних валют.
Управлiння валютним ризиком здiйснюється у систематичному поєднаннi таких заходiв:
структурне (стратегiчне) i поточне (оперативне) управлiння активами за валютою,
спрямоване на досягнення прийнятної структури та обсягiв надходжень грошових коштiв в
iноземнiй валютi у коротко-, середньо- та довгостроковiй перспективi з урахуванням можливих
та непередбачених змiн в обмiнних курсах iноземних валют;
структурне (стратегiчне) i поточне (оперативне) управлiння зобов'язаннями, спрямоване
на досягнення прийнятної структури та обсягiв вiдтоку грошових коштiв в iноземнiй валютi у
коротко-, середньо- та довгостроковiй перспективi з урахуванням можливих та непередбачених
змiн в обмiнних курсах iноземних валют.
Управлiння валютним ризиком спрямоване на забезпечення перевищення притоку грошових
коштiв в iноземнiй валютi над вiдтоком грошових коштiв в iноземнiй валютi у сумi, прийнятнiй
для Банку та необхiднiй для пiдтримання ризикiв лiквiдностi та достатностi капiталу в межах,
прийнятних для Банку, i здiйснюється шляхом:
встановлення цiльового (оптимального та прийнятного для Банку), критичного
(небажаного, але яким можна управляти) та граничного (що вимагає негайних дiй) ключових
значень валютного ризику;
постiйного монiторингу фактичних ключових показникiв валютного ризику;
вжиття ефективних заходiв, якщо показники валютного ризику сягають їх критичного
та/або граничного значення.
Ключовi показники валютного ризику, їх цiльовi, критичнi та граничнi значення коригуються
принаймнi один раз на рiк та затверджуються Правлiнням Банку.
У наведених нижче таблицях зазначенi валюти, що наражають Банк на значний ризик станом на
31 грудня 2012 р., з огляду на неторговi монетарнi активи та зобов'язання та прогнозованi
грошовi потоки. Аналiз полягає у визначеннi впливу можливих помiркованих змiн в обмiнних
курсах iноземних валют до гривнi, при незмiнному значеннi всiх iнших змiнних у звiтi про
прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати) Банку (через наявнiсть неторгових
монетарних активiв та зобов'язань, справедлива вартiсть яких є чутливою до змiн обмiнних
курсiв валют). Вплив на капiтал не вiдрiзняється вiд впливу на звiт про прибутки та збитки (звiт
про фiнансовi результати). Наведене у таблицi вiд'ємне значення вiдображає потенцiйне чисте
зменшення у звiтi про прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати) або у складi капiталу,
а позитивнi значення вiдображають потенцiйне чисте збiльшення.

Валюта
Дол. США/гривня
Євро/ гривня
Усього
Дол. США/гривня

31 грудня 2012 р.
Зміна
Вплив на
обмінного
прибуток до
курсу, %
оподаткування
+40,00%
(640 499)
(379 632)
+40,00%
(1 020 131)
-30,00%

1 515 374

31 грудня 2011 р.
Зміна
Вплив на
обмінного
прибуток до
курсу, %
оподаткування
+40,00%
(1 183 815)
(267 163)
+40,00%
(1 450 978)
-30,00%

1 831 857

01 січня 2011 р.
Зміна
Вплив на
обмінного
прибуток до
курсу, %
оподаткування
+40,00%
(1 650 154)
(59 123)
+40,00%
(1 709 277)
-30,00%

1 237 616

Євро/ гривня
Усього

-30,00%

284 724
1 800 098

-30,00%

200 372
2 032 229

-30,00%

44 342
1 281 958

Операцiйний ризик - це ризик збиткiв внаслiдок збоїв системи, помилки персоналу, шахрайства
чи зовнiшнiх подiй. У разi збоїв у системi внутрiшнього контролю операцiйний ризик може
спричинити шкоду репутацiї, мати правовi чи законодавчо-нормативнi наслiдки або призвести
до фiнансових збиткiв. Банк не може розраховувати на усунення всiх операцiйних ризикiв, але
Банк може управляти цими ризиками шляхом застосування системи керуючих елементiв, а
також монiторингу потенцiйних ризикiв та вiдповiдного реагування на них. Система контролю
передбачає ефективний розподiл обов'язкiв, доступу, повноважень та процедур узгодження,
навчання персоналу та процедур здiйснення оцiнок, включаючи проведення внутрiшнього
аудиту.
27.

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв

Справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань, не вiдображених за справедливою
вартiстю
Нижче представлено порiвняння фiнансових iнструментiв Банку, якi не вiдображенi за
справедливою вартiстю у звiтi про фiнансовий стан (баланс), за категорiями балансової вартостi
та справедливої вартостi. Таблиця не вiдображає справедливої вартостi нефiнансових активiв та
нефiнансових зобов'язань.
31 грудня 2012 р.

Активи
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Кошти обов’язкових
резервів банку в
Національному банку
України
Кошти в інших
банках
Кредити клієнтам
Цінні папери,
утримувані до
погашення
Інші активи
Зобов’язання
Заборгованість перед
Національним
банком України
Кошти інших банків
Заборгованість перед
клієнтами
Емітовані
єврооблігації
Інші емітовані боргові
цінні папери
Субординований борг
Інші зобов’язання
Усього невизнані
зміни в нереалізованій
справедливій вартості

Балансова
вартість

Справедлива
вартість

19 197 268

19 197 268

531 152

531 152

1 141 287
39 363 742

1 141 287
36 840 026

1 372 237

1 372 237

31 грудня 2011 р.
Невизнаний
прибуток/
(збиток)
-

(2 523 716)

Балансова
вартість

Справедлива
вартість

10 051 829

10 051 829

580 176

580 176

1 272 672
41 848 564

1 272 672
39 145 966

1 372 342

1 372 342

-

01 січня 2011 р.
Невизнаний
прибуток/
(збиток)
-

(2 702 598)

Невизнаний
прибуток/
(збиток)

Балансова
вартість

Справедлива
вартість

10 779 016

10 779 016

-

590 685

590 685

-

652 259
43 694 392

652 259
43 196 907

(497 485)

1 641 477

1 641 477

41 730

41 730

-

-

59 482

59 482

-

-

6 197 074
7 664 410

6 197 074
7 664 410

-

4 156 617
7 379 450

4 156 617
7 379 450

42 669 109

165 809

29 680 254

29 614 766

65 488

27 810 764

26 844 687

966 077

8 554 063

8 241 719

312 344

10 438 526

9 370 403

1 068 123

11 789 395

12 189 230

(399 835)

3 106 645
116 107

2 967 862
116 107

138 783
-

3 101 995
81 629

2 850 706
81 629

251 289
-

404 340
3 098 955
60 316

404 340
3 093 945
60 316

107 729

107 729

7 824 914
7 244 300

7 824 914
7 244 300

42 834 918

(1 906 780)

(1 317 698)

5 010
73 767

Нижче описанi методики та припущення, що використовуються для визначення справедливої
вартостi фiнансових iнструментiв, якi ще не вiдображенi за справедливою вартiстю у фiнансовiй
звiтностi.

Активи, справедлива вартiсть яких приблизно дорiвнює балансовiй вартостi
Вважається, що балансова вартiсть лiквiдних або короткострокових (до трьох мiсяцiв)
фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань приблизно дорiвнює справедливiй вартостi. Таке
припущення застосовується також до депозитiв за вимогою, ощадних депозитiв без визначеного
строку погашення та фiнансових iнструментiв зi змiнною процентною ставкою.
Фiнансовi iнструменти з фiксованою ставкою
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань з фiксованою ставкою, що
вiдображаються за амортизованою вартiстю, визначається шляхом порiвняння ринкових
процентних ставок на дату їх первiсного визнання з поточними ринковими ставками, що
пропонуються на аналогiчнi фiнансовi iнструменти. Оцiночна справедлива вартiсть процентних
депозитiв з фiксованою ставкою визначається на основi дисконтованих грошових потокiв iз
застосуванням iснуючих на грошовому ринку процентних ставок за борговими зобов'язаннями з
аналогiчними характеристиками кредитного ризику та строками погашення. Справедлива
вартiсть випущених боргових iнструментiв, що котируються на бiржi, визначається на основi
встановлених ринкових цiн. Якщо для випущених цiнних паперiв, що котируються, не iснує
ринкових цiн, використовується модель дисконтованих грошових потокiв на основi кривої
доходностi за поточною процентною ставкою з урахуванням залишкового перiоду до
погашення.
Фiнансовi iнструменти, вiдображенi за справедливою вартiстю
Банк застосовує таку iєрархiчну структуру методiв оцiнки для визначення i розкриття iнформацiї
стосовно справедливої вартостi фiнансових активiв, що включає змiни справедливої вартостi у
зв'язку з певними альтернативними припущеннями, що використовувалися в моделi оцiнки:
1-й рiвень: справедлива вартiсть визначається безпосередньо на основi котирувань
фiнансового iнструменту на активних ринках;
2-й рiвень: стосовно фiнансових iнструментiв, за якими немає ринкових котирувань,
справедлива вартiсть визначається за допомогою моделей оцiнки на основi припущень,
пiдтверджених спостережуваними ринковими цiнами, i ставок, що дiяли на звiтну дату, тобто
прямо або опосередковано на основi iнформацiї, спостережуваної на ринку;
3-й рiвень: стосовно фiнансових iнструментiв, справедлива вартiсть яких не може бути
визначена на основi ринкових котирувань або моделей оцiнки на основi iнформацiї,
спостережуваної на ринку, Банк застосовує моделi оцiнки, в яких використовуються вихiднi
данi, що суттєво впливають на вiдображену у звiтностi справедливу вартiсть фiнансових
iнструментiв, якi не ґрунтуються на iнформацiї, спостережуванiй на ринку. Такий пiдхiд є
належним для iнвестицiй в акцiї та борговi цiннi папери, що не котируються на ринку.
В таблицi нижче представленi моделi оцiнки, застосованi для визначення справедливої вартостi
фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку чи iншого сукупного доходу:
На 31 грудня 2012 р.
Інвестиційні цінні папери, які оцінюються за
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як
прибутку або збитку
Інвестиційні цінні папери, доступні для продажу
Усього активи

1-й рівень

3 538 447
14 141 686
17 680 133

2-й рівень

3-й рівень

885 362
885 362

Усього

3 538 447
15 027 048
18 565 495

На 31 грудня 2011 р.
Інвестиційні цінні папери, які оцінюються за
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як
прибутку або збитку
Інвестиційні цінні папери, доступні для продажу
Усього активи

1-й рівень

На 01 січня 2011 р.

1-й рівень

Інвестиційні цінні папери, які оцінюються за
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як
прибутку або збитку
Інвестиційні цінні папери, доступні для продажу
Інвестиційні цінні папери, передані у забезпечення за
договорами “репо”
Усього активи
Фінансові зобов’язання
Похідні фінансові зобов’язання

2-й рівень

3-й рівень

6 399 275
6 399 275

868 352
868 352

2-й рівень

3-й рівень

140 030

-

107 796
8 720 998

107 796
8 861 028

140 030

-

94 640
8 923 434

94 640
9 063 464

-

778

-

778

3 221 305
2 588 086
5 809 391

Усього

3 221 305
9 855 713
13 077 018
Усього

Нижче представлено опис визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi
вiдображаються за справедливою вартiстю, за допомогою методик оцiнки. Вони включають
оцiнку Банком припущень, якi могли б використовуватись учасником ринку при визначеннi
вартостi iнструментiв.
Iнвестицiйнi цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку та iнвестицiйнi цiннi папери, доступнi для продажу
Цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку та iнвестицiйнi цiннi папери, доступнi для продажу, вартiсть яких
визначається за допомогою методики оцiнки або моделей цiноутворення, представленi головним
чином акцiями i борговими цiнними паперами, що не котируються на ринку. Вартiсть цих
цiнних паперiв визначається за допомогою моделей, якi включають виключно данi, що не
спостерiгаються на ринку. Вихiднi данi моделей, що не спостерiгаються на ринку, включають
припущення щодо майбутнiх фiнансових результатiв об'єкта iнвестицiй, характеру його ризикiв,
а також економiчнi припущення, що стосуються галузi та географiчного мiсцезнаходження, де
об'єкт iнвестицiй здiйснює свою дiяльнiсть, рiвня гудвiлу пiдприємства, його керiвництва i
засновникiв/акцiонерiв.
Змiни у категорiї фiнансових iнструментiв 3-го рiвня, оцiнених за справедливою вартiстю
У таблицi нижче представлене узгодження визнаних на початок i кiнець звiтного перiоду сум за
фiнансовим активами i зобов'язаннями 3-го рiвня, якi облiковуються за справедливою вартiстю:

Прибуток / (збиток) визнаний
у звіті про
прибутки та
Станом збитки (звіті
в іншому
на 1 січня про фінансові
сукупному
результати)
доході
Придбання
2012 р.

Розрахунки

Переведен
ня на 1-й
рівень

Станом на
31 грудня
2012 р.

Інвестиційні цінні папери,
які оцінюються за
справедливою вартістю з
відображенням переоцінки
як прибутку або збитку
Інвестиційні цінні папери,
доступні для продажу

-

-(а)

-

-

-

-

-

868 352

(536)(б)

47

886 474

(7 397) (г)

(861 578)

885 362

Усього активи

868 352

(536)

47

886 474

(7 397)

(861 578)

885 362

Прибуток / (збиток) визнаний
у звіті про
прибутки та
в іншому
Станом збитки (звіті
сукупному
на 1 січня про фінансові
результати)
доході
Придбання
2011 р.
Інвестиційні цінні папери,
які оцінюються за
справедливою вартістю з
відображенням переоцінки
як прибутку або збитку
Інвестиційні цінні папери,
доступні для продажу
Інвестиційні цінні папери,
передані у забезпечення за
договорами “репо”
Усього активи

Розрахунки

107 796

5 157(а)

-

8 720 998

121 278(б)

(89 021)

6 390 514 (3 931 674) (г) (10 343 743)

94 640
8 923 434

(6 398)
120 037

(89 021)

6 390 514

-

(112 953)(в)

Переведен
Станом на
ня на 1-й та 31 грудня
2-й рівні
2011 р.

(88 242)(ґ)
(4 132 869)

-

(10 343 743)

868 352
868 352

(а) Прибуток у розмiрi 2 030 тис. грн. включений до статтi "процентний дохiд вiд iнвестицiйних
цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку", а збиток у розмiрi 2 030 тис. грн. включений до статтi "чистий
прибуток/(збиток) вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку"
(2011 р.: прибуток у розмiрi 9 608 тис. грн. включений до статтi "процентний дохiд вiд
iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку", а збиток у розмiрi 4 451 тис. грн. включений до статтi
"чистий прибуток/(збиток) вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку").
(б) Прибуток у розмiрi 2 877 тис. грн. включений до статтi "процентний дохiд вiд iнвестицiйних
цiнних паперiв, iнших нiж iнвестицiйнi цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку", а збиток у розмiрi 3 413 тис. грн.
включений до статтi "Сторнування збиткiв/(збитки) вiд зменшення корисностi" (2011 р.:
прибуток у розмiрi 91 052 тис. грн. включений до статтi "процентний дохiд вiд iнвестицiйних
цiнних паперiв, iнших нiж iнвестицiйнi цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку", а прибуток у розмiрi 30 226 тис. грн.
включений до статтi "чистий прибуток/(збиток) вiд iнвестицiйних цiнних паперiв, доступнi для
продажу - торговi операцiї".

(в) Розрахунки у розмiрi 112 953 тис. грн. включають: 112 953 тис. грн. продажiв.
(г) Розрахунки у розмiрi 7 397 тис. грн. включають: 7 397 тис. грн. продажiв (2011 р.: 3 931 674
тис. грн. включають: 3 712 698 тис. грн. продажiв та 218 976 тис. грн. погашень).
(ґ) Сума у розмiрi 88 242 тис. грн. представлена погашенням цiнних паперiв при настаннi строку
погашення.
Протягом 2012 року Банк перевiв певнi фiнансовi активи з 3-го рiвня на 1-й рiвень iєрархiї
джерел справедливої вартостi. Балансова вартiсть переведених активiв склала 861 578 тис. грн.
Причиною переведення з 3-го рiвня на 1-й рiвень є те, що ринок для деяких цiнних паперiв став
активним, що призвело до змiни у методi, який використовувався для визначення справедливої
вартостi.
Прибутки або збитки за фiнансовими iнструментами 3-го рiвня, включенi до складу прибуткiв
або збиткiв за звiтний перiод, становлять:

Усього прибутки і збитки, включені до складу прибутків або
збитків за рік

Усього прибутки і збитки, включені до складу прибутків або
збитків за рік

Реалізовані
прибутки

2012 р.
Нереалізовані
збитки

Усього

1 494

(2 030)

(536)

Реалізовані
прибутки

2011 р.
Нереалізовані
збитки

Усього

124 488

(4 451)

120 037

Вплив змiн у ключових припущеннях на оцiнки справедливої вартостi фiнансових iнструментiв
3-го рiвня, оцiнюваних за справедливою вартiстю
У таблицi нижче представлено вплив використання можливих альтернативних припущень на
оцiнки справедливої вартостi iнструментiв 3-го рiвня:

Інвестиційні цінні папери, доступні для продажу

На 31 грудня 2012 р.
Вплив можливих
Балансова
альтернативних
вартість
припущень
885 362
(25 105)

Інвестиційні цінні папери, доступні для продажу

На 31 грудня 2011 р.
Вплив можливих
Балансова
альтернативних
вартість
припущень
867 906
(84 876)

Для визначення можливих альтернативних припущень Банк скоригував ключовi
неспостережуванi на ринку вихiднi данi для моделей таким чином:
Стосовно акцiй Банк скоригував припущення щодо можливого банкрутства або збиткiв,
якi використовувались для визначення кредитного компоненту справедливої вартостi.
Коригування було здiйснено для збiльшення припущення до 100% з урахуванням
iндивiдуальних характеристик об'єкта iнвестицiй;
Стосовно боргових цiнних паперiв, Банк скоригував припущення щодо змiни процентних

ставок, застосовуваних для дисконтування грошових потокiв вiд боргових цiнних паперiв, в
межах +/-30% (2011 р.: +/- 20%) вiд рiвня станом за кiнець звiтного перiоду.
28.

Аналiз активiв та зобов'язань за строками погашення

У наведенiй нижче таблицi представлено аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками їх
очiкуваного вiдшкодування або погашення. Iнформацiя про договiрнi недисконтованi
зобов'язання Банку стосовно погашення наведена у Примiтцi 26 "Управлiння ризиками".
31 грудня 2012 р.
До одного
року
Активи
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Кошти обов’язкових
резервів банку в
Національному банку
України
Заборгованість
кредитних установ
Кредити клієнтам
Інвестиційні цінні
папери:
- які оцінюються за
справедливою
вартістю з
відображенням
переоцінки як
прибутку або збитку
- доступні для
продажу
- утримувані до
погашення
Інвестиційні цінні
папери, передані у
забезпечення за
договорами “репо”
Поточні податкові
активи
Інвестиційна
нерухомість
Основні засоби
Нематеріальні активи
Відстрочені податкові
активи
Інші активи
Усього
Зобов’язання
Заборгованість перед
Національним
банком України
Заборгованість перед
кредитними
установами
Заборгованість перед
клієнтами
Емітовані
єврооблігації
Інші емітовані боргові
цінні папери
Субординований борг
Поточні податкові
зобов’язання
Резерви під покриття
інших збитків
Інші зобов’язання
Усього

31 грудня 2011 р.
Усього

Понад один
рік

01 січня 2011 р.
Усього

Понад один
рік

До одного року

До одного
року

Понад один
рік

Усього

19 197 268

-

19 197 268

10 051 829

-

10 051 829

10 779 016

-

10 779 016

531 152

-

531 152

580 176

-

580 176

590 685

-

590 685

331 448
15 779 708

809 839
23 584 034

1 141 287
39 363 742

325 566
12 669 156

947 106
29 179 408

1 272 672
41 848 564

232 021
16 211 542

420 238
27 482 850

652 259
43 694 392

80 134

3 458 313

3 538 447

71 305

3 150 000

3 221 305

14 025

93 771

107 796

6 050 368

8 976 680

15 027 048

2 106 820

7 748 893

9 855 713

278 013

8 583 015

8 861 028

55 546

1 316 691

1 372 237

55 669

1 316 673

1 372 342

171 099

1 470 378

1 641 477

-

-

-

-

-

-

-

94 640

94 640

490 846

-

490 846

528 505

-

528 505

570 150

-

570 150

-

3 707 841
2 277 188
10 770

3 707 841
2 277 188
10 770

-

3 088 254
2 232 261
13 050

3 088 254
2 232 261
13 050

-

2 380 711
2 204 473
13 559

2 380 711
2 204 473
13 559

458 849
42 975 319

88 028
44 229 384

88 028
458 849
87 204 703

274 392
26 663 418

170 128
47 845 773

170 128
274 392
74 509 191

248 997
29 095 548

14 081
42 757 716

14 081
248 997
71 853 264

3 796 373

4 028 541

7 824 914

2 203 983

3 993 091

6 197 074

-

4 156 617

4 156 617

3 242 884

4 001 416

7 244 300

2 792 756

4 871 654

7 664 410

2 095 136

5 284 314

7 379 450

41 583 624

1 251 294

42 834 918

27 246 059

2 434 195

29 680 254

23 912 814

3 897 950

27 810 764

198 327

8 355 736

8 554 063

2 108 389

8 330 137

10 438 526

3 987 925

7 801 470

11 789 395

-

-

-

-

-

-

404 340

-

404 340

135 002

2 971 643

3 106 645

136 393

2 965 602

3 101 995

146 149

2 952 806

3 098 955

13 089

-

13 089

2 673

-

2 673

7 339

-

7 339

246 957

-

246 957

307
182 574

-

307
182 574

181
135 127

-

181
135 127

49 216 256

20 608 630

69 824 886

34 673 134

22 594 679

57 267 813

30 689 011

24 093 157

54 782 168

Чиста сума

(6 240 937)

23 620 754

17 379 817

(8 009 716)

25 251 094

17 241 378

(1 593 463)

18 664 559

17 071 096

Аналiз за строками погашення не вiдображає iсторичної стабiльностi поточних рахункiв.
Закриття таких рахункiв вiдбувається протягом бiльшого перiоду часу, нiж зазначено у таблицях
вище. Цi залишки включаються до сум, належних до сплати протягом одного року.
Заборгованiсть перед клiєнтами включає строковi депозити фiзичних осiб. Згiдно iз
законодавством України, Банк зобов'язаний виплатити такi депозити на вимогу вкладника. Втiм,
Банк очiкує, що багато клiєнтiв не вимагатимуть дострокового погашення i що строки багатьох
депозитiв будуть продовженi. Цi залишки вiдображенi у таблицi вище за їх договiрними
строками погашення.
29.

Операцiї зi зв'язаними сторонами

Згiдно з МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн", зв'язаними вважаються
сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та
фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого випадку вiдносин зi
зв'язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична форма.
Зв'язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не здiйснювалися б мiж незв'язаними
сторонами. Умови таких операцiй можуть вiдрiзнятись вiд умов операцiй мiж незв'язаними
сторонами.
Обсяги операцiй та залишки за операцiями зi зв'язаними сторонами являють собою операцiї з
пiдприємствами, якi контролюються державою (прямо чи опосередковано, або такими, що
зазнають суттєвого впливу з боку держави), та ключовим управлiнським персоналом.
Залишки за розрахунками з ключовим управлiнським персоналом станом на 31 грудня 2012
року, 31 грудня 2011 року та 01 сiчня 2011 року а також вiдповiднi доходи i витрати за 2012 та
2011 роки, є такими:
На 31 грудня
2012 р.
Ключовий управлінський
персонал
Кредити клієнтам, загальна сума
Мінус: резерв під зменшення корисності
Кредити клієнтам, чиста сума
Поточні рахунки
Строкові депозити
Заборгованість перед клієнтами

На 01 січня 2011 р.

458
458

На 31 грудня
2011 р.
Ключовий
управлінський
персонал
236
236

3 959
24 945
28 904

3 580
19 701
23 281

1 494
14 766
16 260

2012 р.
Ключовий управлінський
персонал
Процентний дохід за кредитами
Процентні витрати за депозитами клієнтів
Комісійні доходи
Курсові різниці

38
(3 101)
2
140

Ключовий
управлінський
персонал
2 280
(32)
2 248

2011 р.
Ключовий
управлінський
персонал
195
(871)
51
78

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, сукупна сума винагороди та iнших виплат ключовому

управлiнському персоналу склала 38 232 тис. грн. (платежi до недержавного пенсiйного фонду 507 тис. грн.), за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року, сукупна сума винагороди та iнших
виплат ключовому управлiнському персоналу склала 27 034 тис. грн. (платежi до недержавного
пенсiйного фонду - 378 тис. грн.).
В ходi звичайної дiяльностi Банк укладає договiрнi угоди з українським урядом та
пiдприємствами, якi контролюються державою прямо чи опосередковано, або такими, що
зазнають суттєвого впливу з боку держави. Банк надає таким пiдприємствам повний спектр
банкiвських послуг, зокрема кредитування, розмiщення депозитiв, надання гарантiй, операцiї з
цiнними паперами, розрахунково-касовi операцiї.
Залишки за операцiями з пiдприємствами, якi контролюються державою, що є суттєвими з
огляду на балансову вартiсть, станом на 31 грудня 2012 року були такими:

Клієнт

Клієнт 1
Клієнт 2
Клієнт 3
Клієнт 4
Клієнт 5

Галузь
Державні
підприємства
Сільське
господарство та
харчова
промисловість
Фінансові послуги
Фінансові послуги
Видобувна галузь

Грошові кошти Забор-гованість
та їх
кредитних
еквіваленти
установ

Заборгованість
перед
клієнтами

Кредити
клієнтам

Заборгованість
перед НБУ

Видані
гарантії

-

-

-

3 313 916

-

-

1 629 018
520 540

531 152
-

-

11 989 746
-

7 824 914
-

-

-

-

4 217 039

-

-

-

Торгівля
Торгівля
Торгівля

-

-

978 490
-

-

-

467 273
1 215 755

-

-

2 109 805

-

-

-

-

-

558 002

867 968

-

-

-

-

455 781

-

-

-

Клієнт 12
Клієнт 13

Будівництво доріг
Транспорт та
зв’язок
Транспорт та
зв’язок
Машинобудування
Машинобудування

-

-

594 421

-

-

-

-

-

432 207

-

-

283 968

Клієнт 14

Енергетика

-

-

1 037 531

-

-

-

Клієнт 6
Клієнт 7
Клієнт 8
Клієнт 9
Клієнт 10
Клієнт 11

Залишки за операцiями з пiдприємствами, якi контролюються державою, що є суттєвими з
огляду на балансову вартiсть, станом на 31 грудня 2011 року були такими:

Клієнт

Клієнт 1
Клієнт 3
Клієнт 4
Клієнт 15
Клієнт 16
Клієнт 5
Клієнт 17

Галузь
Державні
підприємства
Фінансові послуги
Фінансові послуги
Фінансові послуги
Фінансові послуги
Видобувна галузь
Видобувна галузь

Грошові кошти Забор-гованість
та їх
кредитних
еквіваленти
установ

1 219 699
1 001 126
-

580 176
77 853
-

Кредити
клієнтам
4 199 855
-

Заборгованість
перед
клієнтами
2 935 037
572 880
-

Заборгованість
перед НБУ

6 197 074
-

Видані
гарантії
45 542

Грошові кошти Забор-гованість
та їх
кредитних
еквіваленти
установ

Клієнт

Галузь

Клієнт 8
Клієнт 6
Клієнт 7
Клієнт 18
Клієнт 9
Клієнт 14

Торгівля
Торгівля
Торгівля
Торгівля
Будівництво доріг
Енергетика

Клієнт 13

Машинобудування
Транспорт та
зв’язок
Транспорт та
зв’язок
Хімічна
промисловість

Клієнт 19
Клієнт 20
Клієнт 21

-

-

849 999
2 081 968

Заборгованість
перед
клієнтами
484 418
169 295
-

-

-

1 159 425

279 613

-

-

-

-

438 953

-

-

359 180

-

-

-

493 998

-

-

-

-

-

192 818

-

-

-

-

-

327 758

-

-

Кредити
клієнтам

Заборгованість
перед НБУ
-

Видані
гарантії
1 070 119
577 729
-

Залишки за операцiями з пiдприємствами, якi контролюються державою, що є суттєвими з
огляду на балансову вартiсть, станом на 01 сiчня 2011 року були такими:

Клієнт

Клієнт 1
Клієнт 22
Клієнт 3
Клієнт 16
Клієнт 5
Клієнт 9
Клієнт 8
Клієнт 7
Клієнт 14
Клієнт 19
Клієнт 20
Клієнт 23
Клієнт 13
Клієнт 24

Галузь
Державні
підприємства
Державні
підприємства
Фінансові послуги
Фінансові послуги
Видобувна галузь
Будівництво доріг
Торгівля
Торгівля
Енергетика
Транспорт та
зв’язок
Транспорт та
зв’язок
Транспорт та
зв’язок
Машинобудування
Будівництво

ЗаборГрошові
гованість
кошти та їх
кредитних
еквіваленти
установ

Кредити
клієнтам

Заборгованість
перед
клієнтами

Заборгованість
перед
НБУ

Видані
гарантії

-

-

-

3 088 001

-

-

919 447
-

590 685
159 361
-

3 301 898
2 101 929
1 063 351

184 211
638 843
-

4 156 617
-

747 413
619 347
-

-

-

-

475 100

-

-

-

-

-

314 765

-

-

-

-

-

175 584

-

39 633
370 806
-

Iнвестицiї Банку в борговi цiннi папери, випущенi урядом або пiдприємствами, якi
контролюються державою, були такими:
31 грудня
2012 р.
Інвестиційні цінні папери, доступні для продажу
Інвестиційні цінні папери, які оцінюються за справедливою
вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку
Інвестиційні цінні папери, утримувані до погашення
Інвестиційні цінні папери, передані у забезпечення за договорами
“репо”

31 грудня
2011 р.

01 січня
2011 р.

8 447 202

6 464 115

8 607 529

3 538 447
1 299 270

3 221 305
1 299 295

1 478 879

-

-

94 640

30.

Достатнiсть капiталу

Банк здiйснює активне управлiння рiвнем достатностi капiталу для захисту вiд ризикiв,
притаманних його дiяльностi. Достатнiсть капiталу Банку контролюється з використанням
нормативiв, встановлених НБУ та Базельською угодою щодо капiталу 1988 року.
Протягом 2012 та 2011 рокiв Банк повнiстю дотримався всiх зовнiшнiх встановлених вимог
щодо капiталу.
Основною метою управлiння капiталом Банку є забезпечення дотримання зовнiшнiх вимог
стосовно капiталу та утримання високих кредитних рейтингiв i належних нормативiв капiталу,
необхiдних для провадження дiяльностi та максимiзацiї акцiонерної вартостi.
Банк управляє структурою капiталу та вiдповiдно змiнює її з огляду на змiни в економiчних
умовах та характеристиках ризикiв, пов'язаних з його дiяльнiстю.
Норматив достатностi капiталу згiдно з вимогами НБУ
НБУ вимагає вiд банкiв пiдтримувати показник достатностi капiталу на рiвнi 10% вiд суми
активiв, зважених з урахуванням ризику, розрахований згiдно з вимогами НБУ.
Норматив достатностi капiталу Банку був таким:

Основний капітал
Додатковий капітал
Мінус: відрахування з капіталу
Усього капітал

31 грудня
2012 р.
16 215 227
3 774 770
19 989 997

31 грудня
2011 р.
15 654 654
3 974 333
19 628 987

01 січня
2011 р.
15 666 181
3 725 025
19 391 206

Активи, зважені за ризиком
Норматив достатності капіталу

69 387 486
28,81%

64 517 183
30,42%

44 801 436
43,28%

Регулятивний капiтал включає капiтал першого рiвня (основний капiтал), що складається з
оплаченого зареєстрованого статутного капiталу, резервних фондiв за вирахуванням очiкуваних
збиткiв, та капiталу другого рiвня (додатковий капiтал), що складається з резервiв за кредитними
операцiями найвищої категорiї якостi, резерву переоцiнки активiв, поточного прибутку,
субординованого боргу та нерозподiленого прибутку. Для цiлей розрахунку регулятивного
капiталу капiтал другого рiвня обмежений сумою капiталу першого рiвня у розмiрi до 100%.
Норматив достатностi капiталу згiдно з Базельською угодою 1988 року
Показник достатностi капiталу Банку, розрахований згiдно з положеннями Базельської угоди
1988 року, становив:

Капітал першого рівня
Капітал другого рівня
Усього капітал

31 грудня
2012 р.
16 465 184
3 512 358
19 977 542

31 грудня
2011 р.
16 321 778
3 716 030
20 037 808

01 січня
2011 р.
16 198 262
3 858 471
20 056 733

Активи, зважені за ризиком
Показник достатності капіталу першого рівня
Показник достатності капіталу, усього

71 447 400
23,05%
27,96%

64 745 155
25,21%
30,95%

60 429 994
26,81%
33,19%

31.

Подiї пiсля звiтного перiоду

У сiчнi 2013 року Банк, через "БIЗ Файненс Пi.Ел.Сi.", випустив облiгацiй участi у кредитi
(єврооблiгацiї) загальною вартiстю 500 000 тис. дол.. США (3 996 500 тис. грн.), номiнальна
вартiсть облiгацiї становить 100 000 дол. США. За облiгацiями встановлено фiксовану
процентну ставку у розмiрi 8,75% рiчних, облiгацiї пiдлягають погашенню у сiчнi 2018 року.
У квiтнi 2013 року Банк, через "БIЗ Файненс Пi.Ел.Сi.", випустив облiгацiй участi у кредитi
(єврооблiгацiї), загальною вартiстю 100 000 тис. дол. США (799 300 тис. грн.), номiнальна
вартiсть облiгацiй становить 100 000 дол. США. Фiксована процентна ставка за облiгацiями
становить 8,75% рiчних, облiгацiї пiдлягають погашенню у сiчнi 2018 року та будуть
консолiдованi i становитимуть єдину серiю з облiгацiями, випущеними у сiчнi 2013 року.

