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 Загальна інформація про діяльність Банку 

 

Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, 

скорочена назва – АБ “Укргазбанк” 

 

Місцезнаходження:  03087  м. Київ, вул. Єреванська 1. 

Поштова адреса: 01004 м. Київ, вул. Червоноармійська, 39 

 

Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство 

 

Дата звітності за звітний період:  станом на кінець дня 31 грудня 2011 року та за рік, 

який закінчився на цю дату 

 

Функціональна валюта та валюта звітності: гривня  

 

Одиниця виміру: тисяча гривень 

 

Банк є правонаступником відкритого акціонерного товариства акціонерного банку 

«Укргазбанк», правонаступника акціонерного банку «Укргазбанк», створеного у вигляді 

відкритого акціонерного товариства, правонаступника акціонерного банку «Укргазбанк», 

створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, який є правонаступником 

акціонерного банку «Інтергазбанк», створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, 

який, в свою чергу, є правонаступником акціонерного банку «Хаджибейбанк», 

зареєстрованого Національним банком України 21 липня 1993 року за № 183, створеного 

згідно з рішенням установчих зборів (протокол №1 від 3 червня 1993 року) на умовах 

установчого договору, укладеного 25 травня 1993 року. 

Банк є правонаступником АКБ «Сервіс», відкритого акціонерного товариства, 

зареєстрованого НБУ 23 липня 1993 року за №186, у відповідності з угодою від 01 грудня 

1998 року про умови проведення реорганізації АКБ «Сервіс» шляхом приєднання до АБ 

«Укргазбанк» на умовах філії. 

Банк є правонаступником Українського комерційного банку розвитку нафтогазового 

комплексу «Укрнафтогазбанк», відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 30 

жовтня 1991 року за № 26, у відповідності з угодою від 01 жовтня 1999 року про умови 

проведення реорганізації АКБ «Укрнафтогазбанк» шляхом приєднання до АБ «Укргазбанк» 

на умовах філії. 

Банк є правонаступником АКБ «Народний банк», відкритого акціонерного товариства, 

зареєстрованого НБУ 7 жовтня 1991 року за № 15, у відповідності з угодою від 15 січня 2002 

року про умови проведення реорганізації АКБ «Народний банк» шляхом приєднання до ВАТ 

АБ «Укргазбанк» на умовах філії. 

 

Ліцензії та дозволи. 

На підставі банківської ліцензії № 123 від 06.10.2011 року, виданої Національним 

банком України, АБ «Укргазбанк» має право здійснювати наступні банківські послуги: 

 

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

юридичних і фізичних осіб;  

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

банківських металах;  

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

та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.  
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06 жовтня 2011 року Публічне акціонерне товариство акціонерний банк 

«Укргазбанк» отримав Генеральну ліцензію № 123 та додаток до Генеральної ліцензії, 

відповідно до яких АБ «Укргазбанк» має право здійснювати наступні валютні операції: 

- неторговельні операції з валютними цінностями; 

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

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

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

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

договорів з юридичними особами-резидентами; 

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

нерезидентів у грошовій одиниці України; 

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

валюті; 

- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці 

України; 

- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній 

валюті та здійснення операції за ними; 

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

здійснення операцій за ними; 

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 

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

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

пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів]; 

- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 

- залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України; 

- залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках; 

- торгівля банківськими металами на валютному ринку України; 

- торгівля банківськими металами на міжнародних ринках; 

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

згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

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

Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на 

здійснення валютних операцій, затвердженого постановою правління національного банку 

України від 15.08.2011 № 281; 

- валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі 

статтею 4 Закону України «про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

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

Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на 

здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку 

України від 15.08.2011 № 281. 

 

Банк має ліцензію Серії АВ №520288, видану Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку України 10.02.2010 року строком дії до 10.02.2015 року на здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами 

Брокерська діяльність; 

ліцензію Серії АВ №520289, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку України 10.02.2010 року строком дії до 10.02.2015 року, на здійснення професійної 
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діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами Дилерська 

діяльність; 

ліцензію Серії АВ №520290, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку України 10.02.2010 року строком дії до 10.02.2015 року на здійснення професійної 

діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами Андеррайтинг; 

ліцензію Серії АВ №520291, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку України 10.02.2010 року строком дії до 10.02.2015 року, на здійснення професійної 

діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами Діяльність з 

управління цінними паперами;  

ліцензію Серії АВ №520292, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку України 10.02.2010 року строком дії до 10.02.2015 року, на здійснення Професійної 

діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність Депозитарна діяльність зберігача 

цінних паперів. 

 

Членство в міжнародних системах грошових переказів: 

Банк здійснює відправлення та виплату коштів через міжнародні системи грошових 

переказів Western Union, Юнистрим, CONTACT, Международные Денежные Переводы 

ЛИДЕР, MoneyGram, RIA Financial Services (RIA Money Transfer), АВЕРС ВАТ «Банк 

«Фінанси та Кредит» та «Золотая Корона – Денежные Переводы». 

  

Western Union 

З червня 2002 року по червень 2009 року Банк працював в якості субагента АКБ «Трансбанк», 

з лютого 2010 року банк відновив свою роботу з системою та працює субагентом АТ «Банк 

«Фінанси та Кредит», який є агентом системи. 

 

Юнистрим  

Банк працює з системою з травня 2009 року в якості прямого агента. 

 

CONTACT  

Банк працює з системою з червня 2006 року в якості прямого агента. 

Международные Денежные Переводы ЛИДЕР  

Банк працює з системою з жовтня 2006 року в якості прямого агента. 

 

MoneyGram 

Банк працює з системою з травня 2007 року в якості прямого агента. 

 

RIA Financial Services (RIA Money Transfer) 

Банк працює з системою з вересня 2010 року в якості прямого агента. 

 

АВЕРС ВАТ "Банк "Фінанси та Кредит" 

Банк працює з системою з квітня 2010 року в якості прямого агента. 

 

«Золотая Корона – Денежные Переводы» 

Банк працює з системою з вересня 2009 року в якості прямого агента. 

 

Членство в міжнародних платіжних системах: 
АБ «Укргазбанк» є членом таких міжнародних карткових платіжних систем: 

• MasterCard WorldWide, з 2000 року принципове членство (Principal member);   

• Visa International, з 2002 року принципове членство (Principal member); 

• УкрКарт, з 2002 року.  
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Крім того, з 2006 року АБ «Укргазбанк» на підставі укладеної з компанією American 

Express маркетингової угоди розповсюджує платіжні картки American Express. 

АБ «Укргазбанк» як принциповий член міжнародних платіжних систем (далі - МПС) 

MasterCard Worldwide та Visa International має тривалий досвід допомоги при вступі нових 

банків у МПС та їх подальше професійне супроводження.  

На сьогодні банк надає свою підтримку 28-ми українським банкам при співпраці з МПС, 

серед яких 15 банків є асоційованими членами Visa International та 13 - афілійованими 

членами MasterCard Worldwide.  

Маючи десятирічний досвід роботи з надання асоційованого та афілійованого членства 

українським банкам-партнерам з МПС Visa International та MasterCard Worldwide, АБ 

«Укргазбанк» зарекомендував себе як надійний та інноваційний партнер.  

Надання спонсорської підтримки при вступі банків до МПС залишається пріоритетним 

напрямком діяльності АБ «Укргазбанк» із розвитку карткового бізнесу.  

 

Членство в міжбанківських об’єднаннях, біржах, асоціаціях: 

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» є членом: 

- Асоціації українських банків; 

- Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз»;  

- Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; 

- Асоціації «Перша фондова торговельна система»; 

- Асоціації «Українські фондові торговці»; 

- ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»; 

- ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»; 

- ЗАТ «Українська фондова біржа»; 

- ПАТ «Фондова біржа «ПФТС»; 

- ПАТ «Фондова біржа «Перспектива». 

 

Місія Банку. Стратегічні цілі. 

Місія АБ «Укргазбанк» полягає у кредитуванні вітчизняних підприємств та населення й 

наданні їм повного спектру високоякісних банківських послуг, для забезпечення відновлення 

економіки України, стабільного зростання валового внутрішнього продукту. 

Ціль Банку – сприяти фінансовому добробуту клієнтів Банку, акціонерів, суспільства, 

працівників та партнерів.  

У своїй діяльності Банк керується принципами професіоналізму, надійності, 

відповідальності, справедливості, інформаційної прозорості, поваги, співпраці і взаємодії, 

порядності. 

АБ «Укргазбанк» – універсальний банк, що надає повний спектр банківських послуг для 

підприємств та населення. Стратегічна концепція універсального банку передбачає 

збільшення номенклатури продуктів/послуг, розширення каналів дистрибуції, підвищення 

якості банківських послуг і як результат – збільшення долі ринку. 

 

Стратегічні цілі на 2012 рік.  

• покращення інвестиційної привабливості Банку; 

• зменшення частки проблемних активів в активах Банку до 9,5% до кінця 2012 року; 

• забезпечення прийнятного рівня ризику активних операцій; 

• розширення та диверсифікація клієнтської бази; 

• приріст поточного кредитного портфеля (без врахування проблемної заборгованості) 

до кінця року на 7%; 

• оновлення продуктової лінійки за рахунок сучасних технологічних та інноваційних 

продуктів; 
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• збільшення частки непроцентних доходів у структурі загальних доходів Банку до 

38%; 

• впровадження корпоративної культури та високих стандартів якості банківських 

послуг; 

• збільшення частки ринку з емісії платіжних карток;  

• підвищення ефективності точок  продажу Банку та каналів дистрибуції; 

• ефективне управління миттєвою та поточною ліквідністю та валютною позицією 

Банку. 

 

Характеристика банківської діяльності. 

Діяльність банку щодо надання банківських послуг здійснюється у відповідності до 

Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Статуту банку, а також в межах наданої 

Національним банком ліцензії на здійснення банківських операцій. 

Протягом 2011 року відбулося збільшення статутного капіталу на 4,3 млрд грн., в 

результаті його обсяг досяг 10 млрд. грн. Таким чином, частка держави в капіталі банку 

досягла 92,9998%. Станом на кінець дня 31.12.2011 року АБ «Укргазбанк» доформував 

резерви у обсязі, який склав 3 993 млн грн.. 

За результатами 2011 року активи АБ «Укргазбанк» зросли на 4 320 млн грн. або 31,2% 

та досягли 18 157 млн гривень.  

У 2011 році конкурсна комісія з відбору банків, в яких за згодою пенсіонерів та 

одержувачів допомоги можуть відкриватися рахунки для виплати пенсій та грошової 

допомоги, продовжила час дії спільного договору співпраці Пенсійного фонду України, 

Міністерства соціальної політики України з АБ «Укргазбанк». 

Наглядова рада АБ «Укргазбанк» призначила Мамедова Сергія Геннадійовича Головою 

Правління банку з 30 травня 2011 року, відповідно до вимог Закону України «Про банки і 

банківську діяльність».  

Того ж місяця банк став членом Української національної іпотечної асоціації (УНІА), 

яка представляє інтереси організацій, що активно працюють на фінансовому ринку і ринку 

нерухомості. 

  Протягом року АБ «Укргазбанк» брав участь у торгах на фондовій біржі ПФТС.  

Протягом 2011 року Банк продовжив реорганізацію системи управління мережею 

продажів шляхом переходу на «єдиний баланс». Станом на кінець року мережа Банку 

складалась з Головної установи Банку, 1 філії, 277 відділень. 

 

АБ «Укргазбанк» – це універсальний банк, який працює з диверсифікованою 

клієнтською базою в різних секторах економіки. Серед наших клієнтів є найпотужніші 

мультинаціональні компанії та великі державні організації, а також підприємства малого та 

середнього бізнесу та новостворені компанії. 

 

Серед клієнтів АБ «Укргазбанк» такі відомі компанії як: 

 НАК “Нафтогаз України”;  

 ДП «НАЕК «Енергоатом»; 

 ПАТ «Укргідроенерго»; 

 ДП "Одеська залізниця"; 

 ДП "Придніпровська залізниця"; 

 ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»; 

 ПОСП «Уманський тепличний комбінат»;  

 група компаній «Кряж»; 

 ТОВ «Єврокар»;  

 ТОВ «Сінтезіс інжинірінг»; 
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 ПАТ «Харківська ТЕЦ-5»; 

 ПАТ «Одеська ТЕЦ»; 

 ПАТ «СК «УСГ»; 

 ПрАТ «СК «УСГ «Життя»; 

 ТОВ «АККО Інтернешнл»;  

 ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод»;  

 ТОВ «Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменка»;  

 Одеська національна академія харчових технологій; 

 ПАТ «Київсільелектро» та інші.  

 

Результат від банківських та інших операцій. 

Доходи банку. Загальні доходи Банку в 2011 році склали 2 048,3 млн. грн. (2 340,3 млн. 

грн. за 2010 рік), у тому числі процентні доходи – 1 866,5 млн. грн. (2 216,1 млн. грн. у 2010 

році), комісійні – 129,0 млн. грн. (119,1 млн. грн. у 2010 році), інші доходи – 52,8 млн. грн. 

(6,4 млн. грн. у 2010 році).  

 

 

Структура доходів АБ «Укргазбанк» у 2011 році 

 

 
 

Найбільшу питому вагу в структурі доходів Банку традиційно мають процентні доходи, 

розмір яких за 2011 рік зменшився на 349,6 млн грн та станом на кінець дня 31.12.2011 року 

становив 1 866,5 млн гривень. Найбільший обсяг процентних доходів у 2011 році, як і в 

попередні роки, Банк отримав від кредитування клієнтів (1 396,6 млн грн), у тому числі 

1 132,5 млн грн процентних доходів отримано від кредитування юридичних осіб та 264,1 млн 

грн – від кредитування роздрібних клієнтів. 

У 2011 році, як і в попередні звітні роки, найбільшу частку процентного доходу (60,7%) 

Банк отримав від корпоративного банкінгу. Зниження обсягу процентних доходів, отриманих 

від корпоративного банкінгу, на 281,7 млн. грн. у 2011 році та, відповідно, зменшення їх 

питомої ваги у загальному обсязі процентних доходів Банку на 3,1 в. п. пояснюється 

призупиненням у 2011 році нарахування процентів за простроченими кредитами 

корпоративних клієнтів. 

За підсумками 2011 року Банком отримано 129,0 млн грн комісійних доходів (6,3% 

загальних доходів), що на 9,9 млн грн, або 8,3%, більше, ніж у минулому році. 

Збільшення обсягу комісійних доходів у 2011 році відбулось завдяки інтенсифікації 

діяльності Банку у сфері розрахунково-касового обслуговування корпоративних та 

роздрібних клієнтів.   
  

Витрати банку. Загальні витрати Банку в 2011 році зросли більш ніж у 2 рази (на             

3 331,6 млн грн) порівняно з минулим роком та сягнули 5 662,3 млн грн, у тому числі 

процентні витрати становили 1 039,7 млн. грн. (1 089,9 млн. грн. у 2010 році), комісійні – 24,9 

Комісійні доходи

6,3%

Інші доходи

2,6%

Процентні доходи

91,1%
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млн. грн. (22,3 млн. грн. у 2010 році), відрахування у резерви – 3 992,9 млн. грн. (686,9 млн. 

грн. у 2010 році), адміністративно-господарські та інші витрати – 604,8 млн. грн. (531,2 млн. 

грн. у 2010 році).  

 

 

Структура витрат АБ «Укргазбанк» у 2011 році 

 

 
У 2011 році процентні витрати Банку зменшилися порівняно з минулим роком на 50,2 

млн грн (18,2%) та становили 1 039,7 млн грн на кінець 2011 року. Таке зниження процентних 

витрат обумовлене зменшенням вартості строкових коштів приватних осіб. 

 

Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення банків.  

У 2011 році реорганізації Банку шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення та 

перетворення не відбувалось. 

 

Управління ризиками. 

Стратегія ризик-менеджменту Банку базується на дотриманні принципу 

беззбитковості та спрямована на забезпечення оптимального співвідношення між 

прибутковістю окремих бізнес-напрямків та рівнем ризиків, що приймає на себе Банк, 

здійснюючи певні операції. 

У процесі управління ризиками задіяні Наглядова рада, Правління, Служба 

внутрішнього аудиту, Департамент з питань взаємодії з небанківськими установами та 

спеціалізований підрозділ – Департамент ризик-менеджменту.  

Правління Банку є відповідальним за функціонування системи внутрішнього контролю 

та управління ризиками.  

Наглядова рада систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану 

Правлінням політику управління ризиками.  

Служба внутрішнього аудиту оцінює адекватність систем та управління ризиками, 

здійснює нагляд за виконанням системи внутрішнього контролю та оцінює її достатність і 

ефективність.  

Департамент з питань взаємодії з небанківськими установами проводить роботу з 

організації, налагодження, координації процесу взаємодії Банку та його структурних 

підрозділів з партнерами Банку, а також проводить аналіз надійності партнерів банку – 

страхових компаній, суб‟єктів оціночної діяльності.   

Серед основних функцій Департаменту ризик-менеджменту:  

- забезпечення проведення кількісної та якісної оцінки ризиків, на які наражається 

Банк або які можуть надалі з‟явитися в його діяльності; 

- забезпечення методології з управління ризиками;  

- розробка інфраструктури для отримання даних від інших систем, створення 

системи для автоматизованого ведення та обробки бази даних щодо ризиків, а 

також для забезпечення безперервного моніторингу та оцінки різних ризиків; 

Адміністративно-

господарські та 

інші витрати

10,7%

Комісійні витрати

0,4%

Процентні витрати

18,4%
Відрахування в 

резерви

70,5%
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- надання висновків щодо якості звітів суб‟єктів оціночної діяльності шляхом 

перевірки на відповідність дотримання чинного законодавства України, 

Національних стандартів, норм професійної оціночної діяльності для винесення 

питання щодо акредитації суб‟єктів оціночної діяльності у Банку на розгляд комісії 

з питань взаємодії з небанківськими установами; 

- ідентифікація та моніторинг порушення лімітів;  

- аналіз можливих сценаріїв зміни якості кредитного портфеля Банку;  

- підготовка звітності щодо ризикових позицій та надання рекомендацій Наглядовій 

Раді та Правлінню щодо їх оптимального значення;  

- участь у кредитному процесі та в процесі проведення реструктуризації кредитної 

заборгованості клієнтів в частині оцінки фінансового стану позичальників та 

оцінки ліквідності забезпечення. 

 

Класифікація ризиків: 
- кредитний ризик; 

- ризик ліквідності; 

- валютний ризик; 

- операційний ризик; 

- ринковий ризик; 

- ризик зміни процентної ставки. 

 

Комітети та комісії, які беруть участь у процесі управління ризиками: 

- Кредитна рада; 

- Кредитний комітет; 

- Роздрібний кредитний комітет; 

- Кредитні комісії філій/дирекцій/відділень; 

- Комітет з питань управління активами та пасивами; 

- Комітет з питань управління операційними ризиками; 

- Комісія з питань взаємодії з небанківськими установами. 

 

Основні складові політики управління окремими видами ризику 

Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, що 

виникає через неспроможність сторони, яка взяла на себе зобов‟язання, виконати умови будь-

якої фінансової угоди із Банком або в інший спосіб виконати прийняті на себе зобов‟язання. 

Кредитний ризик присутній в усіх видах діяльності, де результат залежить від виконання 

зобов‟язань контрагентом, емітентом або позичальником.  

Основним органом управління кредитним ризиком в Банку є Правління, до повноважень 

якого належить формування кредитної політики, затвердження політик, положень, методик та 

процедур щодо управління кредитними ризиками.  

Кредитна рада є виконавчим комітетом Правління, яка очолюється заступником / 

першим заступником Голови Правління та складається з членів Правління Банку. До функцій 

Кредитної ради належить: затвердження умов фінансування окремих кредитних проектів, 

затвердження умов програм реструктуризації кредитної заборгованості та окремих проектів з 

реструктуризації, проведення класифікації кредитного портфеля та формування резерву за 

активними операціями, встановлення лімітів повноважень колегіальним органам з питань 

кредитування, інших лімітів. 

Кредитний комітет очолюється головою, який призначається Правлінням Банку.  

Персональний склад Комітету визначається наказом Голови Правління Банку. До функцій 

Кредитного комітету належить: розгляд понадлімітних кредитних заявок дирекцій, філій 
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управлінь та відділень Банку щодо здійснення активних операцій, в тому числі, проведення 

реструктуризації кредитної заборгованості позичальників.  

Методи зменшення кредитного ризику, що використовуються Банком: 

- виконання нормативів кредитного ризику, встановлених Національним банком 

України; 

- лімітування; 

- розгляд кредитної заявки службами Банку, що забезпечують незалежну оцінку 

проекту (Департамент ризик-менеджменту, Юридична служба, Служба банківської  

безпеки)  

- забезпечення (застава, фінансова порука). 

Основним інструментом управління кредитними ризиками в Банку є система 

лімітування, яка включає ліміти трьох типів: ліміти індивідуального кредитного ризику, 

ліміти портфельного ризику, ліміти повноважень. 

Встановлення лімітів індивідуального кредитного ризику здійснюється на основі аналізу 

фінансового стану позичальника, кредитного проекту, забезпечення, структури угоди, 

репутації позичальника, юридичної експертизи наданих документів. 

Банком встановлюються такі портфельні ліміти: за галузями економіки, за класами, за 

категоріями ризику, за видами забезпечення, за окремими програмами, за контрагентами. Для 

моніторингу кредитного портфеля щомісячно Департаментом ризик-менеджменту 

проводиться аналіз концентрацій вкладень Банку за галузями економіки, класами, 

категоріями ризику, видами забезпечення, окремими програмами. Аналізується рівень 

проблемної заборгованості в розрізі підрозділів Банку.  

Встановлення лімітів повноважень передбачає систему лімітів кредитним комітетам/ 

кредитним комісіям в розрізі стандартних та нестандартних кредитних продуктів, за розміром 

кредитів одному позичальнику та щодо загального портфеля виданих кредитів. Ліміти 

встановлюються в залежності від якості сформованого портфеля, якості управління, 

професійної підготовки співробітників, регіону та ін.  

Перегляд лімітів в бік зменшення або закриття, у випадку погіршення якості портфеля 

або зміни стратегії Банку щодо кредитування може ініціюватись Наглядовою радою, 

Правлінням, Кредитною радою, Департаментом ризик-менеджменту, Службою внутрішнього 

аудиту, Департаментом врегулювання боргових конфліктів.  

 

Ризик ліквідності – наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, що 

виникає через неспроможність банку виконати свої зобов‟язання у належні строки, не 

зазнавши при цьому неприйнятних втрат. 

Основним органом управління ризиком ліквідності в Банку є Правління, до 

повноважень якого входить формування політики з управління ліквідністю, затвердження 

відповідних політик та процедур.  

Комітет з питань управління активами та пасивами є виконавчим комітетом Правління, 

до функцій якого входить втілення політики управління ліквідністю, прийняття поточних 

рішень щодо управління ліквідністю, затвердження внутрішніх лімітів Банку. 

Управління ліквідністю в Банку розподіляється на 3 складові: щоденне управління 

ліквідністю, поточне управління ліквідністю та довгострокове управління ліквідністю. 

Управління миттєвою ліквідністю здійснюється Казначейством Банку шляхом аналізу 

залишків на кореспондентських рахунках на початок дня, даних платіжного календаря щодо 

надходжень та відтоку коштів, планів Банку за операціями протягом дня, інформації про рух 

коштів на рахунках клієнтів. 

Управління поточною ліквідністю (строком на 1 місяць) здійснюється Департаментом 

ризик-менеджменту шляхом визначення потреб Банку у ліквідних коштах – при цьому 

застосовується метод джерел і використання коштів, що полягає у визначенні величини 
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розриву ліквідності протягом періоду, що дорівнює різниці між очікуваними надходженнями 

та потенційними відтоками грошових коштів. 

Управління довгостроковою ліквідністю (на строк більше 1-го місяця) здійснюється 

Департаментом ризик-менеджменту за методом ресурсного розриву (шляхом оцінки ступеня 

невідповідності строкової структури активів строковій структурі пасивів). 

 

Коефіцієнти ліквідності станом на кінець дня 31.12.2010 року наступні: 

- норматив миттєвої ліквідності Н4 (співвідношення  високоліквідних активів до 

поточних зобов‟язань) при нормативному не менше 20% – 83,93%; 

- норматив поточної ліквідності Н5 (співвідношення  активів до зобов‟язань із 

кінцевим строком погашення до 31 дня включно) при нормативному не менше 

40% – 78,60%; 

- норматив короткострокової ліквідності Н6 (співвідношення  активів до 

зобов‟язань із кінцевим строком погашення до одного року) при нормативному 

не менше 60% – 69,24%; 

Коефіцієнти ліквідності станом на кінець дня 31.12.2011 року наступні: 

- норматив миттєвої ліквідності Н4 (співвідношення  високоліквідних активів до 

поточних зобов‟язань) при нормативному не менше 20% – 33,52%; 

- норматив поточної ліквідності Н5 (співвідношення  активів до зобов‟язань із 

кінцевим строком погашення до 31 дня включно) при нормативному не менше 

40% – 129,89%; 

- норматив короткострокової ліквідності Н6 (співвідношення  активів до 

зобов‟язань із кінцевим строком погашення до одного року) при нормативному 

не менше 60% – 134,44%; 

 

Операційний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, 

що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або 

неадекватність інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору 

керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи. 

Основним органом управління операційно-технологічним ризиком в Банку є Правління, 

до повноважень якого входить формування політики з управління операційно-технологічним 

ризиком, затвердження відповідних політик та процедур. Комітет з питань управління 

операційними ризиками є виконавчим комітетом Правління, до функцій якого входить 

втілення політики управління операційним ризиком, удосконалення бізнес-процесів, 

запровадження систем внутрішнього контролю, розробка комплексу заходів за результатами 

розгляду операційних інцидентів. 

Організацію роботи з мінімізації операційного ризику та контроль за виконанням рішень 

Комітету з питань управління операційними ризиками та рекомендацій Служби внутрішнього 

аудиту здійснює Департамент ризик-менеджменту. Контроль за операційним ризиком 

здійснюється Службою внутрішнього аудиту в частині надання рекомендацій структурним 

підрозділам Банку на стадії розробки і впровадження нових продуктів, процесів, систем, 

проведення аудиту діяльності структурних підрозділів Банку, Генеральним Департаментом 

розвитку інформаційних технологій в частині забезпечення коректності функціонування 

програмних комплексів Банку, створення комплексної системи інформаційної безпеки Банку, 

Департаментом супроводження та підтримки операційної діяльності в частині розробки 

методології організації та ведення бухгалтерського обліку та дотримання структурними 

підрозділами вимог облікової політики Банку. 

Ризик зміни процентної ставки – це наявний або потенційний ризик для надходжень 

або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. 
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Основним органом управління ризиком зміни процентної ставки в Банку є Правління. 

Функції проведення політики управління процентним ризиком, прийняття рішень щодо 

управління процентним ризиком, у тому числі рішення щодо зміни рівня процентних ставок, 

організації моніторингу та перегляду процентних ставок за видами валют, у розрізі строків, 

видів продуктів, організації контролю за дотриманням допустимого рівня процентного ризику 

та виконанням відповідних рішень структурними підрозділами покладаються на Комітет з 

питань управління активами та пасивами. 

Департамент ризик-менеджменту оцінює вартість зобов‟язань та прибутковість активів, 

відповідність термінів погашення активів та зобов‟язань, рентабельність активів Банку, чистої 

процентної маржі, спреду Банку, надає рекомендації Комітету з питань управління активами 

та пасивами щодо зміни процентних ставок за депозитними та кредитними продуктами. 

Валютний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 

виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали. 

Управління валютним ризиком базується на обраній стратегії менеджменту валютного 

ризику, яка включає в себе наступні елементи: централізація управління валютним ризиком, 

використання усіх можливих заходів уникнення ризику, що призводить до значних збитків, 

контроль та мінімізація сум збитків, якщо не існує  можливості уникнення ризику, 

хеджування валютного ризику за умов неможливості його уникнення. 

Основним інструментом управління валютним ризиком у Банку є лімітування. Банк 

застосовує цей інструмент шляхом встановлення лімітів на загальну відкриту валютну 

позицію по Банку в цілому, у розрізі підрозділів та операцій (торговельні операції, 

неторговельні операції з готівковою іноземною валютою, операції з банківськими металами); 

встановлює максимальний розмір потенційних збитків в абсолютній сумі або у вигляді 

відсотку від реалізованого результату за закритими позиціями від торговельних операцій за 

поточний місяць. 

 

Коефіцієнти валютного ризику станом на кінець дня 31.12.2010 року наступні: 

- довга валютна позиція (співвідношення довгої валютної позиції до 

регулятивного капіталу Банку) при нормативному не більше 20% - 4,76%; 

- коротка валютна позиція (співвідношення короткої валютної позиції до 

регулятивного капіталу Банку) при нормативному не більше 10% - 0,81%. 

 

Коефіцієнти валютного ризику станом на кінець дня 31.12.2011 року наступні: 

- довга валютна позиція (співвідношення довгої валютної позиції до 

регулятивного капіталу Банку) при нормативному не більше 5% - 1,23%; 

- коротка валютна позиція (співвідношення короткої валютної позиції до 

регулятивного капіталу Банку) при нормативному не більше 10% - 0,55%. 

 

Ринковий ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, що 

виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних 

валют за тими інструментами, які є в торговельному портфелі. Цей ризик випливає з 

маркетмейкерства, дилінгу, прийняття позицій з боргових та пайових цінних паперів, валют, 

товарів та похідних інструментів (деривативів). 

З метою управління ринковим ризиком Банком застосовуються наступні інструменти: 

встановлення лімітів на суму конкретної угоди щодо купівлі або продажу, якщо вона 

укладається на умовах, за яких результат її проведення залежить від коливання ринкових цін, 

встановлення ліміту на загальний розмір валютної позиції, встановлення ліміту на сукупний 

розмір інвестиційного портфеля, оцінка волатильності котирувань, позаплановий перегляд 

лімітів у випадку різкої зміни кон‟юнктури ринку або значного зниження ресурсної бази 

Банку, формування резервів на покриття можливих збитків. 
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Плани щодо безперервної діяльності та/або на випадок кризових обставин 

Безперервна діяльність АБ “Укргазбанк” забезпечується відповідно до регламенту 

роботи Банку в надзвичайних умовах, який визначає порядок дій керівництва Банку та 

структурних підрозділів, пов'язаних із забезпеченням функціонування Банку при виконанні 

банківських операцій, в тому числі з використанням інформаційних систем, у разі виникнення 

надзвичайних умов, відповідно до їх характеру і ступеня впливу на фінансові показники 

діяльності Банку, а також забезпечується заходами, спрямованими на покращання 

фінансового стану Банку. 

АБ «Укргазбанк» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (свідоцтво 

№49 від 17.09.2009 року. АБ «Укргазбанк» сплачує всі належні платежі до Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб. 

 

Платоспроможність банку.  

Станом на кінець дня 31.12.2011 року платоспроможність Банку (покриття 

регулятивним капіталом ризикових активів) становила 22,59% (при нормативі не менше 10%).  

Здатність Банку своєчасно та в повному обсязі відповідати за своїми зобов‟язаннями 

ґрунтується на підтриманні ліквідності Банку на відповідному рівні. Станом на кінець дня 

31.12.2011 року АБ “Укргазбанк” мав наступні показники, розраховані у відповідності до 

Інструкції про порядок  регулювання діяльності банків в України від 28.08.2001 № 368 зі 

змінами: 

-    миттєва ліквідність  33,52 % (норматив не менше 20%); 

-    поточна ліквідність  129,89 % (норматив не менше 40%); 

-    короткострокова ліквідність  134,44 % (норматив не менше 60%). 

За звітний 2011 рік Банк не порушував економічні нормативи (не підлягало аудиту), 

встановлені Національним банком України відповідно до Інструкції про порядок регулювання 

діяльності банків в Україні (затвердженої Постановою Правління Національного банку 

України від 28 серпня 2001 року N 368 із змінами). 

 

Припинення окремих видів банківських операцій.  

Протягом 2011 року АБ “Укргазбанк” не припинив виконання жодних видів банківських 

операцій в межах наявної ліцензії Національного банку України та дозволу на виконання 

окремих операцій. 

 

Обмеження щодо володіння активами.  

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року вартість наданих у заставу активів складає 

12 328 648 тис. грн. (примітка 39), у тому числі основні засоби (будівлі) балансовою вартістю 

343 028 тис.грн. та інвестиційна нерухомість балансовою вартістю 733 тис.грн. Інших 

обмежень щодо володіння активами не має. 

 

Корпоративне управління 

Корпоративне управління в АБ «Укргазбанк» здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. Зокрема, згідно з Принципами корпоративного управління, 

затвердженими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Методичними 

рекомендаціями щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, 

схваленими постановою Правління Національного банку України №98 від 28.03.2007 року.  

Корпоративне управління у Банку базується на таких принципах: 

- Забезпечення акціонерам реальної можливості реалізовувати свої права, пов‟язані з 

участю у Банку та забезпечення прав держави, як основного власника Банку, у 

межах, визначених законодавством України.  

- Однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості акцій, що їм належать. 
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- Здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністю Банку та 

забезпечення контролю за діяльністю Правління, а також підзвітність членів 

Наглядової ради акціонерам Банку. 

- Здійснення Правлінням керівництва поточною діяльністю, а також 

підпорядкованість Правління Наглядовій раді та акціонерам Банку. 

- Своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Банк, в тому числі про 

його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та 

управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень 

акціонерами та клієнтами Банку.  

- Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку з метою захисту прав та 

законних інтересів акціонерів та клієнтів Банку. 

 

У 2011 році частка Міністерства фінансів України, як уповноваженого органу 

управління корпоративними правами держави, у статутному капіталі Банку збільшилась до 

92,9998%. 

Така структура власності Банку зумовлює необхідність реалізації прав держави, як 

основного власника Банку, у межах, визначених законодавством України, з метою 

задоволення державних та суспільних потреб. Реалізація прав держави може обумовлювати 

обмежене застосування окремих елементів загальноприйнятих стандартів корпоративного 

управління. 

Забезпечення контролю реалізації державних інтересів здійснюється, зокрема, через 

представників Міністерства фінансів України у складі Наглядової ради та Ревізійної комісії 

Банку. 

 

Відповідальність і функції Наглядової ради та Правління Банку. 

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів Банку або їх 

представників (при цьому, акціонер може мати необмежену кількість представників у 

Наглядовій раді) строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою 

Наглядової ради має бути не менше 7 (семи) осіб. Кількісний склад Наглядової 

встановлюється Загальними зборами. 

Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Правління та/або членом 

Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із 

законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських 

товариств. 

До виключної компетенції Наглядової ради належить: 

- контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, затвердження стратегії 

(стратегічного плану) розвитку Банку; 

- погодження річного бюджету Банку, затвердженого Правлінням. Погодження 

відбувається протягом 30 днів після передачі Правлінням затвердженого річного бюджету 

Наглядовій раді. Якщо протягом 30 днів Наглядова рада більшістю голосів не відхилила цей 

річний бюджет, він вважається таким, що набрав чинності; 

- погодження  проектів річного та квартального фінансових звітів Банку до їх 

оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам; 

- прийняття рішення щодо покриття збитків; 

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, 

пов‟язані з діяльністю Банку, зокрема, про Правління, про службу внутрішнього аудиту, про 

комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт інтересів, про операції з 

пов‟язаними особами, про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, про 

засади проведення конкурсних відборів керівників Банку.; 

- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх 



Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства акціонерного банку 

«УКРГАЗБАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2011 року 

 

 17 

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

позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що 

належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разу необхідності надання висновків 

щодо них; 

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за 

власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії; 

- призначення голови та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів 

Наглядовою радою); 

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

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

- попередній розгляд за поданням Правління банку проекту розподілу прибутку; 

- погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим 

затвердженням їх Загальними зборами; 

- затвердження положень про фонди Банку та дочірніх підприємств, прийняття рішення 

про використання резервного та інших фондів Банку та дочірніх підприємств; 

- ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних 

перевірок фінансово-господарської діяльності Банку; 

- затвердження ринкової вартості майна Банку (у тому числі, акцій Банку) у випадках, 

передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; 

-  призначення та відкликання повноважень Голови і членів Правління; 

- затвердження умов трудових договорів, які укладатимуться з Головою та членами 

Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів, встановлення розміру 

винагороди Голові та членам Правління; 

- прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов‟язки Голови Правління 

Банку; 

- прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або члена (членів)від 

виконання його повноважень; 

- контроль за діяльністю Правління Банку; 

- аналіз дій Правління щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та 

цінової політики; 

- оцінка роботи Голови Правління та Правління Банку як колегіального органу; 

- прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів Правління 

Банку, в тому числі до майнової відповідальності, винесення рішень про притягнення до 

майнової відповідальності інших посадових осіб Банку та посадових осіб дочірніх 

підприємств; 

- визначення принципів побудови організаційної структури Банку; 

- прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, 

філій і представництв Банку, затвердження їх статутів; 

- обрання та відкликання повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру 

його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження 

умов трудового договору з корпоративним секретарем; 

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України 

«Про акціонерні товариства»; 

- обрання зовнішнього аудитора Банку та визнання умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

- визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 

порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом 

України «Про акціонерні товариства»; 

- визначення дати складення переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які 

мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; 
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- прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження 

положення про них, обрання та припинення повноважень голів та членів таких комітетів; 

- погодження призначення на посаду та звільнення керівника служби внутрішнього 

аудиту Банку; 

- вирішення питань про участь Банку чи дочірніх підприємств у створенні банківських 

об‟єднань, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України; 

- встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій), а саме: 

 встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які 

будуть надаватись за рішенням Правління у межах економічних нормативів, 

встановлених нормативно- правовими активами Національного банку України; 

 встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та 

списання дебіторської заборгованості, що визнана Банком безнадійною відповідно до 

законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від 

дебіторської заборгованості; 

 встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та 

списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Банком безнадійною 

відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для 

відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами; 

 встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та 

списання заборгованості за кредитними операціями Банку та за нарахованими Банком 

доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Банком безнадійною 

відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для 

відшкодування можливих втрат за зазначеними операціями; 

- прийняття рішення про вивчення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна 

або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п`яти) відсотків 

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку; 

- прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; 

- затвердження та регулярний перегляд повного переліку пов‟язаних осіб відповідно до 

актів внутрішнього регулювання Банку; 

- прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у звернені 

відповідального працівника Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення 

зазначених пропозицій Правлінням; 

- визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним 

на себе зобов‟язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплат дивідендів або викупу 

акцій; 

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку (у тому числі, акцій Банку) та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його 

послуг; 

- попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Банку Ревізійною комісією 

зовнішніх експертів та аудиторів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших 

суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, 

що проводяться Ревізійною комісією; 

- забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього 

контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку, що включає (але не обмежується) 

виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх 

вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об‟єктивністю та 

незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під 

час проведення перевірок Ревізійною комісією Банку, службою внутрішнього аудиту та 

зовнішнім аудитором; 
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- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також 

прийняття рішення про припинення такого договору; 

- надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють 

спільно) значного пакета акцій відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні 

товариства»; 

- розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правління) та трудовим 

колективом; 

- розгляд щоквартальних звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку 

Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та 

капітальних вкладень; 

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради 

згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом або передані на вирішення 

Наглядовій раді Загальними зборами; 

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

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

встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». 

За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані 

питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів. 

Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до 

Статуту. 

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Банком. Від 

імені Банку договір підписує Голова Правління або інша особа, уповноважена на це 

Загальними зборами. 

Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов‟язків повинні діяти 

в інтересах Банку, здійснювати свої права і виконувати обов‟язки добросовісно і розумно. 

Члени Наглядової ради є посадовими особами Банку і несуть відповідальність в межах 

своїх повноважень. 

Порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням 

про Наглядову раду, що затверджуються Загальними зборами простою більшістю голосів 

акціонерів, які беруть участь у зборах. 

 

Правління є виконавчим органом Банку, який очолює Голова Правління. 

Правління здійснює управління поточною діяльністю Банку. 

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов‟язаних з управлінням 

поточною діяльністю Банку, крім питань, що законодавством, Статутом або рішенням 

Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою строком не більше як на 5 

(п'ять) років. Кількість членів Правління разом із Головою Правління має бути не менше 5 

(п'яти) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою. 

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх 

рішень. Правління діє від імені Банку у межах, встановлених чинним законодавством, 

Статутом та Положенням про Правління. 

До компетенції Правління належить: 

1) визначення напрямків діяльності та розвитку Банку, підготовка та подання на 

затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Банку, затвердження 

оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів 

(маркетингових та фінансових); 

2) затвердження річного бюджету Банку з наступним поданням його на погодження 
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Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних бюджетів 

Банку; 

3) складання та надання на погодження Наглядовій раді квартальних та річних звітів 

Банку до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; 

4) організація господарської діяльності Банку, фінансування, ведення обліку та 

складання звітності; 

5) попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, 

підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними 

зборами; 

6) організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення 

чергових та позачергових Загальних зборів; 

7) здійснення формування фондів, необхідних для проведення Банком статутної 

діяльності; 

8) прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Банку, визначення 

порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників; 

9) прийняття рішення про відкриття (створення) та припинення діяльності (ліквідацію) 

відділень Банку та затвердження положення про них, визначення переліку операцій відділень 

Банку; 

10) прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень 

Правління, про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших 

юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, 

вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими 

корпоративними правами. Рішення щодо набуття Банком корпоративних прав внаслідок 

звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою 

наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх 

придбання, приймається Правлінням самостійно в межах затвердженого Наглядовою радою 

ліміту повноважень Правління. 

11) затвердження актів внутрішнього регулювання Банку, в тому числі тих, що 

визначають порядок та умови проведення банківських операцій, функції та діяльність 

структурних підрозділів Банку, а також регулюють поточну діяльність Банку, за винятком 

тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; 

12) щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання 

основних напрямків розвитку Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-

плану, планів капіталізації та капітальних вкладень; 

13) визначення організаційної структури Банку; 

14) визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Банку; 

15) керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Банку, 

забезпечення виконання покладених на них завдань; 

16) прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Банку стосовно 

забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації 

доходів, одержаних злочинним шляхом; 

17) прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень 

Правління, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана 

Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для 
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відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості; 

18) прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень 

Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що 

визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, 

сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами; 

19) прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень 

Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними 

операціями Банку та за нарахованими Банком доходами (процентами), якщо така 

заборгованість визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок 

резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій; 

20) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та 

конфіденційну інформацію про діяльність Банку, визнання порядку їх використання та 

охорони; 

21) забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; 

22) прийняття рішень щодо укладання Банком угод з інсайдерами у випадках та в 

порядку, передбачених чинним законодавством України; 

23) вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних 

зборів чи Наглядової ради. 

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або 

прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою. 

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до 

компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів. 

Права та обов‟язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови 

Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами 

законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління, а також контрактом, що 

укладається з Головою Правління. 

Організаційна структура банку. 

Організаційна структура АБ “Укргазбанк” визначається рішеннями Правління Банку. 

Філії створюються або реорганізовуються на основі рішень Наглядової Ради АБ 

“Укргазбанк”. 

Кожний підрозділ діє відповідно до завдань, функцій, повноважень та прав, 

встановлених для нього у положенні про відповідний підрозділ та іншими актами 

внутрішнього регулювання. 

Станом на кінець дня 31.12.2011 р. АБ “Укргазбанк” мав наступну організаційну 

структуру: 

- Правління банку; 

- Служба внутрішнього аудиту; 

- Служба Голови Правління; 

- Служба банківської безпеки; 

- Служба корпоративного секретаря; 

- Юридична служба; 

- Перший відділ; 

- Департамент управління персоналом; 

- Управління депозитарної діяльності; 

- Управління методології та реінжинірингу бізнес-процесів; 

- Департамент ризик-менеджменту; 
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- Департамент роздрібного банкінгу; 

- Департамент управління мережею; 

- Дирекція дистанційних продажів; 

- Департамент з питань взаємодії з небанківськими установами; 

- Департамент корпоративного банкінгу; 

- Департамент інформаційної політики, маркетингу та реклами; 

- Департамент по роботі з корпоративними та VIP клієнтами; 

- Віллід по зв‟язках з громадськістю; 

- Департамент по роботі з системними клієнтами; 

- Департамент врегулювання боргових конфліктів; 

- Департамент інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу; 

- Казначейство; 

- Генеральний Департамент розвитку інформаційних технологій; 

- Департамент міжнародного бізнесу; 

- Служба фінансового моніторингу; 

- Фінансово-економічний департамент; 

- Департамент супроводження та підтримки операційної діяльності; 

- Управління обліку внутрішньобанківських операцій; 

- Управління податкового обліку та розрахунків з бюджетом; 

- Управління грошового обігу, касових операцій та перевезення цінностей; 

- Департамент централізованого супроводження та підтримки клієнтських операцій; 

- Адміністративно господарський департамент; 

- Відділ організації конкурсних торгів; 

- Відділ охорони праці; 

- Київська регіональна дирекція; 

- Волинська регіональна дирекція; 

- Подільська регіональна дирекція; 

- Одеська обласна дирекція; 

- Черкаська обласна дирекція; 

- Кіровоградська обласна дирекція; 

- Дніпропетровскь обласна дирекція; 

- Запорізька обласна дирекція; 

- Чернівецька обласна дирекція; 

- Херсонська обласна дирекція; 

- Харківська обласна дирекція; 

- Закарпатська обласна дирекція; 

- Львівська обласна дирекція; 

- Сумська обласна дирекція; 

- Донецька обласна дирекція; 

- Кримська республіканська дирекція; 

- Полтавська обласна дирекція; 

- Івано-Франківська обласна дирекція; 

- Луганська філія. 

В структуру Банку входять структурні підрозділи мережі Банку – філія та відділення 

Банку, які організаційно побудовані відповідно до типових організаційних структур, 

затверджених Правлінням Банку, які здійснюють банківські та інші операції, передбачені 

Положеннями про ці підрозділи та на підставі дозволів, наданих Банком. 

Загальне керівництво діяльністю структурних підрозділів Банку здійснює Правління 

банку згідно зі своїми рішеннями, рішеннями Наглядової Ради та Загальних зборів учасників 

Банку через структурні підрозділи Головної установи Банку. 
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У Банку діють Комітет з питань управління активами та пасивами, Кредитна рада, 

Кредитний комітет, Роздрібний кредитний комітет, Кредитні комісії філій/дирекцій/відділень, 

Тарифний комітет, Комітет з питань управління операційними ризиками, Комітет з 

конкурсних торгів, Комісія з питань взаємодії з небанківськими установами, що створені 

Правлінням. 

Комітети є спеціальними органами управління Банку і мають мету, завдання, функції і 

повноваження, передбачені для них Законом України “Про банки і банківську діяльність” та 

положеннями про відповідний комітет, що затверджуються Правлінням. Порядок формування 

кожного комітету, організаційні питання його діяльності визначаються у положенні про 

відповідний комітет. 

Частка керівництва в акціях. 

Станом на кінець дня 31.12.2011 року: 

-  у володінні членів Наглядової ради Банку перебуває 50 акцій (0,000001% 

статутного капіталу Банку); 

-  члени  виконавчого органу Банку (Правління)  не володіють акціями Банку.  

 

Істотна участь у банку. 

Протягом 2011 року статутний капітал Банку збільшився на 4 300,0 млн грн і на початок 

2012 року становить 10 000 млн гривень. Найбільшим бенефіціарним власником є держава в 

особі Міністерства фінансів України, що володіє 92,9998% статутного капіталу. 

 

Двадцять найбільших акціонерів Банку станом на кінець дня 31.12.2011 р. 

(контролюють 99,9362% статутного капіталу Банку)  

№ Акціонери Кількість акцій, шт. Частка, % 

1 Міністерство фінансів України 9 299 981 000 92,9998% 

2 ТОВ "Фінансово-інвестиційний альянс" 281 383 246 2,8138% 

3 ТОВ "Компанія "Укргазінвест плюс" 133 882 655 1,3388% 

4 ТОВ "Інвестаналітик" 54 596 776 0,5460% 

5 ТОВ "Українська компанія розвитку проектів" 52 942 764 0,5294% 

6 ТОВ "Український венчурний капітал" 47 488 820 0,4749% 

7 ПрАТ "Брокiнвест-Лаерт" 27 545 050 0,2755% 

8 ТОВ "Арсенал-Інвест" 27 421 039 0,2742% 

9 ТОВ "Українські будівельні іновації" 27 168 463 0,2717% 

10 Горбаль  Василь  Михайлович  17 854 210 0,1785% 

11 НАК "Нафтогаз України" 8 791 596 0,0879% 

12 ПАТ "Iвекс Капітал" 3 268 401 0,0327% 

13 Roinko Enterprises Limited 3 109 330 0,0311% 

14 ТОВ "ПУЛЬТ" 2 242 779 0,0224% 

15 Foyіl Capіtal Lіmіted 2 082 209 0,0208% 

16 Супруненко  Антон  Олександрович  795 000 0,0080% 

17 ТОВ "Дунай-Транс Лтд" 792 000 0,0079% 

18 ТОВ «Аваль-Брок»  780 000 0,0078% 

19 Поліщук  Геннадій  Миколайович 750 741 0,0075% 

20 Кізілов Сергій Олександрович 750 000 0,0075% 

 

Динаміка статутного капіталу 

Протягом останніх років Банк демонструє зростання розміру статутного капіталу.  
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Баланс 
АБ “Укргазбанк” станом на 31 грудня 2011 р. 

(тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Примітки 2011 2010 

1  2  3  4  5  

 АКТИВИ    

1  Грошові кошти та їх еквіваленти  4,41  2 272 626 1 308 134 

2  Торгові цінні папери  5  15 926 53 833 

3  

Інші фінансові активи, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових 

результатах  

6  0 0 

4  Кошти в інших банках  7,41  2 140 504 2 015 217 

5  Кредити та заборгованість клієнтів  8,41 8 283 219 5 614 588 

6  Цінні папери в портфелі банку на продаж  9 3 764 318 2 883 075 

7  
Цінні папери в портфелі банку до 

погашення  
10  0 0 

8  Інвестиції в асоційовані компанії   11  0 0 

9  Інвестиційна нерухомість  12  10 266 11 637 

10  
Дебіторська заборгованість щодо поточного 

податку на прибуток   
 313 313 

11  Відстрочений податковий актив  32 177 560 186 643 

12  Гудвіл  13  0 0 

13  Основні засоби та нематеріальні активи  14  683 865 762 008 

14  Інші фінансові активи  15,41 720 498 959 179 

15  Інші активи  16 88 382 42 355 

16  
Довгострокові активи, призначені для 

продажу, та активи групи вибуття  
17  0 0 

17  Усього активів     18 157 477 13 836 982 

 ЗОБОВ`ЯЗАННЯ     

18  Кошти банків  18,41  8 754 362 5 398 965 

19  Кошти клієнтів  19,41 5 615 040 5 235 113 

20  Боргові цінні папери, емітовані банком  20,41 20 384 59 917 

21  Інші залучені кошти  21,41  70 265 80 376 

22  
Зобов'язання щодо поточного податку на 

прибуток  
   0 0 

23  Відстрочені податкові зобов'язання  32 188 667 222 860 

24  Резерви за зобов'язаннями  22  1 106 5 292 
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Звіт про сукупні прибутки та збитки 

АБ “Укргазбанк” за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2011 2010 

1  2  3  4  5  

1  
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати)  
   826 784  1 126 192 

1.1  Процентні доходи  28 1 866 464 2 216 067 

1.2  Процентні витрати  28 (1 039 680) (1 089 875) 

2  Комісійні доходи  29 128 986 119 076 

3  Комісійні витрати  29 (24 904) (22 259) 

4  
Результат від торгових операцій з цінними 

паперами в торговому портфелі банку  
   10 632 (10 631) 

5  Результат від операцій з хеджування  40 0 0 

6  
Результат від переоцінки цінних паперів у 

торговому портфелі банку  
   0 0 

7  Результат від торгівлі іноземною валютою     58 336 29 282 

8  

Прибуток/(збиток), який виникає під час 

первісного визнання фінансових активів за 

процентною ставкою, вищою або нижчою, 

ніж ринкова  

 0 0 

9  

Прибуток/(збиток), який виникає під час 

первісного визнання фінансових 

зобов'язань за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова  

 0 0 

10  
Результат від переоцінки об'єктів 

інвестиційної нерухомості  
12 (378) (742) 

11  
Результат від переоцінки іноземної 

валюти  
   (16 637) (12 273) 

12  Резерв під заборгованість за кредитами  4,7,8 (3 712 212) (626 322) 

13  
Знецінення цінних паперів у портфелі 

банку на продаж  
9 (136 409) (67 068) 

14  
Результат від продажу цінних паперів у 

портфелі банку на продаж  
9 (9 956) (8 901) 

15  
Знецінення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення  
10 0 (146) 

16  Резерви за зобов'язаннями  22 4 177 32 680 

17  Інші операційні доходи  30 10 122 7 669 

18  
Доходи/(витрати) від дострокового 

погашення заборгованості  
18,19 0 0 

19  
Адміністративні та інші операційні 

витрати  
31,42 (589 708) (534 454) 

20 
Резерв за дебіторською заборгованістю та 

іншими активами 
15,16 (148 465) (26 035) 

21  Дохід від участі в капіталі  11 0 0 

22  Прибуток/(збиток) до оподаткування     (3 599 632) 6 068 

23  Витрати на податок на прибуток  32 (14 352) 4 016 

24  Прибуток/(збиток) після оподаткування     (3 613 984) 10 084 
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Звіт про власний капітал  

АБ “Укргазбанк” на 31 грудня 2011 p. 

(тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Примітки 
Статутний 

капітал 

Переоцінка 

цінних 

паперів в 

портфелі 

банку на 

продаж 

Переоцінка 

основних 

засобів 

Резервні та 

інші фонди 

банку 

(примітка 

27) 

Нерозподілений 

прибуток 

Усього 

власного 

капіталу 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1  Залишок на 1 січня 2010 року   3 935 942 (876) 198 580 375 585 (4 413 806) 95 425 

2 Коригування  0 0 0 0 0 0 

2.1  Зміна облікової політики   0 0 0 0 0 0 

2.2  Виправлення помилок   0 0 0 0 0 0 

3  

Скоригований залишок на 1 січня 

2010 року   3 935 942 (876) 198 580 375 585 (4 413 806) 95 425 

4 
Зміни у власному капіталі  

за 2010 рік:        

5 Емісія акцій  26 1 900 000 0 0 0 0 1 900 000 

6 Прибуток/збиток за рік   0 0 0 0 10 058 10 058 

7 Інший сукупний прибуток  0 (19 517) 5 289 0  (14 228) 

8 Усього сукупний прибуток за рік  0 (19 517) 5 289 0 10 058 (4 170) 

9 Реалізований результат переоцінки  14 0 0 (20) 0 20 0 

10 

Розподіл прибутку до інших фондів 

банку  0 0 0 (375 585) 375 585 0 

11 

Залишок на кінець дня 31 грудня 

2010 року  

(залишок на 1 січня 2011 року)   5 835 942 (20 393) 203 849 0 (4 028 143) 1 991 255 

 12 Коригування  0 0 0 0 0 0 

12.1  Зміна облікової політики   0 0 0 0 0 0 

12.2  Виправлення помилок   0 0 0 0 0 0 

13 Скоригований залишок на початок  5 835 942 (20 393) 203 849 0 (4 028 143) 1 991 255 



1 тис. грн. 
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Звіт про рух грошових коштів 

АБ «Укргазбанк»  за  2011 рік 

(прямий метод) 
(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Примітки  2011 2010  

1  2  3  4  5  

 
Грошові кошти від операційної 

діяльності:  
 

1  Процентні доходи, що отримані     1 444 901 984 186 

2  Процентні витрати, що сплачені     (1 112 508) (1 149 118) 

3  Комісійні доходи, що отримані  29 126 553 117 549 

4  Комісійні витрати, що сплачені  29 (25 007) (22 224) 

5  
Доходи, що отримані за операціями з 

торговими цінними паперами  
   10 632 (10 631) 

6  
Доходи, що отримані за операціями з 

іноземною валютою  
   58 336 29 282 

7  Інші отримані операційні доходи     10 000 7 613 

8  Виплати на утримання персоналу     (315 359) (307 644) 

9  
Сплачені адміністративні та інші операційні 

витрати  
   (191 567) (170 474) 

10 Повернення раніше списаних активів  0 265 

11 
Доходи від реалізації необоротних активів, 

призначених для продажу 
 0 165 

12  Сплачений податок на прибуток     0 0 

13 
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до 

зміни операційних активів та зобов'язань  
   5 981 (521 031) 

   
Зміни в операційних активах та 

зобов'язаннях:  

 

14 

Чистий (приріст)/зниження за мінімальним 

резервним депозитом у Національному 

банку України 

 (152) 47 206 

15  
Чистий (приріст)/зниження за торговими 

цінними паперами  
   37 044 (28 472) 

16  
Чистий (приріст)/зниження за коштами в 

інших банках  
   (823 153) (677 582) 

17  
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 

заборгованістю клієнтам  
   (5 264 369) 233 592 

18  
Чистий (приріст)/зниження за іншими 

фінансовими активами  
   (95 347) 17 831 

19  
Чистий (приріст)/зниження за іншими 

активами  
   (45 696) (3 818) 

20  
Чистий приріст/(зниження) за коштами 

інших банків  
   3 414 299 482 345 

21  
Чистий приріст/(зниження) за коштами 

клієнтів  
   401 717 1 206 963 

22  

Чистий приріст/(зниження) за ощадними 

(депозитними) сертифікатами, що емітовані 

банком  

   0 590 

23  
Чистий приріст/(зниження) за іншими 

фінансовими зобов'язаннями  
   16 098 (61 318) 

24 Чистий приріст/(зниження) за іншими    400 69 
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Примітка 1. Облікова політика 

Примітка 1.1. Основна діяльність Банку 

Під час виконання своїх функцій АБ “Укргазбанк” керується чинним законодавством 

України, нормативно-правовими актами Національного банку України, що регламентують 

банківську діяльність, міжнародними стандартами фінансової звітності, та актами 

внутрішнього регулювання АБ “Укргазбанк”. 

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють роботу банківської системи 

України є: Закони України “Про банки і банківську діяльність”; “Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні”; “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”; “Про 

акціонерні товариства”; План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкція 

про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України; Інструкція про 

безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, Інструкція про порядок 

регулювання діяльності банків в Україні, Положення про організацію операційної діяльності 

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

України, інші законодавчі акти. 

 АБ “Укргазбанк” – це Банк з розвинутою регіональною структурою на території 

України. 

Станом на кінець дня 31.12.2011 р. АБ “Укргазбанк” мав наступну організаційну 

структуру: 

- Правління банку; 

- Служба внутрішнього аудиту; 

- Служба Голови Правління; 

- Служба банківської безпеки; 

- Служба корпоративного секретаря; 

- Юридична служба; 

- Перший відділ; 

- Департамент управління персоналом; 

- Управління депозитарної діяльності; 

- Управління методології та реінжинірингу бізнес-процесів; 

- Департамент ризик-менеджменту; 

- Департамент роздрібного банкінгу; 

- Департамент управління мережею; 

- Дирекція дистанційних продажів; 

- Департамент з питань взаємодії з небанківськими установами; 

- Департамент корпоративного банкінгу; 

- Департамент інформаційної політики, маркетингу та реклами; 

- Департамент по роботі з корпоративними та VIP клієнтами; 

- Відділ по зв‟язках з громадськістю; 

- Департамент по роботі з системними клієнтами; 

- Департамент врегулювання боргових конфліктів; 

- Департамент інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу; 

- Казначейство; 

- Генеральний Департамент розвитку інформаційних технологій; 

- Департамент міжнародного бізнесу; 

- Служба фінансового моніторингу; 

- Фінансово-економічний департамент; 

- Департамент супроводження та підтримки операційної діяльності; 

- Управління обліку внутрішньобанківських операцій; 

- Управління податкового обліку та розрахунків з бюджетом; 
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- Управління грошового обігу, касових операцій та перевезення цінностей; 

- Департамент централізованого супроводження та підтримки клієнтських 

операцій; 

- Адміністративно господарський департамент; 

- Відділ організації конкурсних торгів; 

- Відділ охорони праці; 

- Київська регіональна дирекція; 

- Волинська регіональна дирекція; 

- Подільська регіональна дирекція; 

- Одеська обласна дирекція; 

- Черкаська обласна дирекція; 

- Кіровоградська обласна дирекція; 

- Дніпропетровскь обласна дирекція; 

- Запорізька обласна дирекція; 

- Чернівецька обласна дирекція; 

- Херсонська обласна дирекція; 

- Харківська обласна дирекція; 

- Закарпатська обласна дирекція; 

- Львівська обласна дирекція; 

- Сумська обласна дирекція; 

- Донецька обласна дирекція; 

- Кримська республіканська дирекція; 

- Полтавська обласна дирекція; 

- Івано-Франківська обласна дирекція; 

- Луганська філія. 

В структуру Банку входять структурні підрозділи мережі Банку – філія та відділення 

Банку, які організаційно побудовані відповідно до типових організаційних структур, 

затверджених Правлінням Банку, які здійснюють банківські та інші операції, передбачені 

Положеннями про ці підрозділи та на підставі дозволів, наданих Банком. 

Загальне керівництво діяльністю структурних підрозділів Банку здійснює Правління 

банку згідно зі своїми рішеннями, рішеннями Наглядової Ради та Загальних зборів учасників 

Банку через структурні підрозділи Головної установи Банку. 

До складу Банку входить: 18 дирекцій, 1 філія та 277 відділень в 25 регіонах України, 

що на сьогодні повністю забезпечують його діяльність. 

Банк проводить банківські операції, передбачені Статутом Банку, на підставі 

банківської ліцензії № 123 від 06 жовтня 2011 року, наданої Національним банком України.          

Банк має ліцензію Серії АВ №520288, видану Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку України 10.02.2010 року строком дії до 10.02.2015 року на здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами 

Брокерська діяльність; 

ліцензію Серії АВ №520289, видану Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку України 10.02.2010 року строком дії до 10.02.2015 року, на здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами 

Дилерська діяльність; 

ліцензію Серії АВ №520290, видану Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку України 10.02.2010 року строком дії до 10.02.2015 року на здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами 

Андеррайтинг; 

ліцензію Серії АВ №520291, видану Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку України 10.02.2010 року строком дії до 10.02.2015 року, на здійснення 
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професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами 

Діяльність з управління цінними паперами;  

ліцензію Серії АВ №520292, видану Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку України 10.02.2010 року строком дії до 10.02.2015 року, на здійснення 

Професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність Депозитарна 

діяльність зберігача цінних паперів. 

Основна діяльність Банку включає надання позик та гарантій, залучення вкладів від 

юридичних осіб та населення, торгівлю цінними паперами, здійснення операцій з 

іноземними валютами та банківськими металами, проведення розрахунково-касових та 

довірчих операцій.  

 

Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності 

Облікова політика  АБ “Укргазбанк” базується на чинному законодавстві України, 

нормативно-правових актах Національного банку України, та розробляється на підставі 

міжнародних стандартах фінансової звітності  (МСФЗ) та тлумаченнях, які були випущені 

Комітетом з тлумачень міжнародних стандартів фінансовій звітності із наступними 

основними відмінностями між обліковою політикою Банку та міжнародними стандартами 

фінансової звітності, які пов‟язані з виконанням вимог нормативно-правових актів 

Національного банку України: 

- формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями 

здійснюється згідно вимог Національного банку України шляхом формування резервів на 

повний розмір чистого кредитного ризику, зваженого на відповідний коефіцієнт 

резервування за всіма видами кредитних операцій. Це відрізняється від вимог 

міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (надалі МСБО) 39 «Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка» щодо оцінки зменшення корисності фінансових активів; 

- визнання інших фінансових активів та фінансових зобов‟язань за  операціями з купівлі-

продажу іноземної валюти та банківських металів за умовами спот, що відрізняється від 

вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» щодо визнання похідних 

фінансових інструментів; 

- визнання коштів в інших банках та коштів інших банків  за  операціями з валютними своп 

операціями, що відрізняється від вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 

оцінка» щодо визнання похідних фінансових інструментів; 

- визнання активів, зобов‟язань та відповідних доходів та витрат щодо операцій, які були 

здійснені в останні неробочі дні звітного періоду, здійснюється у відповідності до 

нормативно–правових актів Національного банку України, у наступному звітному періоді. 

Це відрізняється від вимог МСБО 1 «Подання фінансових звітів» та Концептуальної 

основи складання та подання фінансових звітів щодо застосування принципу нарахування; 

- визнання справедливої вартості цінних паперів у відповідності до нормативно-правових 

актів Національного банку України може відрізнятись від вимог МСБО 39 «Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка»; 

- визначення пов‟язаних сторін відрізняється від визначення у відповідності із МСБО 24 

«Пов‟язані сторони: розкриття». 

В своїй обліковій політиці Банк керується принципами достовірності, повноти 

висвітлення, превалювання сутності над формою, автономності, обачності, безперервності, 

нарахування та відповідності доходів і витрат, послідовності . 
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Основою оцінок активів та зобов‟язань, що застосовувалися під час складання 

фінансових звітів є історична (первісна) вартість, за винятком оцінки за справедливою вартістю 

окремих фінансових інструментів (цінні папери в торговому портфелі Банку та портфелі на 

продаж), будівель та споруд Банку, а також інвестиційної нерухомості.  

Активи та зобов‟язання визнаються у фінансовій звітності Банку, якщо є ймовірність 

надходження або вибуття майбутньої економічної вигоди, пов‟язаної з такими активами та 

зобов‟язаннями, та вони мають вартість, яку можна достовірно визначити. Банк визнає 

фінансові активи та зобов‟язання у своєму балансі тоді, коли він стає стороною контрактних 

зобов‟язань стосовно даного інструменту. Операції з придбання та реалізації фінансових 

активів та зобов‟язань визнаються з використанням обліку за датою розрахунку. Фінансові 

активи та зобов‟язання відображаються за справедливою вартістю, первісною вартістю або 

амортизованою вартістю залежно від їх класифікації. Облікова політика щодо визнання та 

оцінки конкретних активів і зобов‟язань, доходів і витрат розкривається у наступних 

примітках. 

Основні припущення. Попередні оцінки базуються на інформації, яка наявна у Банку на 

дату фінансової звітності. Тому фактичні результати у майбутньому можуть відрізнятися від 

таких оцінок. Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резервів під знецінення 

кредитів та цінних паперів у портфелі Банку на продаж, а також справедливої вартості 

інвестиційної нерухомості та основних засобів. У таблиці нижче наведена балансова вартість 

активів, відносно яких існує невизначеність оцінки на дату балансу: 

Стаття 2011 2010 

Кошти в інших банках 2 140 504 2 015 217 

Кредити та заборгованість клієнтів  8 283 219 5 614 588 

Цінні папери в портфелі банку на продаж  3 764 318 2 883 075 

Інвестиційна нерухомість  10 266 11 637 

Основні засоби та нематеріальні активи  683 865 762 008 

 

Кошти в інших банках (Примітка 7) та кредити та заборгованість клієнтів (Примітка 8) 

оцінюються за амортизованою вартістю за вирахуванням резервів на покриття збитків від 

знецінення. Цінні папери в портфелі банку на продаж (Примітка 9) оцінюються за 

справедливою вартістю з урахуванням зменшення корисності (резервів під знецінення). Оцінка 

резервів під знецінення розраховується у відповідності до вимог Національного банку України. 

Банк вважає, що оцінки, які відносяться до визначення резервів під кошти в інших банках, 

кредити та заборгованість клієнтів та цінні папери, являють собою джерело невизначеності у 

зв‟язку з тим, що: 

 вони з високим ступенем ймовірності піддаються змінам з плином часу, оскільки 

оцінка фінансового класу позичальника базується на показниках діяльності за останній 

час; 

 значне відхилення оцінених витрат Банку на формування резервів від їх фактичного 

значення може мати суттєвий вплив на фінансові результати та фінансовий стан у 

майбутньому. 

Окремі основні засоби (земельні ділянки; будівлі, споруди та передавальні пристрої; 

незавершені капітальні вкладення в основні засоби) (Примітка 14) та інвестиційна нерухомість 

(Примітка 12) обліковуються за справедливою вартістю. Банк здійснює оцінку справедливої 

вартості  земельних ділянок, будівель, споруд та передавальних пристроїв, незавершених 

капітальних вкладень в основні засоби та нематеріальні активи на основі ринкових свідчень за 

допомогою експертної оцінки, із залученням зовнішніх професійних оцінювачів. Частота 
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переоцінок земельних ділянок, будівель, споруд та передавальних пристроїв, незавершених 

капітальних вкладень в основні засоби та нематеріальні активи залежить від змін ринкових цін. 

Остання оцінка проводилась станом на кінець дня 31.12.2011 року.  При оцінці 

використовувався в основному порівняльний метод.   

Оцінка справедливої вартості інвестиційної нерухомості здійснюється щорічно із 

залученням зовнішніх професійних оцінювачів. 

Банк вважає, що оцінки, які відносяться до справедливої вартості  нерухомості, являють 

собою джерело невизначеності у зв‟язку зі значними коливаннями цін на ринку нерухомості, 

що може мати в майбутньому суттєвий вплив на результати діяльності та фінансовий стан 

Банку. 

Функціональною валютою і валютою представлення фінансової звітності Банку є 

національна валюта України - гривня (надалі – «грн.»). Фінансова звітність Банку складається в 

тисячах гривень. 

 

Примітка 1.3 Консолідована фінансова звітність 

 Банк не має дочірніх підприємств та не складає консолідовану фінансову звітність.  

 

Примітка 1.4 Первісне визнання фінансових інструментів  

Банк визнає фінансовий актив або фінансове зобов‟язання коли і тільки коли Банк стає 

стороною контрактних положень щодо інструменту. 

Фінансові активи та зобов‟язання, крім торгових цінних паперів, первісно визнаються за 

справедливою вартістю плюс витрати, які безпосередньо стосуються придбання або випуску  

фінансового інструменту. Торгові цінні папери первісно визнаються за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість – це сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в 

операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. Справедливою вартістю 

при первісному визнання є, як правіло, ціна операції. 

У наступних примітках розкривається політика щодо первісного визнання кожного 

виду фінансових інструментів. 

 

Примітка 1.5. Торгові цінні папери 

У торговому портфелі Банку обліковуються: 

а) боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що 

використовуються Банком для отримання прибутків у результаті короткотермінових 

коливань ціни або дилерської маржі та продажу в найближчий час; 

б) будь-які інші цінні папери, що визначаються Банком на етапі первісного визнання як 

такі, щодо яких Банк має намір і змогу обліку за справедливою вартістю з визнанням 

переоцінки через прибутки/збитки (крім акцій, які не мають котирувальної ціни на 

активному ринку і справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити). 

Цінні папери в торговому портфелі Банку первісно оцінюються за справедливою 

вартістю. Витрати на операції з придбання цінних паперів у торговий портфель визнаються 

за рахунками витрат під час первісного визнання таких цінних паперів. 

Цінні папери в торговому портфелі Банку обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням переоцінки через прибутки/збитки. Нарахування процентного доходу за 

борговими цінними паперами у торговому портфелі здійснюється під час визнання кожної 

переоцінки, але не рідше 1 разу на місяць. Амортизація дисконту (премії) за борговими 

цінними паперами в торговому портфелі не здійснюється.  

Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно 
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оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю. Методика визначення 

справедливої вартості для кожної категорії цінних паперів, що знаходяться в портфелі Банку 

визначається нормативно–правовими актами Національного банку України та внутрішніми 

документами  АБ «Укргазбанк». 

Інформація про торгові цінні папери розкривається у примітці 5. 

 

 

Примітка 1.6. Кредити та заборгованість клієнтів 

 

Кредитна політика Банку будується на принципах  строковості, платності, цільового 

використання, рівнодоступності кредитних ресурсів для підприємств усіх форм власності та 

максимального забезпечення інтересів Банку  щодо повернення кредиту.  

Первісне визнання кредитів здійснюється Банком за справедливою вартістю плюс 

відповідні витрати на проведення операції. На дату балансу кредити оцінюються за 

амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка під час здійснення 

амортизації дисконту (премії) та нарахування процентів. В Балансі кредити відображаються 

за вирахуванням резервів на покриття збитків від знецінення. Знецінення кредитів 

відображається шляхом формування резервів для покриття кредитного ризику за рахунок 

витрат Банку.  

Банк надає фінансові гарантії та акредитиви своїм клієнтам з метою задоволення їх 

потреб. Надані фінансові гарантії та акредитиви первісно оцінюються за справедливою 

вартістю. На дату видачі гарантії її справедлива вартість дорівнює сумі отриманої комісії. У 

подальшому вони обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням кумулятивної 

амортизації отриманого комісійного доходу. Комісійний дохід за видачу гарантій 

амортизується протягом строку дії відповідної гарантії прямолінійним методом.  

Резерви для покриття кредитного ризику формуються Банком у відповідності з 

"Положенням про порядок формування та використання резерву для відшкодування 

можливих втрат за кредитними операціями банків", затвердженим постановою Правління 

Національного банку України від 06.07.2000р. №279 із змінами та доповненнями та 

внутрішнього “Положення про порядок формування і використання резерву на покриття 

можливих втрат за кредитними операціями  АБ “Укргазбанк”, затвердженого протоколом 

Правління  АБ “Укргазбанк” від 03.04.2009р. (протокол №22) із змінами та доповненнями.  

Резерв формується в обов‟язковому порядку за всіма виданими кредитами в 

національній та іноземній валютах, в тому числі за строковими депозитами, що розміщені в 

інших банках та за всіма видами кредитів, що надані іншим банкам, суб‟єктам 

господарювання (овердрафт, враховані векселі, факторингові операції, фінансовий лізинг, 

операції РЕПО), фізичним особам. Банк формує резерв за наданими гарантіями та 

поручительствами, акцептами та авалями, що надані банкам і клієнтам, за іншими 

позабалансовими зобов‟язаннями з кредитування, за якими Банк несе ризик. Банк також 

формує резерв за простроченими понад 31 день та сумнівними щодо отримання 

нарахованими відсотками за кредитами та іншими нарахованими доходами. 

Резерв під кредитні ризики, який формує Банк, поділяється на резерв під стандартну 

заборгованість за кредитами та резерв під нестандартну заборгованість за кредитами та 

простроченими нарахованими або сумнівними щодо отримання доходами. До нестандартної 

заборгованості за кредитами віднесено кредити, які класифіковані, як “під контролем”, 

“субстандартні”, “сумнівні”, “безнадійні”. Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року резерви 

під заборгованість за кредитними операціями Банку становлять 7 938 538 тис. грн., станом  

кінець дня 31.12.2010 р. – 4 926 099 тис. грн. (примітки 8.2, 8.3), в тому числі станом на 

кінець дня 31.12.2011 р. під стандартну заборгованість в сумі 4 893 тис.грн., під 
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нестандартну – 7 923 216  тис. грн., під дебіторську заборгованість, що пов`язана з 

кредитними операціями –10 429 тис. грн., 

станом на кінець дня 31.12.2010 р.- 4 354 тис.грн., 4 911 988 тис. грн. та 9 757 тис .грн. 

відповідно. 

Чистий кредитний портфель Банку (за мінусом резерву) станом на 31 грудня 2011 та 

2010 років становив  8 283 219  тис. грн. та 5 614 588 тис. грн. відповідно  (примітка 8.1). 

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 та 2010 років Банком сформовано резерв за 

позабалансовими зобов‟язаннями в сумі 1 106 тис.грн. та 5 292 тис. грн., відповідно. 

Безнадійна кредитна заборгованість списується Банком за рахунок резерву під 

нестандартну заборгованість за рішенням Правління Банку. Протягом звітного 2011 року 

згідно протоколів  засідання Правління   за рахунок створених резервів були списані 

безнадійні активи, загальна сума яких склала 13 636 тис. грн.(примітка 8.2): 

В 2010 р. за рахунок резерву під нестандартну заборгованість за рішенням Правління 

Банку були списані безнадійні активи на загальну суму 13 874 тис.грн. (примітка 8.3). 

Інформація про кредити і заборгованість клієнтів та рух резервів під заборгованість за 

кредитами розкривається у примітці 8. Інформація про гарантії та акредитиви розкривається 

у примітці 39. Рух резервів за зобов‟язаннями розкривається у примітці 22. 

 

Примітка 1.7. Цінні папери в портфелі Банку на продаж  

У портфелі цінних паперів на продаж обліковуються акції, інші цінні папери з 

нефіксованим прибутком та боргові цінні папери, які передбачається утримувати протягом 

невизначеного терміну. 

Придбані цінні папери у портфелі Банку на продаж первісно оцінюються та 

відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, до якої додаються 

витрати на операції з придбання цінних паперів. Надалі цінні папери у портфелі Банку на 

продаж оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки в 

складі іншого сукупного прибутку/збитку Банку. При реалізації цінних паперів сума 

переоцінки, яка була визнана в складі іншого сукупного прибутку/збитку, списується. 

Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно 

оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю в основному з урахуванням 

котирувань на активних торгових площадках бірж. 

Якщо ринок для цінного паперу не є активним, банк встановлює справедливу вартість, 

застосовуючи метод оцінювання. Методика визначення справедливої вартості для кожної 

категорії цінних паперів, що знаходяться в портфелі банку (філії) визначається нормативно-

правовими актами Національного банку України та актами внутрішнього регулювання. 

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких 

надалі неможливо достовірно оцінити, обліковуються за собівартістю у портфелі Банку на 

продаж. У разі переведення акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком з 

оцінки за справедливою вартістю на оцінку за собівартістю справедлива вартість цінного 

папера на час переведення стає його новою собівартістю. Сума переоцінки цінного папера, 

яка була визнана в капіталі Банку, залишається в капіталі Банку до його продажу. 

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковувалися за 

собівартістю, у разі наявності критеріїв достовірної оцінки їх справедливої вартості 

переводяться на оцінку за справедливою вартістю. Усі цінні папери у портфелі Банку на 

продаж на дату балансу підлягають перегляду на зменшення корисності, якщо є об'єктивні 

докази однієї або кількох подій, які мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки за 

цінними паперами. 
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Під час визнання зменшення корисності за цінними паперами, що обліковуються в 

портфелі Банку на продаж за справедливою вартістю, сума уцінки, накопичена в капіталі 

Банку, вилучається з капіталу і визнається в прибутках/збитках. Якщо в наступному періоді 

сума очікуваного відшкодування за цінними паперами збільшується, то на відповідну суму в 

межах раніше сформованого резерву за цими цінними паперами зменшується сума 

сформованого резерву. 

Сума втрат від зменшення корисності за акціями та іншими цінними паперами з 

нефіксованим прибутком, які обліковуються за собівартістю, визначається як різниця між їх 

балансовою вартістю та поточною вартістю оцінених майбутніх грошових потоків, 

дисконтованих за поточною ринковою ставкою доходу для подібного фінансового активу. 

Ця різниця визнається витратами звітного періоду. 

Заборгованість за цінними паперами, що визнана Банком безнадійною, списується за 

рахунок резерву за рішенням Правління Банку. У 2011 та 2010 роках списання безнадійної 

заборгованості за цінними паперами за рахунок резерву не здійснювалось.  

Станом на кінець дня 31.12.2011 року та 2010 року цінні папери в портфелі Банку на 

продаж становили 3 764 317 тис. грн. та 2 883 075 тис. грн., відповідно. З них на кінець дня 

31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року, ОВДП, що є об‟єктом операцій РЕПО з 

Національним банком України, складають 1 071 981 тис. грн. та нуль, відповідно, за 

номінальною вартістю. Ці цінні папери були надані у відповідну заставу за справедливою 

вартістю на дату укладання угоди у сумі  899 643 тис. грн. (Примітка 39.3) 

Інформація про цінні папери у портфелі Банку на продаж розкривається у примітці 9. 

 

Примітка 1.8. Цінні папери в портфелі банку до погашення 

 

У портфелі Банку до погашення обліковуються боргові цінні папери з фіксованими 

платежами, а також з фіксованим строком погашення, якщо Банк має намір і змогу 

утримувати їх до строку погашення. За цими паперами Банком визнається процентний дохід 

та здійснюється амортизація дисконту або премії не рідше одного разу на місяць із 

застосуванням методу ефективної ставки відсотка. 

Під час первісного визнання придбані боргові цінні папері у портфелі Банку до 

погашення оцінюються за справедливою вартістю, до якої додаються витрати, які прямо 

відносяться до випуску боргових цінних паперів. Витрати на операції з придбання боргових 

цінних паперів у портфель до погашення відображаються за рахунками з обліку дисконту 

(премії) на дату їх придбання. 

Після первісного визнання боргові цінні папери в портфелі до погашення на дату 

балансу відображаються за їх амортизованою собівартістю з використанням ефективної 

ставки відсотка. 

Боргові цінні папери в портфелі Банку до погашення підлягають перегляду на 

зменшення їх корисності. Зменшення корисності цінних паперів у портфелі Банку до 

погашення відображається в бухгалтерському обліку шляхом формування резерву на суму 

перевищення балансової вартості цінних паперів над поточною вартістю оцінених майбутніх 

грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка (тобто за 

ефективною ставкою відсотка, розрахованою під час первісного визнання). 

Інформація про цінні папери в портфелі Банку до погашення розкривається у            

примітці 10. 

 

Примітка 1.9. Інвестиційна нерухомість 

Інвестиційна нерухомість – нерухомість, утримувана з метою отримання орендних 

платежів, а не при наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному 

ході діяльності.   
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Критерії визнання на балансі Банку інвестиційної нерухомості: 

 якщо частка площі будівлі (частини будівлі), зайнятої власником, складає менше 

10% від загальної площі будівлі (частини будівлі), що перебуває у власності Банку або в 

розпорядженні за договором про фінансовий лізинг (оренду), то на балансі Банку визнається 

1 об‟єкт інвестиційної нерухомості (виділення окремих часток – тих, що надані в 

оперативний лізинг (оренду) і тих, що зайняті власником, - не виконується);  

 якщо частка площі будівлі (частини будівлі), зайнятої власником, складає рівно 

10% або більше 10% від загальної площі будівлі (частини будівлі), що перебуває у власності 

Банку або в розпорядженні за договором про фінансовий лізинг (оренду), то на балансі 

Банку визнаються  окремі об‟єкти, а саме:  

- частка площі, зайнята власником, обліковується на рахунках обліку власних 

необоротних активів;  

- частка площі, надана в оперативний лізинг (оренду), є інвестиційною нерухомістю і 

обліковується на рахунках обліку інвестиційної нерухомості, відкритих в розрізі об‟єктів 

нерухомості, які надаються в лізинг (оренду), та орендарів. 

Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості Банк оцінює та відображає її в 

бухгалтерському обліку за первісною вартістю, яка включає ціну придбання цієї 

нерухомості та всі витрати, що безпосередньо пов'язані з її придбанням.  

 Після первісного визнання об'єкта інвестиційної нерухомості подальшу його оцінку 

Банк здійснює за методом справедливої вартості з визнанням змін справедливої вартості в 

прибутку або збитку, амортизація та зменшення корисності не визнаються. 

Банк здійснює оцінку інвестиційної нерухомості на кожну наступну після первісного 

визнання дату балансу.  

Метод оцінки об'єкта інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю 

застосовується Банком послідовно до часу його вибуття або рекласифікації.  

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року на балансі АБ “Укргазбанк” знаходяться 

об'єкти інвестиційної нерухомості, справедлива вартість яких складає 10 266 тис.грн. 

(станом на кінець дня  31.12.2010 року - 11 637 тис.грн.).  

У 2011 році Банком було проведено переоцінку об‟єктів інвестиційної нерухомості.  

Переоцінку проведено суб‟єктом оціночної діяльності ТОВ “Кредитне брокерське 

агентство” (сертифікат суб‟єкта оціночної діяльності №11183/10, виданий Фондом 

державного майна України 08 грудня 2010 року) на підставі договору № 11118 від 10 

листопада 2011 року. При оцінці використовувався порівняльний метод. 

За підсумками переоцінки 2011 року Банком було відображено на Балансі дооцінку 

об‟єктів інвестиційної нерухомості, в сумі 273 тис.грн., яка відображена на рахунках доходів 

та уцінку в сумі 651 тис. грн., яка відображена на рахунках витрат. Станом на кінець дня 

31.12.2010 р. за результатами переоцінки  вартість інвестиційної нерухомості була зменшена 

на 742 тис. грн. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року на балансі Банку обліковується інвестиційна 

нерухомість (нежиле приміщення по вул.Єреванська,1), що надана у заставу загальною 

вартістю 733 тис. грн.. Станом на кінець дня  31.12.2010 була надана у заставу інвестиційна 

нерухомість у сумі 814 тис.грн. 

Інформація про інвестиційну нерухомість розкривається у примітці 12. 

 

Примітка 1.10. Основні засоби. 

Основні засоби первісно визнаються за їх первісною вартістю, яка включає всі витрати, 

що пов„язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням їх в 

експлуатацію. У подальшому основні засоби, що являють собою будівлі та споруди, 

оцінюються за справедливою вартістю з вирахуванням накопиченого зносу та накопичених 

збитків від зменшення корисності та підлягають переоцінці з боку суб‟єкта оціночної 
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діяльності з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не 

відрізнялася від справедливої вартості. Решта основних засобів Банку оцінюються за 

первісною (історичною) вартістю з вирахуванням накопиченого зносу та накопичених 

збитків від зменшення корисності.  

Амортизація основних засобів нараховується щомісяця за прямолінійним методом, 

виходячи з норм їх корисного використання, які встановлені Положенням з бухгалтерського 

обліку необоротних активів АБ “Укргазбанк”, затвердженого протоколом Правління № 42 

від 15.12.2009 р. зі змінами. 

За 2011 рік амортизація основних засобів склала 52 576 тис. грн., та відображена на 

рахунку витрат (за 2010 рік – 53 413 тис. грн.) 

Норми амортизації та діапазон строків корисного використання основних засобів 

зазначені в таблиці: 

 

Класифікація груп необоротних активів  

за змістом та строками корисного використання (у роках) 

 

Група Назва 
Строк корисного 

використання, роки 

1 Будівлі, споруди та передавальні пристрої 15-50 

2 Машини та обладнання 3-7 

3 Транспортні засоби 5 

4 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 3-10 

5 Інші основні засоби (інший виробничо-

господарський і допоміжний інвентар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 

6 Зброя (вогнепальна, холодна тощо) 10 

7 Живопис, скульптури 20 

11 Інші необоротні матеріальні активи 

(капітальні вкладення в орендовані 

приміщення) 

в залежності від строку 

оренди приміщення 

згідно договору оренди 

приміщення 

 

Перегляд строків корисного використання та норм амортизації належить до 

повноважень постійно діючої комісії з оприбуткування, вибуття, оцінки та інвентаризації 

основних засобів і нематеріальних активів.  

Нарахування амортизації, виходячи з нового строку корисного використання та норм 

амортизації об‟єкта, здійснюється в місяці, наступному за місяцем, в якому прийнято 

рішення про зміну строків корисного використання та норм амортизації. 

Протягом 2011 та 2010 років змін методів амортизації та термінів корисного 

використання основних засобів не було.  

У 2011 році Банком було проведено переоцінку об‟єктів, що входять до складу групи 

«Земельні ділянки», «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» та капітальних інвестицій 

за невведеними в експлуатацію будівлями, спорудами та передавальнми пристроями. При 

цьому Банком було застосовано метод переоцінки, при якому накопичений знос 

вираховується з первісної вартості об‟єкта, а отримана на нетто-основі балансова вартість 

переоцінюється до його справедливої вартості. Дата оцінки – 31 грудня 2011 року.  

Переоцінку проведено суб‟єктом оціночної діяльності ТОВ “Кредитне брокерське 

агентство” (сертифікат суб‟єкта оціночної діяльності №11183/10, виданий Фондом 

державного майна України 08 грудня 2010 року) на підставі договору № 11118 від 10 

листопада 2011 року. 
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За підсумками переоцінки Банком було відображено на рахунках капіталу звітного 

періоду дооцінку об‟єктів, що входять до складу групи «Земельні ділянки», в сумі 707 тис. 

грн. та уцінку в сумі 3 872 тис. грн. 

За підсумками переоцінки Банком було відображено на Балансі дооцінку об‟єктів, що 

входять до складу групи “Будівлі, споруди та передавальні пристрої”, в сумі 5 902 тис. грн., 

частина з якої в сумі 1 149 тис. грн. відображена на рахунках доходів звітного періоду та 

уцінку в сумі 22 074 тис. грн., частина з якої в сумі 1 617 тис. грн. відображена на рахунках 

витрат звітного періоду.  

За підсумками переоцінки Банком було відображено на Балансі дооцінку капітальних 

інвестицій за невведеними в експлуатацію будівлями, спорудами та передавальнми 

пристроями в сумі 801 тис. грн., яка відображена на рахунках кпіталу звітного періоду та 

уцінку в сумі 21 704 тис. грн., яка відображена на рахунках витрат звітного періоду. 

Накопичена загальна сума переоцінки основних засобів станом на кінець дня 

31.12.2011 та 31.12.2010 складає 245 410  тис.грн. та 264 767 тис.грн., відповідно.   

Балансова вартість основних засобів станом на 31 грудня 2011 та 2010 року складає  

672 695 тис.грн. та 755 501 тис.грн., відповідно. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року на балансі Банку обліковуються земельні 

ділянки, надані під заставу зобов‟язань загальною вартістю 27 999 тис. грн., будівлі, надані 

під заставу зобов‟язань загальною вартістю 305 897 тис.грн. та об‟єкт незавершеного 

будівництва, наданий під заставу зобов‟язань вартістю 8 400 тис. грн.. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010  року вартість будівель, що були надані під 

заставу зобов‟язань, складала 362 245 тис.грн.  

Інформація про основні засоби розкривається у примітці 14. 

 

Примітка 1.11. Нематеріальні активи  

Нематеріальні активи – активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути 

ідентифіковані та утримуються  Банком з метою використання у своїй діяльності. 

Нематеріальні активи зараховуються на баланс Банку за їх первісною вартістю, яка 

включає всі витрати, що пов‟язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і 

введенням їх в експлуатацію.  

Подальший облік нематеріальних активів здійснюється за первісною вартістю 

(собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від 

зменшення корисності.  

Станом на кінець дня 31 грудня 2011  року на балансі Банку знаходяться нематеріальні 

активи первісною вартістю 24 235 тис.грн. (на кінець дня 31.12.2010 – 15 084 тис.грн.), з них: 

 права на користування майном первісною вартістю 2 тис. грн. (на кінець дня 

31.12.2010  р. – 2 тис.грн.); 

 права на знаки для товарів і послуг первісною вартістю 118 тис.грн. (на кінець 

дня 31.12.2010 р. – 42 тис.грн.); 

 програмне забезпечення первісною вартістю 24 114 тис. грн. (на кінець дня 

31.12.2010 р. – 15 040 тис. грн.); 

 

Нарахування амортизації нематеріальних активів починається з першого числа місяця, 

наступного за місяцем, в якому об`єкт нематеріальних активів став придатним для корисного 

використання, і припиняється, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем 

вибуття об`єкта нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів здійснюється 

із застосуванням прямолінійного методу.  
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За 2011 рік амортизація нематеріальних активів склала 4 762 тис.грн.  (за 2010 рік – 

2 516  тис. грн.).  

Норми амортизації та строки корисного використання нематеріальних активів 

зазначені в таблиці: 

 

 

 

Класифікація груп нематеріальних активів  

за змістом та строками корисного використання (у роках) 

Група Назва 
Строк корисного 

використання, роки 

8 Нематеріальні активи 3 

Протягом 2011 та 2010 років змін методів амортизації та терміну корисного 

використання нематеріальних активів не було. 

Інформація про нематеріальні активи розкривається у примітці 14. 

 

Примітка 1.12. Оперативний лізинг (оренда) 

Операційна оренда – це будь яка оренда, крім фінансової. Оренда класифікується як 

операційна, якщо вона не передає в основному всі ризики та винагороди щодо володіння. 

Об‟єкт необоротних активів, що  є предметом договору операційної оренди, обліковується 

на балансі орендодавця. 

Станом на кінець дня 31.12.2011 року та кінець дня 31.12.2010 року прийняті в 

оперативний лізинг (оренду) необоротні активи складають 97 927 тис. грн. та  99 420 тис. 

грн. відповідно за вартістю, що зазначається в договорі про оперативний лізинг (оренду). 

Потенційні зобов‟язання за невідмовно операційною орендою зазначені у примітці 39.  

Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на 

прямолінійній основі протягом строку оренди. Інформація про витрати на операційній лізинг 

розкривається у примітці 31. 

Банк надає в оперативний лізинг за плату, що є доходом, основні засоби: 

 інвестиційну нерухомість, вартість якої відображена у примітці 12; 

 машини та обладнання, первісна вартість яких на кінець дня 31.12.2011 року та 

31.12.2010 

          року складає  3 309 тис. грн.  та   3 239 тис. грн., відповідно;  

 інші основні засоби, первісна вартість яких на  кінець дня 31.12.2011 року та 

31.12.2010 року складає  114  тис. грн. та  99 тис. грн., відповідно. 

Дохід від наданої оренди за умовами про операційну оренду Банк визнає на 

прямолінійній основі протягом строку оренди. Інформація про доходи від операційної 

оренди розкривається у примітці 30. Витрати, включаючи амортизацію, понесені на 

утримання необоротних активів, наданих в оренду, визнаються як витрати. 

Примітка 1.13. Фінансовий лізинг (оренда) 

Фінансова оренда – це оренда, за якою орендарю передаються в основному всі ризики 

та винагороди, пов‟язані з правом власності. На початок строку лізингу (оренди) основні 

засоби, що отримані Банком у фінансовий лізинг (оренду), обліковуються за найменшою з 

оцінок: справедливою вартістю необоротного активу або теперішньою вартістю суми 

мінімальних лізингових (орендних) платежів. 
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Станом на 31 грудня 2011 та 2010 років Банк не має активів, які отримані у фінансову 

оренду. 

Активи, що передані у фінансовий лізинг, обліковуються Банком як виданий кредит за 

амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотку. Банк визнає 

зменшення корисності за такими активами шляхом формування резервів на повний розмір 

чистого кредитного ризику, зваженого на відповідний коефіцієнт резервування. 

Станом на 31 грудня 2011 та 2011 років Банк не має активів, які передані у фінансовий 

лізинг. 

 

Примітка 1.14. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи 

вибуття  

Банк класифікує довгостроковий актив як утримуваний для продажу, якщо його 

балансова вартість буде в основному відшкодовуватись шляхом операції продажу, а не 

поточного використання. Для цього актив має бути придатним для негайного продажу в 

тому стані, у якому він перебуває до моменту продажу, на умовах, яких зазвичай 

дотримуються при продажі таких активів, і цей продаж повинен бути високо ймовірним. 

Продаж такого активу має бути завершеним протягом одного року, починаючи з дати 

класифікації.  Необоротні активи, утримувані для продажу оцінюються за найменшою з двох 

величин: балансовою або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, 

пов‟язані з продажем. Якщо Банк набуває право власності на заставлено майно з метою 

подальшого продажу, такі активи класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони 

відповідають встановленим вимогам щодо визнання. 

Станом на 31 грудня 2011 та 2010 року Банк не мав довгострокових активів, 

призначених для продажу.  

 

Примітка 1.15. Припинена діяльність 

Банк визнає окремий напрямок бізнесу припиненою діяльністю, якщо цей напрямок 

було ліквідовано або класифіковано як утримуваний для продажу, та він являє є частиною 

єдиного координованого плану ліквідації напрямків бізнесу. 

Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 Банк не має припиненої діяльності. 

 

Примітка 1.16. Похідні фінансові інструменти 

Похідний інструмент – це фінансовий інструмент, який має всі три такі 

характеристики: 

- його вартість змінюється у відповідь на зміни встановленої ставки відсотка, ціни 

фінансового інструмента або валютного курсу; 

- він не вимагає початкових чистих інвестицій або вимагає незначних початкових 

чистих інвестицій щодо інших типів контрактів, які вимагають подібну реакцію на 

зміни ринкових умов; 

- погашається на майбутню дату. 

Похідні фінансові інструменти первісно оцінюються за справедливою вартістю. 

Витрати на операцію визнаються за рахунками витрат під час їх первісного визнання. Після 

первісного визнання похідні фінансові інструменти оцінюються за їх справедливою 

вартістю. 

Банк не використовує похідні фінансові інструменти для цілей хеджування.  
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Примітка 1.17. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток включають поточні податкові витрати (поточний 

податок на прибуток) та відстрочені податкові витрати (відстрочений податок на прибуток). 

Податковий облік забезпечує визначення сум податкового прибутку та здійснюється з 

дотриманням вимог податкового законодавства України.  

В 2011 році відбулися зміни в податковому законодавстві в зв‟язку зі вступом в дію 

Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (далі – ПКУ), в який у подальшому 

вносилися зміни та доповнення. Відповідно до змін податкового законодавства, в 2011 році 

були визначені звітні податкові періоди: 1- квартал, 2-й квартал, 2-3 квартали та 2-4 

квартали 2011 року. Крім того, ставка податку на прибуток за звітний період в порівнянні з 

минулим звітним періодом зменшилася і складала 23 відсотка (проти 25 відсотків). 

Різниці між бухгалтерським та податковим обліком спричиняють виникнення 

відмінностей між податковим і фінансовим результатом та зумовлюють потреби 

відображення наслідків різниць у бухгалтерському обліку як поточного так і наступних 

періодів. 

Розрахунок та відображення відстрочених податкових зобов‟язань та відстрочених 

податкових активів здійснюється Банком на підставі вимог Постанови Національного банку 

України від 17.03.2009 р. № 140 «Про затвердження Інструкції про порядок відображення в 

бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та 

податкових зобов‟язань». 

За 2011 рік результат діяльності Банку як в фінансовому так і в податковому обліку був 

збитковим. Збитки за звітний 2011 рік пов‟язані з доформуванням страхових резервів за 

активними операціями. Від‟ємний результат об‟єкту оподаткування в податковому обліку 

складає 5 217 583 тис. грн. Даний показник складається зі збитків минулих податкових 

періодів у сумі 1 978 095 тис. грн. та результату діяльності Банку за другий - четвертий 

квартали 2011 року в розмірі 3 239 488 тис. грн. 

АБ «Укргазбанк» перебуває на консолідованій системі сплати податку на прибуток. 

Збитковий результат Банку в податковому обліку за 2-4 квартали 2011 року склав (5 217 583) 

тис. грн., за 2010 рік збитковий результат (337 644) тис. грн. В зв‟язку з від‟ємним 

результатом Банку в податковому обліку, податок на прибуток за звітний рік не 

нараховується. 

Постійною податковою різницею Банк визнає податкові різниці, які виникають у 

звітному періоді та не анулюються в наступних звітних періодах. Постійні різниці між 

податковим та обліковим прибутками зумовлені тим, що окремі витрати і доходи 

включаються до розрахунку облікового прибутку (збитку), але не враховуються у разі 

визначення податкового прибутку (збитку), або визнаються з метою оподаткування, але не 

визнаються у фінансових звітах. До постійних податкових різниць належать: суми доходів і 

витрат, які не включаються до складу доходів і витрат в податковому обліку, але 

враховуються при визначенні облікового прибутку; суми доходів і витрат податкового 

обліку та, які не включаються до складу доходів і витрат при визначенні облікового 

прибутку. До постійних різниць Банк здебільшого відносить: 

 нараховані (отримані) дивіденди; 

 благодійна допомога бюджетним та неприбутковим організаціям (з врахуванням 

норм податкового діючого законодавства); 

   безоплатно надані товари, роботи, послуги; 

  визнані (сплачені) штрафи, пені та санкції; 

 сплата внесків за рахунок Банку до недержавного Пенсійного Фонду; 

 заробітна плата та нарахування на неї, які не відносяться до складу витрат, які не 
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враховуються при визначенні об‟єкта оподаткування; 

 добровільне страхування; 

  інші витрати, які не відносяться до витрат які не враховуються при визначенні 

об‟єкта оподаткування. 

Тимчасова різниця - це різниця між оцінкою активу або зобов'язання за даними 

бухгалтерського обліку та базою їх оподаткування. Тимчасові різниці між податковим та 

фінансовим обліком – це різниці в часі, які виникають внаслідок того, що період, у якому 

окремі доходи або витрати включаються до складу податкового прибутку, не збігається з 

періодом, у якому ці статті включені для обчислення облікового прибутку. В зв‟язку з 

веденням в дію ПКУ, виникли зміни щодо визнання доходів та витрат в податковому обліку, 

що в свою чергу вплинуло на визначення тимчасових різниць. 

Тимчасові різниці представлені наступним чином 

 (тис. грн.) 

Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню 2011  2010  

Різниця між залишковою вартістю ОФ у фінансовому обліку та 

їх залишковою вартістю у податковому обліку  75 576 262 166 

Залишок процентів нарахованих по кредитних угодах із строком 

сплати процентів у майбутніх податкових періодах, юридичні 

особи 0 1 001 

Неамортизовані дисконт та премія по операціях банку  0 8 131 

По операціях з цінними паперами 822 837 697 659 

Всього тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню: 898 413 968 957 

Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню   

Різниця між залишковою вартістю ОФ у податковому обліку та 

їх залишковою вартістю у фінансовому обліку 0 2 516 

Резерви 636 565 764 991 

Забезпечення оплати відпусток 17 836 13 667 

Інші нараховані валові витрати 4 872 4 772 

Доходи майбутніх періодів 1 064 3 877 

Неамортизований дисконт за операціями банку 0 20 456 

Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу 358 1 211 

Врахування (часткове) збитків податкового обліку  184 831 0 

Всього тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню 845 526 811 490 

 

Сума відстроченого податкового зобов‟язання розрахована як сума податку на 

прибуток, що буде сплачуватися у майбутніх періодах з тимчасових різниць які підлягають 

оподаткуванню. Загальна сума таких різниць станом на кінець дня 31.12.2010 р. склала – 968 

957 тис. грн., на кінець дня 31.12.2011р. – 898 413 тис. грн.  

Сума відстроченого податкового активу розрахована як сума податку на прибуток, 

що підлягає відшкодуванню у наступних періодах внаслідок тимчасової різниці і підлягає 

вирахуванню. В загальній сумі зазначених різниць за 2011 рік, Банком визнано частково 

збитки податкового обліку в рахунок отримання майбутніх доходів в сумі 184 831 тис. грн. 

Загальна сума таких різниць станом на кінець дня 31.12.2010 р. склала – 811 490 тис. грн., на 

кінець дня 31.12.2011р. – 845 526 тис. грн.. 

 

Узгодження  між обліковим прибутком та оподаткованим прибутком  

                                                                                                               (тис. грн.) 

Стаття 2011 2010 

Прибуток до оподаткування (3 599 632) 6 042 
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Стаття 2011 2010 

Витрати, які не є валовими витратами, але визнані в 

фінансовому обліку 75 624 37 181 

Витрати, які є валовими витратами, але не 

відображені в фінансовому обліку (2 620 411) (188 545) 

Доходи, які є валовими доходами, але не відображені 

в фінансовому обліку 946 138 143 428 

Доходи, які не є валовими доходами, але визнані в 

фінансовому обліку (32 978) (103 749) 

Амортизація основних засобів та нематеріальних 

активів у фінансовому обліку 57 338 55 929 

Амортизація основних засобів та нематеріальних 

активів у податковому обліку (43 690) (48 913) 

Виправлення помилок 28 (239 017) 

Прибуток до оподаткування  (5 217 583) (337 644) 

 

Зміни в розрахунках ВПА та ВПЗ у 2011р. по відношенню до 2010 р.: 

   (тис. грн.) 

Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню (база для ВПА) 2011 р. 845 526 

Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню (база для ВПЗ) 2011 р. 898 413 

Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню (база для ВПА) 2010 р. 811 490 

Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню (база для ВПЗ) 2010 р. 968 957 

ВПА (ставка податку 21%) 2011 р. 177 560 

ВПЗ (ставка податку 21%) 2011 р. 188 667 

ВПА (ставка податку 23%) 2010 р. 186 643 

ВПЗ (ставка податку 23%) 2010 р. 222 860 

зменшення ВПА   9 083 

зменшення ВПЗ  34 193 

 

Податковими пільгами в 2011 та 2010 роках Банк не користувався.  

Протягом 2011 та 2010 років Банком не здійснювались фінансові інвестиції в дочірні та 

асоційовані компанії, не було припиненої діяльності, тому тимчасові різниці, пов‟язані з 

такими операціями відсутні.  

Інформація щодо витрат з податку на прибуток Банку розкривається у примітці 32. 

 

Примітка 1.18. Власні акції Банку, викуплені в акціонерів. 

Протягом 2011 та 2010 років загальними зборами акціонерів АБ "Укргазбанк" рішення 

про викуп власних акцій не приймалося та акції не викуповувались. Станом на 31 грудня 

2011 та 2010 років АБ "Укргазбанк" не мав власних викуплених акцій та не планує протягом 

2012 року здійснювати їх викуп. Інформація про власні акції розкривається у примітці 26. 

 

Примітка 1.19. Доходи та витрати. 

Доходи та витрати визнаються у відповідності з основними принципами, а саме: 

нарахування, відповідності доходів і витрат, обачності.  

Банком застосовується метод нарахування, згідно з яким результати операцій та інших 

подій визнаються, коли вони відбуваються та відображаються у фінансових звітів тих періодів, 

до яких вони відносяться. Статті доходів та видатків визнаються та оцінюються в момент 
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продажу активу або в міру надання послуг, незалежно від того, коли були отримані або 

сплачені кошти.  

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у 

складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені. 

Процентні доходи і витрати визначаються за методом нарахування із застосуванням 

методу ефективної ставки відсотка та визнаються у тому звітному періоді, до якого вони 

належать. Метод ефективної ставки відсотка - метод обчислення амортизованої собівартості 

фінансового активу або фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових 

зобов'язань) та розподілу доходів у вигляді процентів чи витрат на виплату процентів протягом 

відповідного періоду часу. Ефективна ставка відсотка - ставка, яка точно дисконтує очікуваний 

потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії 

фінансового інструменту до чистої балансової вартості (амортизованої собівартості) цього 

інструменту. 

Інформація  про процентні доходи та витрати розкривається у примітці 28.  

Комісії за наданими (отриманими) послугами залежно від мети їх оцінки та основи 

обліку пов'язаного з ними фінансового інструменту поділяються на: 

а) комісії, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Ці 

комісії визнаються в складі первісної вартості фінансового інструменту і впливають на 

визначення сум дисконту та премії за цим фінансовим інструментом. 

Комісії, що отримані (сплачені) Банком за зобов'язання з кредитування (резервування 

кредитної лінії) під час ініціювання або придбання кредиту, визнаються невід'ємною 

частиною доходу (витрат) фінансового інструменту, якщо є ймовірність того, що кредитний 

договір буде укладено. Якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закінчується без 

надання кредиту, то на кінець строку зобов'язання комісії визнаються комісійними доходами 

(витратами) у звіті про фінансові результати. 

Якщо фінансовий інструмент обліковується за справедливою вартістю із визнанням 

змін справедливої вартості через прибутки/збитки, то комісії, отримані (сплачені) Банком, 

визнаються комісійними доходами (витратами) під час первісного визнання такого 

фінансового інструменту; 

б) комісії, що отримані (сплачені) під час надання послуг, визнаються доходами 

(витратами) по мірі надання послуг. 

в) комісії, що отримані (сплачені) після виконання певних дій, визнаються як дохід 

(витрати) після завершення певної операції.  

Інформація про комісійні доходи та витрати розкривається у примітці 29. 

Від володіння цінними паперами з невизначеними доходами Банк отримує доходи у 

вигляді дивідендів. Доходи від дивідендів визнаються, коли встановлюється право 

акціонерів на отримання виплати.  

Інший дохід визнається у звіті про фінансові результати після завершення відповідних 

операцій. 

Інформація про дивіденди  та інші доходи розкривається у примітці 30. 

 

Примітка 1.20. Іноземна валюта. 

Монетарні активи і зобов‟язання в іноземній валюті та банківських металах  

відображені  у фінансової звітності  у гривневому  еквіваленті  за офіційним  курсом 
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Національного банку України на кінець дня 31.12.2011 року та кінець дня 31.12.2010 року 

відповідно. 

Курс гривні відносно іноземних валют, за якими відображені активи та зобов‟язання в 

фінансовій звітності, які діяли на кінець відповідних періодів:  

                                                                                                              (грн.) 

№ Валюта Код валюти Кількість одиниць 

валюти 

31.12.2011 31.12.2010 

1 долар США USD 100 798,98 796,17 

2 євро  EUR 100 1029,8053 1057,3138 

3 російські рублі RUB 10 2,4953 2,6124 

 

Доходи та витрати в іноземній валюті відображаються за офіційним курсом 

Національного банку України на дату здійснення операції. 

Переоцінка всіх монетарних балансових рахунків в іноземній валюті здійснюється при 

кожній зміні офіційного курсу Національного банку України. Усі отримані прибутки та збитки, 

які отримані в результаті переоцінки, відображаються у статті «Результат від переоцінки 

іноземної валюти» Звіту про про сукупні прибутки та збитки. 

Облік реалізованих результатів від торгівлі іноземною валютою визначається за методом 

середньозваженого курсу. Реалізований фінансовий результат за операціями з іноземною 

валютою розраховується перед виконанням переоцінки залишків, пов‟язаної зі зміною курсів. 

Реалізований та нереалізований результат від торгівлі іноземною валютою відображається у 

статті «Результат від торгівлі іноземною валютою» Звіту про про сукупні прибутки та збитки.  

Політика Банку щодо управління валютним ризиком розкривається у примітці 37. 

 

Примітка 1.21. Взаємозалік статей активів та зобов’язань 

Фінансові активи та фінансові зобов‟язання згортаються, а в балансі відображається 

сальдовий залишок, тільки якщо Банк має юридичне право здійснити залік визнаних у 

балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати 

зобов‟язання одночасно. При обліку передачі фінансового активу, який не веде до 

припинення визнання такого активу, Банк не згортає переданий актив та пов‟язане з ним 

зобов‟язання. Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 Банк не здійснював взаємозалік 

активів і зобов‟язань балансу. 

 

Примітка 1.22. Звітність за сегментами. 

Сегмент – це відокремлюваний компонент бізнесу Банку, який займається або 

постачанням послуг чи продуктів (сегмент бізнесу), або наданням послуг чи постачанням 

продуктів в межах конкретного економічного середовища (географічний сегмент), який 

зазнає ризиків та забезпечує прибутковість, відмінні від тих, які притаманні іншим 

сегментам. Сегменти, які отримують більшість доходів від реалізації послуг зовнішнім 

клієнтам і чиї фінансові результати складають десять відсотків або більше від усіх сегментів, 

є звітними сегментами. Якщо загальний зовнішній дохід, якій відноситься до звітних 

сегментів становить менш 75 %  загального доходу Банку, Банк визначає додаткові сегменти 

як звітні. 

Банк організований на основі двох головних сегментів бізнесу: 

- роздрібне банківське обслуговування, яке  представлене поточними рахунками 

клієнтів-фізичних осіб, їхніми заощадженнями, депозитами, продуктами інвестиційного 

заощадження, відповідальним зберіганням, кредитними та дебетовими картками, 

споживчими кредитами та іпотекою, а також банківськими послугами заможнім клієнтам;  
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- корпоративне банківське обслуговування, яке представлене наданням прямих 

кредитів, овердрафтів, кредитів та інших кредитних продуктів, відкриттям поточних 

рахунків, депозитів, операціями з іноземною валютою та похідними продуктами, а також 

здійсненням операцій з підприємствами та банками. 

Крім того, відокремлено сегмент «Інвестиційна діяльність», активи  якого становлять 

більше 10 % загальної суми активів усіх операційних сегментів. Сегмент інвестиційної 

діяльності представлене операціями з цінними паперами у портфелях Банку, цінними 

паперами власного боргу, інвестиційною нерухомістю. 

Керівництво здійснює контроль результатів операційної діяльності кожного сегменту 

окремо з метою прийняття рішень щодо розподілу ресурсів та оцінки результатів діяльності. 

Внутрішні доходи та витрати в операціях між операційними сегментами відображені у 

показниках кожного сегменту на основі трансфертного ціноутворення. Трансферні ціни 

розраховуються на основі ринкових цін. 

Географічні сегменти Банку відображені в залежності від фактичного 

місцезнаходження контрагента, тобто за відповідними країнами.  

Змін облікової політики сегментів у 2011 та 2010 роках не було. 

Сегментна звітність розкривається у примітці 36. 

 

Примітка 1.23. Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок. 

У 2011 році Банк не змінював облікову політику.  

У 2011 та 2010 роках суттєві помилки минулих періодів не виявлено зміни 

класифікацій не здійснювалися. 

 

Примітка 2. Економічне середовище 

Економіка України вважається ринковою із певними ознаками перехідної. Зокрема, 

такі ознаки включають, але не обмежуються низькою ліквідністю на ринку капіталу, 

відносно високим рівнем інфляції та наявністю обмежуючого валютного контролю, що не 

дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. 

У 2011 році основні показники економічного розвитку України демонстрували 

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

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

оперативними оцінками становив 1 314 млрд. грн.
1
. 

У 2011 році загальний фінансовий стан підприємств України залишався доволі 

складним, рівень платоспроможного попиту та освоєння капітальних інвестицій - порівняно-

низьким, що на фоні високого рівня боргового навантаження підприємств та нарощування 

обсягів взаємної кредиторської та дебіторської заборгованостей зумовило зниження рівня 

платоспроможності й негативно впливало на їх здатність обслуговувати зобов' язання.  

За 2011 рік індекс промислової продукції підвищився на 7,3%, обсяг 

сільськогосподарського виробництва – на 17,5%. Темпи  зростання заробітної плати 

населення за 3 квартал 2011 року зменшались на 18,7%
2
 у порівнянні з відповідним періодом 

2010 р. 

У свою чергу наведені фактори зумовили нарощування обсягів простроченої 

заборгованості за кредитами як у банківській системі у цілому, так і АБ «Укргазбанк» 

зокрема. 

У зв‟язку зі значною втратою платоспроможності приватного сектору та населення, що 

спричиняють великі кредитні ризики, банки у 2011 року продовжили активно укладати 

угоди по купівлі-продажу ОВДП на ринку цінних паперів. Таку ж політику диверсифікації 

                                                 
1
 //Монетарний огляд за 2011 рік. - Національний банк України. – Стор. 3 

2 //
Макроекономічний огляд  (грудень 2011). – Національний банк України. – Стор. 18 
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кредитного ризику проводив АБ «Укргазбанк», збільшуючи обсяги операцій з ОВДП 

протягом 2011 року. 

Розвитку позитивних тенденцій у реальному секторі економіки та на грошово-

кредитному ринку сприяло збереження прогнозованої ситуації на валютному ринку. У 2011 

році обмінний курс гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку 

знизився на 0,84 % – до 8,0284 грн./дол. США
3
.  

Кредитний портфель АБ «Укргазбанк» на кінець 2011 року зріс на 5 681 млн. грн. або 

53,4% до резервування ризиків від можливих втрат. 

Враховуючи той факт, що у 2011 році не було потрясінь у стабільності обмінного 

курсу іноземних валют, результат від торгівлі іноземною валютою АБ «Укргазбанк» склав 

58,3 млн. грн.. 

У той ж самий час, результат від переоцінки іноземної валюти АБ «Укргазбанк» у 2011 

та 2010 роках складав від‟ємне значення у сумі 16,6 млн. грн. и 12,3 млн. грн., відповідно.  

Залишки коштів клієнтів АБ «Укргазбанк» збільшились на 379,9 млн. грн. (7%) у 

порівнянні із попереднім роком. 

 У 2011 році АБ «Укргазбанк» здійснив погашення по зовнішнім зобов‟язанням  у сумі 

8,68 млн. дол. США та 0,73 млн. євро.  

За результатми 2011 року АБ «Укргазбанк» отримав збиток у сумі 3 614 млн. грн.. 

Головним чином, це обумовлено продовженням формування резервів під активні операції.  

 

Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що 

забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти 

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до основних вимог Національного банку 

України, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які ґрунтуються на 

деяких вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), які спрямовані на 

розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності. 

Основні відмінності між обліковою політикою Банку та міжнародними стандартами 

фінансової звітності пов‟язані з виконанням вимог нормативно-правових актів 

Національного банку України, розкриваються у примітці 1.2.  

На момент підготовки даної фінансової звітності були випущені, але ще не набули 

чинності наступні нові стандарти і тлумачення та зміни до чинних стандартів:  

Новий стандарт МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» замінить попереднє 

керівництво з контролю й консолідації, приведений в МСБО 27. Набуває чинності для 

щорічних періодів з або після 01 січня 2013 року. 

Новий стандарт МСФЗ 11 «Спільні угоди», якій змінює МСБО 31 «Частки у спільних 

підприємствах» та тлумачення до нього SIC 13 «Спільно контролюванні підприємства: не 

грошові внески учасників». Набуває чинності для щорічних періодів з або після 01 січня 

2013 року. 

Новий стандарт МСФЗ 12 «Розкриття інформації по інвестиціям в інші компанії» 

вимагає розкриття інформації, яка допоможе користувачам звітності оцінити характер, 

ризики та фінансові наслідки, пов‟язані з частками участі в дочірніх та асоційованих 

компаніях.   Набуває чинності для щорічних періодів з або після 01 січня 2013 року 

Новий стандарт МСФЗ 13 «Оцінка по справедливої вартості», якій пояснює спосіб 

визначення справедливої вартості. Набуває чинності для щорічних періодів з або після 01 

січня 2013 року. 

Зміни до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність», які будуть призначені тільки для 

них, оскільки вимоги до консолідованої звітності висвітлюються у МСФЗ 10 «Консолідована 

фінансова звітність». Набуває чинності для щорічних періодів з або після 01 січня 2013 року.  

                                                 
3
 //Монетарний огляд за 2011 рік. - Національний банк України. – Стор. 2 
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Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти  

Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти  

                                                                                                                                    (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4  

1  Готівкові кошти  360 065 299 724 

2  
Кошти в Національному банку України (крім 

обов'язкових резервів)  
293 412 174 882 

3  
Кошти обов'язкових резервів банку в 

Національному банку України   
199 46 

4  
Кореспондентські рахунки та депозити 

"овернайт" у банках:  
824 827 833 482 

4.1  України  30 269 33 289 

4.2  Інших країн  794 558 800 193 

5  
Депозити в інших банках зі строком погашення до 

трьох місяців  
794 123 0 

6  

Договори купівлі і зворотного продажу 

("зворотний РЕПО") з іншими банками зі строком 

погашення до трьох місяців  

0 0 

7  Усього грошових коштів та їх еквівалентів  2 272 626 1 308 134 

Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 до складу грошових коштів та їх 

еквівалентів включено нараховані процентні доходи за кореспондентськими рахунками та 

короткостроковими депозитами, яки є еквівалентами грошових коштів у сумі 19 тис.грн. та 2 

тис.грн. відповідно.  

Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 до складу грошових коштів та їх 

еквівалентів включені високоліквідні короткострокові міжбанківські розміщення зі строком 

погашення до трьох місяців, які відповідають визначенню еквівалентів грошових коштів, у 

сумі 794 123 тис.грн. та 0 тис.грн., відповідно. 

Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 р. до складу грошових коштів та їх 

еквівалентів не включені залишки за коррахунками на суму 699 211 тис.грн. та 724 714 

тис.грн. (ВАТ АБ Іпобанк – 699 098 тис.грн.; ПАТ УПБ – 25 616 тис.грн.), відповідно, в 

зв‟язку з їх низькою ліквідністю (примітки 7,15).  

Кореспондентські рахунки та депозити в інших банках відображено за вирахуванням 

резервів. Рух резервів під кореспондентські рахунки та депозити в інших банках, які є 

еквівалентами грошових коштів, надається у наступній таблиці:     

                                                                                                                            (тис. грн.) 

Рух резервів під кореспондентські 

рахунки та депозити в інших банках, 

які є еквівалентами грошових коштів 

Кореспондентські 

рахунки та 

депозити 

"овернайт" у 

банках 

Депозити в 

інших банках 

зі строком 

погашення до 

трьох місяців 

Усього 

1 2 3 4 
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Рух резервів під кореспондентські 

рахунки та депозити в інших банках, 

які є еквівалентами грошових коштів 

Кореспондентські 

рахунки та 

депозити 

"овернайт" у 

банках 

Депозити в 

інших банках 

зі строком 

погашення до 

трьох місяців 

Усього 

Залишок за станом на 1 січня 2010 281 46 327 

Збільшення резерву під знецінення 

протягом року 
623 (46) 577 

Списання безнадійної заборгованості за 

рахунок резерву 
0 0 0 

Залишок за станом на 1 січня 2011 904 0 904 

Збільшення (зменшення) резерву під 

знецінення протягом року 
(231) 684 453 

Списання безнадійної заборгованості за 

рахунок резерву 
0 0 0 

Залишок за станом на кінець дня 31 

грудня 2011 
673 684 1 357 

 

З метою складання звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти 

представлені наступним чином: 

                                                                                                                           (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4  

1  Усього грошових коштів та їх еквівалентів  2 272 627 1 308 134 

3  
Кошти обов'язкових резервів банку в 

Національному банку України   
(199) (46) 

4 

Резерви під знецінення кореспондентських 

рахунків та депозитів в інших банках, які є 

еквівалентами грошових коштів 

1 357 904 

5 Грошові кошти та їх еквіваленти 2 273 785 1 308 992 

 

Станом на 31 грудня 2011 р. та 31 грудня 2010 р. Банк виконував вимоги НБУ стосовно 

залишку обов‟язкового резерву. Станом на 31 грудня 2011 р. ОВДП за номінальною 

вартістью в сумі 178 500 тис. гривень (2010: 143 500) були визначені як обов‟язковий резерв, 

що відповідає вимогам правил НБУ. (Примітка 9).  

Грошові кошти та їх еквіваленти також представлені у примітці 37, таблицях 37.5-37.7, 

37.10, 37.11. 

Таблиця 4.2. Негрошові інвестиційні операції 

(тис. грн.) 

Ряд Найменування статті 2011 2010 

1 2 3 4 

1 Придбання основних засобів та нематеріальних 

активів шляхом обміну на негрошові активи 

0 0 

2 Продаж основних засобів та нематеріальних 

активів шляхом обміну на негрошові активи 

0 0 

3 Придбання цінних паперів в результаті 

рекапіталізації банку державою шляхом 

придбання акцій додаткових емісій в обмін на 

4 300 000 (19) 
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Ряд Найменування статті 2011 2010 

облігації внутрішньої державної позики 

4 Придбання  цінних паперів у портфелі банку  на 

продаж за договорами міни 

0 168 320 

5 Продаж цінних паперів у портфелі банку  на 

продаж за договорами міни 

0 168 320 

6 Зустрічне врегулювання вимог щодо купівлі-

погашення цінних паперів банку на продаж 

0 10 636 

 

 

Таблиця 4.3. Аналіз кредитної якості грошових коштів (за виключенням готівкових 

коштів) станом на кінець дня 31.12.2011 року  

(тис. грн.) 

Ряд Найменування статті 

Кошти в 

Національному 

банку України 

Коррахунки 

в інших 

банках та 

депозити 

"овернайт" 

Депозити в 

інших 

банках зі 

строком 

погашення 

до трьох 

місяців 

Усього 

1 2 3 4 6 7 

1 Поточні і незнецінені: 293 611 825 500 794 807 1 913 918 

1.1. 
З рейтингом від А- до 

ААА 
0 748 889 0 748 889 

1.2. 
З рейтингом від B- до 

ВВВ 
293 611 45 619 2 086 341 316 

1.3. З рейтингом нижче В 0 258 79 905 80 163 

1.4. 
Ті, що не мають 

рейтингу  
0 30 734 712 816 743 550 

2 

Резерв під коррахунки 

та депозити в інших 

банках  

0 (673) (684) (1 357) 

3 

Усього грошових 

коштів та їх 

еквівалентів  за 

мінусом резервів 

293 611 824 827 794 123 1 912 561 

 

 

Таблиця 4.4. Аналіз кредитної якості грошових коштів (за виключенням 

готівкових коштів) станом на кінець дня 31.12.2010 року  

(тис. грн.) 

Ряд Найменування статті 

Кошти в 

Національному 

банку України 

Коррахунки 

в інших 

банках та 

депозити 

"овернайт" 

Депозити в 

інших 

банках зі 

строком 

погашення 

до трьох 

місяців 

Усього 

1 2 3 4 6 7 

1 Поточні і незнецінені: 174 928 834 386 0 1 009 314 
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Ряд Найменування статті 

Кошти в 

Національному 

банку України 

Коррахунки 

в інших 

банках та 

депозити 

"овернайт" 

Депозити в 

інших 

банках зі 

строком 

погашення 

до трьох 

місяців 

Усього 

1.1. 
З рейтингом від А- до 

ААА 
  700 299   700 299 

1.2. 
З рейтингом від B- до 

ВВВ 
174 928 65 941 0 240 869 

1.3. З рейтингом нижче В   1 0 1 

1.4. 
Ті, що не мають 

рейтингу  
0 68 145 0 68 145 

2 

Резерв під коррахунки 

та депозити в інших 

банках  

0 (904) 0 (904) 

3 

Усього грошових 

коштів та їх 

еквівалентів  за 

мінусом резервів 

174 928 833 482 0 1 008 410 

 

 

Примітка 5. Торгові цінні папери  

Таблиця 5.1. Торгові цінні папери  

                                                                                                      (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4 

1  Боргові цінні папери:  15 926 53 833 

1.1  Державні облігації  (ОВДП) 15 926 35 315 

1.2  Облігації місцевих позик   18 518 

1.3  Облігації підприємств  0 0 

1.4  Векселя  0 0 

2  Акції підприємств  0 0 

3  Усього торгових цінних паперів  15 926 53 833 

 

Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 р. цінні папери у торговому портфелі 

Банку включали нараховані процентні доходи у сумі тис.грн. 230 та 1 163 тис.грн. 

відповідно.  

 

Станом на кінець дня 31.12.2011 року та 31.12.2010 року ОВДП, що є об‟єктом 

операцій РЕПО з Національним банком України у торговому портфелі Банку, складає 16 000 

тис. грн. та нуль, відповідно, за номінальною вартістью. Ці цінні папери були надані у 

відповідну заставу за справедливою вартістью на дату укладання угоди у сумі 12 306 тис. 

грн. (Примітка 39.3)   

 

Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 р. надано у заставу цінні папери у 

торговому портфелі Банку за довгостроковими кредитами, отриманимі від Національного 

банку України, вартістю нуль та 23 988 тис. грн., відповідно. (Примітка 39.3).   
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У таблицях 5.2, 5.3 фінансові активи аналізуються з врахуванням поточних кредитних 

рейтингів, присвоєних міжнародними рейтинговими компаніями: Standart&Poors,  Moody's, 

 Fitch.  

 

Таблиця 5.2. Аналіз кредитної якості боргових торгових цінних паперів 

за 2011 рік 

(тис. грн.)  

Рядок Найменування статті 
Державні 

облігації 

Облігації 

місцевих 

позик 

Облігації 

підприємств 
Векселя Усього 

1  2  3  4  5  6  7  

1  

Поточна ціна боргових 

цінних паперів (за 

справедливою вартістю):  

15 926 0 0 0 15 926 

1.1  З рейтингом від А- до ААА 0 0 0 0 0 

1.2  З рейтингом від В- до ВВВ  15 926 0 0 0 15 926 

1.3  З рейтингом  нижче В  0 0 0 0 0 

1.4  Ті, що не мають рейтингу  0 0 0 0 0 

2  

Боргові цінні папери, умови 

погашення яких були 

переглянуті у звітному році  

0 0 0 0 0 

3  
Усього боргових цінних 

паперів за поточною ціною  
0 0 0 0 0 

4  

Не погашені у визначений 

емітентом строк боргові 

цінні папери (за 

справедливою вартістю):  

0 0 0 0 0 

4.1  
Із затримкою платежу до 31 

днів  
0 0 0 0 0 

4.2  
Із затримкою платежу від 32 

до 92 днів  
0 0 0 0 0 

4.3  
Із затримкою платежу від 93 

до 183 днів  
0 0 0 0 0 

4.4  
Із затримкою платежу від 

184 до 365 (366) днів  
0 0 0 0 0 

4.5  
Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) днів  
0 0 0 0 0 

5  
Усього боргових цінних 

паперів  
15 926 0 0 0 15 926 

Таблиця 5.3 Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів за 2010 рік  

(тис. грн.)  

Рядок Найменування статті 
Державні 

облігації 

Облігації 

місцевих 

позик 

Облігації 

підприємств 
Векселя Усього 

1  2  3  4  5  6  7  

1  
Поточна ціна боргових 

цінних паперів (за 
35 315 18 518 0 0 53 833 
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Рядок Найменування статті 
Державні 

облігації 

Облігації 

місцевих 

позик 

Облігації 

підприємств 
Векселя Усього 

справедливою вартістю):  

1.1  З рейтингом від А- до ААА 0 0 0 0 0 

1.2  З рейтингом від В- до ВВВ  35 315 18 518 0 0 53 833 

1.3  З рейтингом  нижче В  0 0 0 0 0 

1.4  Ті, що не мають рейтингу  0 0 0 0 0 

2  

Боргові цінні папери, умови 

погашення яких були 

переглянуті у звітному році  

0 0 0 0 0 

3  
Усього боргових цінних 

паперів за поточною ціною  
0 0 0 0 0 

4  

Не погашені у визначений 

емітентом строк боргові 

цінні папери (за 

справедливою вартістю):  

0 0 0 0 0 

4.1  
Із затримкою платежу до 31 

днів  
0 0 0 0 0 

4.2  
Із затримкою платежу від 32 

до 92 днів  
0 0 0 0 0 

4.3  
Із затримкою платежу від 93 

до 183 днів  
0 0 0 0 0 

4.4  
Із затримкою платежу від 

184 до 365 (366) днів  
0 0 0 0 0 

4.5  
Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) днів  
0 0 0 0 0 

5  
Усього боргових цінних 

паперів  
35 315 18 518 0 0 53 833 

 

Таблиця 5.4. Перелік емітентів торгових цінних паперів 

Станом на кінець дня 31 грудня  на балансі Банку в торговому портфелі обліковувались 

наступні цінні папери: 

                                                          (тис. грн.) 

Назва емітента 2011 2010 

Облігації   

Міністерство фінансів України 15 926 35 315 

Луганська міська рада 0 18 518 

Всього 15 926 53 833 

Цінні папери в торговому портфелі Банку також представлені у примітці 37, таблицях 

37.5-37.7, 37.10,37.11.  

Примітка 6. Інші цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових результатах  

Банк не має інших цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових результатах. 
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Примітка 7. Кошти в інших банках  

Таблиця 7.1. Кошти в інших банках  

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4  

1  Депозити в інших банках:  154 304 784 871 

1.1  
Короткострокові депозити зі строком погашення 

більше ніж три місяці  
0 589 660 

1.2  Довгострокові депозити  0 0 

1.3 
Прострочена заборгованість за депозитами, що 

розміщені в інших банках 
154 304 195 211 

2  

Договори купівлі і зворотного продажу («зворотний 

РЕПО») з іншими банками зі строком погашення 

більше ніж три місяці  

0 0 

3  Кредити, надані іншим банкам:  2 414 087 1 013 230 

3.1  Короткострокові  2 144 579 692 915 

3.2  Довгострокові  0 5 545 

3.3 
Прострочена заборгованість за кредитами, що надані 

іншим банкам 
269 508 314 770 

4 Інші кошти в інших банках 699 211 699 098 

5  Резерв під знецінення коштів в інших банках  (1 127 098) (481 982) 

6  Усього коштів у банках за мінусом резервів  2 140 504 2 015 217 

Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 р. до складу коштів в інших банках 

включено нараховані процентні доходи у сумі 44 171 тис.грн. та 98 656 тис.грн., відповідно.  

Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 р. до складу інших коштів в інших 

банках включені залишки за коррахунком ВАТ АБ Іпобанк  в зв‟язку з низькою ліквідністю, 

за якими сформовано резерв у сумі 699 211 тис.грн. та нуль тис.грн., відповідно. 

Кошти банків у розрахунках, які мають обмеження до використання (за рахунком 1502) 

станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 у сумі 87 410 тис.грн. та 68 935 тис.грн.  

відображено у примітці 15. 

У таблицях 7.2, 7.3 фінансові активи аналізуються з врахуванням поточних кредитних 

рейтингів, присвоєних міжнародними рейтинговими компаніями: Standart&Poors,  Moody's, 

 Fitch. 

Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2011 рік  

     (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Депозити  

Інші кошти 

в інших 

банках 

Кредити  Усього  

1  2  3  4  5  6  

1  Поточні і незнецінені:  0 0 1 131 617 1 131 617 

1.1  З рейтингом від А- до ААА 0 0 0 0 

1.2  З рейтингом від В- до ВВВ  0 0 495 677 495 677 
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Рядок  Найменування статті  Депозити  

Інші кошти 

в інших 

банках 

Кредити  Усього  

1.3  З рейтингом  нижче В  0 0 7 989 7 989 

1.4  Ті, що не мають рейтингу  0 0 627 951 627 951 

2  

Кошти в банках, умови яких 

були переглянуті у звітному 

році  
0 0 0 0 

3  
Усього кредитів поточних і 

незнецінених  
0 0 1 131 617 1 131 617 

4  
Знецінені кошти, які оцінені на 

індивідуальній основі:  
154 304 699 211 1 282 470 2 135 985 

4.1  Без затримки платежу  0 0 1 012 962 1 012 962 

4.2  
Із затримкою платежу більше 

ніж 366 (367) днів  
154 304 699 211 269 508 1 123 023 

5 
Резерв під знецінення коштів в 

інших банках  
(154 304) (699 211) (273 583) (1 127 098) 

6  
Усього коштів в інших банках 

за мінусом резервів  
0 0 2 140 504 2 140 504 

 

Таблиця 7.3 Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2010 рік  

                                                                                                                               (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Депозити  

Інші кошти 

в інших 

банках 

Кредити  Усього  

1  2  3  4  5  6  

1  Поточні і незнецінені:  589 660 669 098 698 460 1 987 218 

1.1  З рейтингом від А- до ААА     

1.2  З рейтингом від В- до ВВВ  0 0 95 294 95 294 

1.3  З рейтингом  нижче В  0 0 268 732 268 732 

1.4  Ті, що не мають рейтингу  589 660 699 098 334 434 1 623 192 

2  

Кошти в банках, умови яких 

були переглянуті у звітному 

році  
0 0 0 0 

3  
Усього кредитів поточних і 

незнецінених  
589 660 699 098 698 460 1 987 218 

4  
Знецінені кошти, які оцінені на 

індивідуальній основі:  
195 211 0 314 770 509 981 

4.1  
Із затримкою платежу до 365 

(366) днів  
0 0 0 0 

4.2  
Із затримкою платежу більше 

ніж 366 (367) днів  
195 211 0 314 770 509 981 

5 
Резерв під знецінення коштів в 

інших банках  
(195 211) 0 (286 771) (481 982) 

6  
Усього коштів в інших банках 

за мінусом резервів  
589 660 699 098 726 459 2 015 217 
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Таблиця 7.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках  

                                                                                                                             (тис. грн.) 

Рядок  Рух резервів  

2011 2010 

кошти в 

інших 

банках  

договори 

зворотного 

РЕПО 

кошти в 

інших 

банках  

договори 

зворотного 

РЕПО 

1  2  3  4  5  6  

1  
Резерв під знецінення за станом 

на 1 січня  
481 982 0 328 482 0 

2  
Збільшення(зменшення) резерву 

під знецінення протягом року 
686 023 0 153 500 0 

3  
Списання безнадійної 

заборгованості за рахунок витрат  
(40 907) 0 0 0 

4  
Переведення до активів групи 

вибуття  
0 0 0 0 

5  Вибуття дочірніх компаній  0 0 0 0 

6  
Резерв під знецінення за станом 

на кінець дня 31 грудня  
1 127 098 0 481 982 0 

 

Безнадійна заборгованість інших банків списується Банком за рахунок резерву під 

нестандартну заборгованість за рішенням Правління Банку. У 2011 році була списана 

безнадійна заборгованість ПАТ «Кредитпромбанк» у сумі 40 907 тис.грн. Протягом 2010 

року безнадійна заборгованість за рахунок резервів не списувалась.  

Погашення раніше списаної за рахунок спеціального резерву заборгованості у 2011 р. 

та у 2010 р. не відбувалось.  

Кошти в інших банках також представлені у примітці 37, таблицях 37.5-37.7, 

37.10,37.11.  

Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів  

Таблиця 8.1. Кредити та заборгованість клієнтів  

                                                                                                                              (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  2011 2010 

1  
Кредити, що надані органам державної 

влади та місцевого самоврядування  0 0 

2  Кредити юридичним особам  13 335 439 7 679 526 

3  Кредити, що надані за операціями РЕПО 0 0 

4  Кредити фізичним особам - підприємцям  25 923 25 383 

5  Іпотечні кредити фізичних осіб  782 364 736 488 

6  Споживчі кредити фізичним особам  1 978 584 2 050 560 

7  Інші кредити фізичним особам  99 447 48 730 

8  Резерв під знецінення кредитів  (7 938 538) (4 926 099) 

9  Усього кредитів за мінусом резервів  8 283 219 5 614 588 

 

Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 р. до складу кредитів та заборгованості 

клієнтів включено нараховані процентні доходи у сумі 2 509 328 тис.грн. та 2 091 593 

тис.грн., відповідно.  
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Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року позики, надані 

клієнтам, у сумі 3 832 950 тисяч гривень та 1 360 000 тисяч гривень,  відповідно, виступали 

забезпеченням по позикам, отриманим від Національного банку України (Примітка 39.3). 

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року позики, надані 

клієнтам, у сумі 558 595 тисяч гривень та 194 469 тисяч гривень,  відповідно, виступали 

забезпеченням по позикам, отриманим від інших банків (Примітка 39.3). 

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року Банк не мав кредитів, 

що надані за операціями РЕПО.  

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року кредити юридичним особам у розмірі 5 424 

485 тис. грн. були надані підприємствам, які контролюються державою, а саме: НАК 

«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» - 4 588 964 тис.грн., Державне підприємство «Національна атомна 

енергогенеруюча компанія «Енергоатом» - 419 217 тис.грн., Публічне акціонерне товариство 

«Укргідроенерго» - 213 739 тис. грн., ДП «Придніпровська Залізниця» - 202 565 тис. грн. 
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Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2011 рік  

    (тис. грн.) 

Рядок  Рух резервів  

Кредити, що 

надані органам 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування  

Кредити 

юридичним 

особам  

Кредити, 

що надані 

за 

операціями 

РЕПО 

Кредити 

фізичним 

особам - 

підприємцям  

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб  

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам  

Інші 

кредити 

фізичним 

особам  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  
Залишок за станом на 1 

січня 2011  
0 3 824 901 0 6 840 315 659 761 302 17 397 4 926 099 

2  

Збільшення/ 

(зменшення) резерву під 

знецінення протягом 

року  

0 2 541 793 0 1 444 118 258 367 042 (2 792) 3 025 745 

3  

Списання безнадійної 

заборгованості за 

рахунок резерву  

0 (12 397) 0 0 0 (235) (1 004) (13 636) 

4  
Переведення до активів 

групи вибуття  
0 0 0 0 0 0 0 0 

5  
Вибуття дочірніх 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Курсова різниця 0 264 0 0 18 47 1 330 

7 

Залишок за станом на 

кінець дня 31 

грудня 2010 

0 6 354 561 0 8 284 433 935 1 128 156 13 602 7 938 538 
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Таблиця 8.3 Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2010 рік  

  (тис. грн.) 

Рядок  Рух резервів  

Кредити, що 

надані органам 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування  

Кредити 

юридичним 

особам  

Кредити, 

що надані 

за 

операціями 

РЕПО 

Кредити 

фізичним 

особам - 

підприємцям  

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб  

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам  

Інші 

кредити 

фізичним 

особам  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  
Залишок за станом на 1 

січня 2010 р 
0 3 498 751 0 5 900 263 380 684 729 14 672 4 467 432 

2  

Збільшення/ 

(зменшення) резерву під 

знецінення протягом 

року  

0 339 981 0 940 52 277 76 579 2 732 472 509 

3 

Збільшення резерву під 

знецінення в результаті 

коригування вхідного 

залишку 

нерозподіленого 

прибутку 

0 0 0 0 0 0  0 0 

4  

Списання безнадійної 

заборгованості за 

рахунок резерву  

0 (13 855) 0 0 0 (12) (7) (13 874) 

5  
Переведення до активів 

групи вибуття  
0 0 0 0 0 0 0 0 

6  
Вибуття дочірніх 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Курсова різниця 0 24 0 0 2 6 0 32 

8  

Залишок за станом на 

кінець дня 31 

грудня 2010 

0 3 824 901 0 6 840 315 659 761 302 17 397 4 926 099 
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У 2011 та 2010 роках не відбувалось погашення раніше списаної за рахунок 

спеціального резерву заборгованості. 

Таблиця 8.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності  

У таблиці зазначаються дані про залишки заборгованості за кредитами, які 

розподіляються за видами економічної діяльності.  

                                                                                                                              (тис. грн.) 

Рядок Вид економічної діяльності 
2011 2010 

сума % сума % 

1 2 3 4 5 6 

1 Виробництво  1 053 461 6,49 849 123 8,06 

2 Нерухомість  767 053 4,73 719 678 6,83 

3 Торгівля  2 195 394 13,53 1 888 410 17,92 

4 Сільське господарство  949 993 5,86 863 711 8,19 

5 Кредити, що надані фізичним особам  2 852 198 17,58 2 828 117 26,83 

6 Будівництво 822 282 5,07 807 562 7,66 

7 Фінансова діяльність 771 853 4,76 743 614 7,06 

8 Оренда, інжиніринг та надання послуг 6 251 479 38,54 1 442 104 13,68 

9 Діяльність транспорту та зв`язку 514 688 3,17 360 789 3,42 

10 Кредити, надані нерезидентам 8 197 0,05 7 662 0,07 

11 Інші  35 159 0,22 29 917 0,28 

12 Усього:  16 221 757 100 10 540 687 100 
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Таблиця 8.5. Інформація стосовно забезпечення кредитів за 2011 рік 

      (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Кредити, що 

надані органам 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування  

Кредити 

юридичним 

особам  

Кредити, 

що надані 

за 

операціями 

РЕПО 

Кредити 

фізичним 

особам - 

підприємцям  

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб  

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам  

Інші 

кредити 

фізичним 

особам  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  Незабезпечені кредити  0 782 768 0 1 358 15 124 48 732 95 754 943 736 

2  Кредити, що забезпечені:  0 12 552 671 0 24 565 767 240 1 929 852 3 693 15 278 021 

2.1  
Гарантіями і 

поручительствами  
0 622 540 0 6 540 256 848 485 502 0 1 371 340 

2.2  
Заставою, 

у тому числі:  
0 11 930 131 0 18 025 510 392 1 444 350 3 693 13 906 591 

2.2.1  
Нерухоме майно житлового 

призначення  
0 616 361 0 1 193 375 362 593 965 0 1 586 881 

2.2.2  Інше нерухоме майно  0 3 750 155 0 7 293 129 542 515 594 0 4 402 584 

2.2.3  Цінні папери  0 203 001 0 0 135 2 194 0 205 330 

2.2.4  Грошові депозити  0 63 903 0 734 81 47 392 3 693 115 803 

2.2.5 
Обладнання та інше рухоме 

майно 
0 497 753 0 8 604 0 245 206 0 751 563 

2.2.6 Товари в обороті 0 4 980 006 0 201 0 493 0 4 980 700 

2.2.7 
Майнові права на інші 

об`єкти застави 
0 1 773 106 0 0 419  708 0 1 774 233 

2.2.8 Інше майно  0 45 846 0 0 4 853 38 798 0 89 497 

3  
Усього кредитів та 

заборгованості клієнтів  
0 13 335 439 0 25 923 782 364 1 978 584 99 447 16 221 757 
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 Таблиця 8.6 Інформація стосовно застави, що отримана як забезпечення кредиту, за 2010 рік  

                                                                                                                                                                                                          (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Кредити, що 

надані органам 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування  

Кредити 

юридичним 

особам  

Кредити, 

що надані 

за 

операціями 

РЕПО 

Кредити 

фізичним 

особам - 

підприємцям  

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб  

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам  

Інші 

кредити 

фізичним 

особам  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  Незабезпечені кредити  0 765 406 0 1 280 2 516 38 172 32 735 840 109 

2  Кредити, що забезпечені:  0 6 914 120 0 24 103 733 972 2 012 388 15 995 9 700 578 

2.1  
Гарантіями і 

поручительствами  
0 470 003 0 5 979 239 580 487 199 0 1 202 761 

2.2  
Заставою, 

у тому числі:  
0 6 444 117 0 18 124 494 392 1 525 189 15 995 8 497 817 

2.2.1  
Нерухоме майно житлового 

призначення  
0 583 680 0 2 117 354 309 633 236 0 1 573 342 

2.2.2  Інше нерухоме майно  0 3 528 810 0 8 212 133 129 528 080 0 4 198 231 

2.2.3  Цінні папери  0 192 818 0 0 157 3 747 0 196 722 

2.2.4  Грошові депозити  0 39 929 0 262 72 22 757 15 995 79 015 

2.2.5 
Обладнання та інше рухоме 

майно 
0 447 169 0 7 090 0 279 489 0 733 748 

2.2.6 Товари в обороті 0 435 269 0 340 0 636 0 436 245 

2.2.7 
Майнові права на інші 

об`єкти застави 
0 1 114 532 0 0 109  1 126 0 1 115 767 

2.2.8 Інше майно  0 101 910 0 103 6 616 56 118 0 164 747 

3  
Усього кредитів та 

заборгованості клієнтів  
0 7 679 526 0 25 383 736 488 2 050 560 48 730 10 540 687 
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Таблиця 8.7. Аналіз кредитної якості кредитів за 2011 рік  

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Кредити, що 

надані органам 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування  

Кредити 

юридичним 

особам  

Кредити, 

що надані 

за 

операціями 

РЕПО 

Кредити 

фізичним 

особам - 

підприємцям  

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб  

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам  

Інші 

кредити 

фізичним 

особам  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  Поточні та незнецінені:  0 5 538 406 0 13 220 186 006 390 387 99 412 6 227 431 

1.1  

Великі позичальники з 

кредитною історією більше 

2 років  

0 4 719 297 0 0 0 0 0 4 719 297 

1.2  Нові великі позичальники  0 555 661 0 0 0 0 0 555 661 

1.3  
Кредити середнім 

компаніям  
0 245 675 0 1 813 0 0 0 247 488 

1.4  Кредити малим компаніям  0 17 773 0 11 407 0 0 0 29 180 

1.5 Кредити фізичним особам 0 0 0 0 186 006 390 387 99 412 675 805 

2  

Кредити, умови яких 

протягом року були 

переглянуті  

0 517 693 0 2 161 8 327 10 921 0 539 102 

3  
Усього кредитів поточних 

та незнецінених:  
0 6 056 099 0 15 381 194 333 401 308 99 412 6 766 533 

4  
Прострочені, але 

незнецінені:  
0 2 293 0 90 1 069 7 551 0 11 003 

4.1  
Із затримкою платежу до 31 

днів  
0 1 303 0 2 1 069 5 901 0 8 275 

4.2  
Із затримкою платежу від 32 

до 92 днів  
0 636 0 0 0 704 0 1 340 

4.3  Із затримкою платежу від 93 0 0 0 78 0 271 0 349 
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Рядок  Найменування статті  

Кредити, що 

надані органам 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування  

Кредити 

юридичним 

особам  

Кредити, 

що надані 

за 

операціями 

РЕПО 

Кредити 

фізичним 

особам - 

підприємцям  

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб  

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам  

Інші 

кредити 

фізичним 

особам  

Усього  

до 183 днів  

4.4  
Із затримкою платежу від 

184 до 365 (366) днів  
0 354 0 0 0 132 0 486 

4.5  
Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) днів  
0 0 0 10 0 543 0 553 

5  

Знецінені кредити, які 

оцінені на індивідуальній 

основі:  

0 7 277 047 0 10 452 586 962 1 569 725 35 9 444 221 

5.1  Без затримки платежу 0 864 904 0 793 124 556 263 453 35 1 253 741 

5.2  
Із затримкою платежу до 31 

днів  
0 6 782 0 0 7 643 52 334 0 66 759 

5.3  
Із затримкою платежу від 32 

до 92 днів  
0 152 357 0 847 47 466 158 669 0 359 339 

5.4  
Із затримкою платежу від 93 

до 183 днів  
0 340 216 0 663 54 428 94 444 0 489 751 

5.5  
Із затримкою платежу від 

184 до 365 (366) днів  
0 278 012 0 2 054 148 771 210 073 0 638 910 

5.6 
Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) днів  
0 5 634 776 0 6 095 204 098 790 752 0 6 635 721 

6  Інші кредити  0 0 0 0 0 0 0 0 

7  
Резерв під знецінення за 

кредитами  
0 (6 354 561) 0 (8 284) (433 937) (1 128 156) (13 600) (7 938 538) 

8  Усього кредитів  0 6 980 878 0 17 639 348 427 850 428 85 847 8 283 219 
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Таблиця 8.8 Аналіз кредитної якості кредитів за 2010 рік 

      (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Кредити, що 

надані органам 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування  

Кредити 

юридичним 

особам  

Кредити, 

що надані 

за 

операціями 

РЕПО 

Кредити 

фізичним 

особам - 

підприємцям  

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб  

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам  

Інші 

кредити 

фізичним 

особам  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  Поточні та незнецінені:  0 1 068 373 0 10 470 167 843 447 538 48 730 1 742 954 

1.1  

Великі позичальники з 

кредитною історією більше 

2 років  

0 175 732 0 0 0 0 0 175 732 

1.2  Нові великі позичальники  0 784 724 0 0 0 0 0 784 724 

1.3  
Кредити середнім 

компаніям  
0 90 664 0 3 943 0 0 0 94 607 

1.4  Кредити малим компаніям  0 17 253 0 6 527 0 0 0 23 780 

1.5 Кредити фізичним особам 0 0 0 0 167 843 447 538 48 730 664 111 

2  

Кредити, умови яких 

протягом року були 

переглянуті  

0 21 198 0 2 534 9 883 25 249 0 58 864 

3  
Усього кредитів поточних 

та незнецінених:  
0 1 089 571 0 13 004 177 726 472 787 48 730 1 801 818 

4  
Прострочені, але 

незнецінені:  
0 7 200 0 37 902 8 429 0 16 568 

4.1  
Із затримкою платежу до 31 

днів  
0 5 946 0 0 891 6 870 0 13 707 

4.2  
Із затримкою платежу від 32 

до 92 днів  
0 369 0 37 0 1 111 0 1 517 

4.3  Із затримкою платежу від 93 0 0 0 0 0 169 0 169 
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Рядок  Найменування статті  

Кредити, що 

надані органам 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування  

Кредити 

юридичним 

особам  

Кредити, 

що надані 

за 

операціями 

РЕПО 

Кредити 

фізичним 

особам - 

підприємцям  

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб  

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам  

Інші 

кредити 

фізичним 

особам  

Усього  

до 183 днів  

4.4  
Із затримкою платежу від 

184 до 365 (366) днів  
0 831 0 0 11 167 0 1 009 

4.5  
Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) днів  
0 54 0 0 0 112 0 166 

5  

Знецінені кредити, які 

оцінені на індивідуальній 

основі:  

0 6 582 755 0 12 342 557 860 1 569 344 0 8 722 301 

5.1  Без затримки платежу 0 801 658 0 945 86 247 194 197 0 1 083 047 

5.2  
Із затримкою платежу до 31 

днів  
0 38 337 0 1 055 12 299 78 082 0 129 773 

5.3  
Із затримкою платежу від 32 

до 92 днів  
0 136 944 0 290 9 772 44 976 0 191 982 

5.4  
Із затримкою платежу від 93 

до 183 днів  
0 100 190 0 1 482 50 984 106 219 0 258 875 

5.5  
Із затримкою платежу від 

184 до 365 (366) днів  
0 1 408 638 0 0 28 471 203 196 0 1 640 305 

5.6 
Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) днів  
0 4 096 988 0 8 570 370 087 942 674 0 5 418 319 

6  Інші кредити  0 0 0 0 0 0 0 0 

7  
Резерв під знецінення за 

кредитами  
0 (3 824 901) 0 (6 840) (315 659) (761 302) (17 397) (4 926 099) 

8  Усього кредитів  0 3 854 625 0 18 543 420 829 1 289 258 31 333 5 614 588 
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Таблиця 8.9. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами, та індивідуально 

знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі, за 2011 рік  

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Кредити, що 

надані органам 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування  

Кредити 

юридичним 

особам  

Кредити, що 

надані за 

операціями 

РЕПО 

Кредити 

фізичним 

особам - 

підприємцям  

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб  

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам  

Інші 

кредити 

фізичним 

особам  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  

Справедлива вартість 

забезпечення за 

простроченими, але 

незнеціненими кредитами:  

0 11 159 0 305 1 870 27 248 0 40 582 

1.1  
Нерухоме майно 

житлового призначення  
0 603 0 193 1 413 13 949 0 16 158 

1.2  
Майнові права на інше 

майбутнє нерухоме майно 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3  Інше нерухоме майно  0 6 240 0 48 457 7 077 0 13 822 

1.4  Цінні папери  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5  Грошові депозити  0 959 0 0 0 719 0 1 678 

1.6 Товари в обороті 0 55 0 0 0 0 0 55 

1.7 Інше рухоме майно 0 3 302 0 64 0 5 503 0 8 869 

1.8 Інше майно  0 0 0 0 0 0 0 0 

2  

Справедлива вартість 

забезпечення за 

знеціненими кредитами, 

які оцінені на 

індивідуальній основі  

0 11 160 068 0 12 728 476 155 1 714 292 0 13 363 243 

2.1  Нерухоме майно 0 580 888 0 560 318 842 634 409 0 1 534 699 
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Рядок  Найменування статті  

Кредити, що 

надані органам 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування  

Кредити 

юридичним 

особам  

Кредити, що 

надані за 

операціями 

РЕПО 

Кредити 

фізичним 

особам - 

підприємцям  

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб  

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам  

Інші 

кредити 

фізичним 

особам  

Усього  

житлового призначення  

2.2 
Майнові права на інше 

майбутнє нерухоме майно 
0 38 0 0 0 10 811 0 10 849 

2.3  Інше нерухоме майно  0 4 351 009 0 2 478 148 919 686 510 0 5 188 916 

2.4  Цінні папери  0 748 897 0 0 0 6 114 0 755 011 

2.5  Грошові депозити  0 23 112 0 0 70 4 534 0 27 716 

2.6 Товари в обороті 0 326 768 0 0 0 1 487 0 328 255 

2.7 Інше нерухоме майно 0 759 110 0 8 263 0 287 352 0 1 054 725 

2.8 Інше майно  0 4 370 246 0 1 427 8 324 83 075 0 4 463 072 

В таблиці наведено інформацію щодо справедливої вартості майна, що пропонується в забезпечення, яка визначена Банком на момент 

отримання відповідного активу у заставу. 

Основним підходом при визначенні вартості майна, що пропонується в забезпечення, є порівняльний підхід, який базується на 

вивченні ринку попиту та пропозицій майна, максимально наближеного по своїм технічним, фізичним характеристикам, місцю 

розташування тощо. 
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Таблиця 8.10 Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами та знеціненими кредитами, 

які оцінені на індивідуальній основі, за 2010 рік  

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Кредити, що 

надані органам 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування  

Кредити 

юридичним 

особам  

Кредити, що 

надані за 

операціями 

РЕПО 

Кредити 

фізичним 

особам - 

підприємцям  

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб  

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам  

Інші 

кредити 

фізичним 

особам  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  

Справедлива вартість 

забезпечення за 

простроченими, але 

незнеціненими кредитами:  

0 32 549 0 112 1 398 29 110 0 63 169 

1.1  
Нерухоме майно 

житлового призначення  
0 1 007 0 0 913 17 457 0 19 377 

1.2  
Майнові права на інше 

майбутнє нерухоме майно 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3  Інше нерухоме майно  0 20 589 0 0 485 6 940 0 28 014 

1.4  Цінні папери  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5  Грошові депозити  0 5 573 0 0 0 172 0 5 745 

1.6 Товари в обороті 0 1 124 0 0 0 0 0 1 124 

1.7 Інше рухоме майно 0 3 645 0 112 0 4 541 0 8 298 

1.8 Інше майно  0 611 0 0 0 0 0 611 

2  

Справедлива вартість 

забезпечення за 

знеціненими кредитами, 

які оцінені на 

індивідуальній основі  

0 10 107 951 0 16 036 458 095 1 741 588 0 12 323 670 

2.1  Нерухоме майно 0 593 594 0 1 492 306 249 621 168 0 1 522 503 
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Рядок  Найменування статті  

Кредити, що 

надані органам 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування  

Кредити 

юридичним 

особам  

Кредити, що 

надані за 

операціями 

РЕПО 

Кредити 

фізичним 

особам - 

підприємцям  

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб  

Споживчі 

кредити 

фізичним 

особам  

Інші 

кредити 

фізичним 

особам  

Усього  

житлового призначення  

2.2 
Майнові права на інше 

майбутнє нерухоме майно 
0 1 925 0 15 0 7 812 0 9 752 

2.3  Інше нерухоме майно  0 4 229 079 0 3 978 141 586 678 635 0 5 053 278 

2.4  Цінні папери  0 1 217 827 0 0 0 7 917 0 1 225 744 

2.5  Грошові депозити  0 17 524 0 0 70 24 314 0 41 908 

2.6 Товари в обороті 0 308 528 0 87 0 1 719 0 310 334 

2.7 Інше нерухоме майно 0 537 952 0 10 464 0 310 838 0 859 254 

2.8 Інше майно  0 3 201 522 0 0 10 190 89 185 0 3 300 897 

 

В таблиці наведено інформацію щодо справедливої вартості майна, що пропонується в забезпечення, яка визначена Банком на момент 

отримання відповідного активу у заставу. 

Основним підходом при визначенні вартості майна, що пропонується в забезпечення, є порівняльний підхід, який базується на 

вивченні ринку попиту та пропозицій майна, максимально наближеного по своїм технічним, фізичним характеристикам, місцю 

розташування тощо. 

Кредити та заборгованість клієнтів також представлені у примітці 37, таблицях 37.5-37.7, 37.10, 37.11.  
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Примітка 9. Цінні папери у портфелі банку на продаж  

Таблиця 9.1 Цінні папери у портфелі банку на продаж 

                                                                                                                                (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4  

1  Боргові цінні папери:  4 162 529 3 144 592 

1.1  Державні облігації  3 298 553 2 438 877 

1.2  Облігації місцевих позик  158 592 8 995 

1.3  Облігації підприємств  705 384 696 720 

1.4  Векселя  0 0 

2  
Акції підприємств та інші цінні папери з 

нефіксованим прибутком:  
23 539 23 825 

2.1  

Справедлива вартість яких визначена за 

даними оприлюднених котирувань цінних 

паперів на фондових біржах  

1 1 

2.2  
Справедлива вартість яких визначена за 

розрахунковим методом  
139 425 

2.3  
За собівартістю (справедливу вартість яких 

достовірно визначити неможливо)  
23 399 23 399 

3  
Резерв під знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж  
(421 750) (285 342) 

4  
Усього цінних паперів на продаж за 

мінусом резервів  
3 764 318 2 883 075 

 

Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 р. до складу цінних паперів у портфелі 

Банку на продаж включено нараховані процентні доходи у сумі  122 798 тис. грн. та 102 767 

тис.грн., відповідно.  

Збиток від продажу цінних паперів у портфелі на продаж у 2011 та 2010 роках склав 

9 956 тис.грн. та 8 901 тис.грн., відповідно (звіт про сукупні прибутки та збитки). 

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 р. ОВДП за номінальною вартістью в сумі 178 

500 тис. гривень (2010: 143 500) були визначені як обов‟язковий резерв, що відповідає 

вимогам правил НБУ. (Примітка 4.1) 

 

Станом на кінець дня 31.12.2011 року та 31.12.2010 року ОВДП, що є об‟єктом 

операцій РЕПО з Національним банком України у портфелі Банку на продаж, складає 1 071 

981 тис. грн. та нуль, відповідно, за номінальною вартістью. Ці цінні папери були надані у 

відповідну заставу за справедливою вартістью на дату укладання угоди у сумі 899 643 тис. 

грн. (Примітка 39.3) 

 

Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 р. цінні папери у портфелі Банку на 

продаж  вартістю 340 850 тис. грн. та 914 878 тис. грн., відповідно,  виступали 

забезпеченням за довгостроковими кредитами, отриманими від Національного банку 

України (Примітка 18; Примітка 39.3).  
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У таблицях 9.2, 9.3 фінансові активи аналізуються з врахуванням поточних кредитних 

рейтингів, присвоєних міжнародними рейтинговими компаніями: Standart&Poors,  Moody's, 

 Fitch. 

Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на 

продаж за 2011 рік                                                                                                    

                                                                                                                                     (тис. грн.)  

Рядок  Найменування статті  
Державні 

облігації  

Облігації 

органів 

місцевого 

самоврядування  

Облігації 

підприємств  
Векселя  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  

1  Поточні та незнецінені:  3 298 553 150 374 306 692 0 3 755 619 

1.1  З рейтингом від А- до ААА 0 0 0 0 0 

1.2  З рейтингом від В- до ВВВ  3 298 553 70 972 0 0 3 369 525 

1.3  З рейтингом  нижче В  0 18 481 0 0 18 481 

1.4  Ті, що не мають рейтингу  0 60 921 306 692 0 367 613 

2  

Боргові цінні папери, умови 

погашення яких були 

переглянуті у звітному році  

0 0 0 0 0 

3  
Усього поточних та 

незнецінених  
3 298 553 150 374 306 692 0 3 755 619 

4  Прострочені, але незнецінені:  0 0 0 0 0 

4.1  
Із затримкою платежу до 31 

днів  
0 0 0 0 0 

4.2  
Із затримкою платежу від 32 до 

92 днів  
0 0 0 0 0 

4.3  
Із затримкою платежу від 93 до 

183 днів  
0 0 0 0 0 

4.4  
Із затримкою платежу від 184 

до 365 (366) днів  
0 0 0 0 0 

4.5  
Із затримкою платежу більше 

ніж 366 (367) днів  
0 0 0 0 0 

5  

Знецінені боргові цінні папери, 

які оцінені на індивідуальній 

основі:  

0 8 218 398 692 0 406 910 

5.1 Без затримки платежу 0 8 218 372 263 0 380 481 

5.2 
Із затримкою платежу до 31 

днів  
0 0 0 0 0 

5.3 
Із затримкою платежу від 32 до 

92 днів  
0 0 0 0 0 

5.4 
Із затримкою платежу від 93 до 

183 днів  
0 0 0 0 0 

5.5 
Із затримкою платежу від 184 

до 365 (366) днів  
0 0 0 0 0 

5.6 
Із затримкою платежу більше 

ніж 366 (367) днів  
0 0 26 429 0 26 429 

6 Інші боргові цінні папери  0 0 0 0 0 

7 

Резерв під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку на 

продаж  

0 (2 116) (398 691) 0 (400 807) 

8  Усього боргових цінних 3 298 553 156 476 306 693 0 3 761 722 
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паперів у портфелі банку на 

продаж за мінусом резервів  

 

Таблиця 9.3 Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на 

продаж за  2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Державні 

облігації  

Облігації 

органів 

місцевого 

самоврядування  

Облігації 

підприємств  
Векселя  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  

1  Поточні та незнецінені:  2 438 877 0 234 290 0 2 673 167 

1.1  З рейтингом від А- до ААА 0 0 0 0 0 

1.2  З рейтингом від В- до ВВВ  2 438 877 0 0 0 2 438 877 

1.3  З рейтингом  нижче В  0 0 0 0 0 

1.4  Ті, що не мають рейтингу  0 0 234 290 0 234 290 

2  

Боргові цінні папери, умови 

погашення яких були 

переглянуті у звітному році  

0 0 70 498 0 70 498 

3  
Усього поточних та 

незнецінених  
2 438 877 0 304 788 0 2 743 665 

4  Прострочені, але незнецінені:  0 0 0 0 0 

4.1  
Із затримкою платежу до 31 

днів  
0 0 0 0 0 

4.2  
Із затримкою платежу від 32 

до 92 днів  
0 0 0 0 0 

4.3  
Із затримкою платежу від 93 

до 183 днів  
0 0 0 0 0 

4.4  
Із затримкою платежу від 184 

до 365 (366) днів  
0 0 0 0 0 

4.5  
Із затримкою платежу більше 

ніж 366 (367) днів  
0 0 0 0 0 

5  

Знецінені боргові цінні папери, 

які оцінені на індивідуальній 

основі:  

0 8 995 391 932 0 400 927 

5.1 Без затримки платежу 0 8 995 119 896 0 128 891 

5.2  
Із затримкою платежу до 31 

днів  
0 0 0 0 0 

5.3  
Із затримкою платежу від 32 

до 92 днів  
0 0 0 0 0 

5.4  
Із затримкою платежу від 93 

до 183 днів  
0 0 0 0 0 

5.5  
Із затримкою платежу від 184 

до 365 (366) днів  
0 0 126 559 0 126 559 

5.6  
Із затримкою платежу більше 

ніж 366 (367) днів  
0 0 145 477 0 145 477 

6  Інші боргові цінні папери  0 0 0 0 0 

7  
Резерв під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку на 
0 (1 847) (262 551) 0 (264 398) 



Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства акціонерного банку 

«УКРГАЗБАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2011 року 

 

 80 

продаж  

8  

Усього боргових цінних 

паперів у портфелі банку на 

продаж за мінусом резервів  

2 438 877 7 148 434 169 0 2 880 194 

 

Таблиця 9.4. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж  

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2011 рік 2010 рік 

1  2  3  4  5  

1  
Балансова вартість на 1 січня (до вирахування 

резервів) 
 3 168 417 3 279 703 

2  
Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки до 

справедливої вартості  
27 105 438 (19 516) 

3  Нараховані процентні доходи  28 344 634 317 555 

4  Проценти отримані   (308 451) (223 613) 

5  Придбання цінних паперів   25 611 682 23 346 642 

6 

Придбання цінних паперів в результаті 

рекапіталізації банка державою шляхом 

придбання акцій додаткових емісій в обмін на 

облігації внутрішньої державної позики   

 4 300 000 (19) 

7 Реалізація цінних паперів на продаж   (24 274 500) (21 681 058) 

8 

Монетизація облігацій внутрішньої державної 

позики, зарахованих в результаті ре 

капіталізації банка 

 (4 549 981) (1 743 334) 

9 Погашення цінних паперів на продаж  (203 079) (50 496) 

10 Придбання дочірніх компаній   0 0 

11 Переведення до активів групи вибуття   0 0 

12 Переведення до інших фінансових активів 15 0 (83 361) 

13 Вибуття дочірніх компаній   0 0 

14 
Курсові різниці за борговими цінними 

паперами  
 (2) 0 

15 
Вплив перерахунку у валюту подання 

звітності  
 0 0 

16 Амортизація дисконтів/ премій 28 (8 090) 25 914 

17 Переведення з інших портфелів  0 0 

18 Списано за рахунок резерву  0 0 

19 Дивіденди нараховані 30 122 56 

20 Дивіденди отримані  (122) (56) 

21 
Балансова вартість за станом на кінець дня 

31 грудня (до вирахування резервів) 
 4 186 068 3 168 417 
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Таблиця 9.5. Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж 

                                                                                                                                                                                                        (тис. грн.) 

Рядок Назва компанії 
Вид 

діяльності 
Країна 

реєстрації 

Справедлива вартість 

2011 2010 

Балансова 

вартість до 

вирахування 

резервів 

Резерви під 

знецінення 

Справедлива 

вартість 

Балансова 

вартість до 

вирахування 

резервів 

Резерви під 

знецінення 

Справедлива 

вартість 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВАТ «Укрнафта» Нафтодобувна 

промисловість 

Україна 1 0 1 1 0 1 

2 ВАТ трест  

«Київміськбуд-1» 

імені М.П.Загороднього  

Будівництво Україна 20 910 (20 910) 0 20 910 (20 910) 0 

3 ВАТ «Українська 

розрахункова картка» 

Оброблення 

даних 

Україна 139 0 139 424 0 424 

 Усього   21 050 (20 910) 140 21 335 (20 910) 425 

 

 

Таблиця 9.6.  Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі Банку на продаж  

 

Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі Банку на продаж представлено наступним чином:  

                                                                                                                                                                                                  (тис. грн.) 

Рядок  Рух резервів  

2011 2010 

Боргові цінні 

папери 

Акції підприємств 

та інші цінні папери 

з нефіксованим 

прибутком: 

Боргові цінні 

папери 

Акції підприємств та 

інші цінні папери з 

нефіксованим 

прибутком: 

1  2  3  4  5  6  

1  Резерв під знецінення за станом на 1 січня  264 398 20 943 198 675 19 598 

2  Збільшення/(зменшення) резерву під знецінення протягом року  136 409 0 65 723 1 345 

3  Списання безнадійної заборгованості  0 0 0 0 

4  Резерв під знецінення за станом на кінець дня 31 грудня  400 807 20 943 264 398 20 943 



Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства акціонерного банку 

«УКРГАЗБАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2011 року 

 

 82 

Цінні папери у портфелі Банку на продаж також представлені у примітці 37, таблицях 

37.5-37.7, 37.10, 37.11. 

Таблиця 9.7. Боргові цінні папери в портфелі Банку на продаж 

Боргові цінні папери в портфелі Банку на продаж представлені наступними цінними 

паперами: 

                                                                                                                                   (тис. грн.) 

Емітент 
Балансова вартість 

2011 2010 

Державні облігації    

Облігації внутрішньої державної позики (Міністерство фінансів 

України) 3 298 553 2 296 633 

Державна Іпотечна Установа 0 142 244 

Всього державних облігацій 3 298 553  2 438 877 

Облігації органів місцевого самоврядування   

Верховна рада АРК 70 972 0 

Черкаська міька рада 60 921 0 

Луганська міська рада  18 481 812 

Бориспільська міська рада 8 218 8 183 

Всього облігації органів місцевого самоврядування 158 592 8 995 

Облігації підприємств та банків   

ТОВ «КОВЧЕГ» 166 529 70 499 

ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього 117 978 111 785 

ТОВ "Українська інвестиційно - інжинірингова компанія" 114 117 113 842 

ТОВ "Фінансова Лізингова Група"  100 280 93 933 

ВАТ «Укртелеком» 70 949 53 526 

ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» 48 600 0 

ВАТ КБ «Іпобанк» 39 888 39 888 

ПАТ «УПБ» 20 614 0 

ТОВ "Галактика-Нова"  14 259 14 259 

ТОВ "Столичні будівельні технології"  12 170 12 170 

ДП "Придніпровська Залізниця" 0 106 961 

ДП «Одеська залізниця» 0 53 480 

ДП «Донецька залізниця» 0 20 323 

ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан моторс» 0 6 054 

Всього облігації підприємств та банків 705 384 696 720 

Всього боргових цінних паперів 4 162 529 3 144 592 
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Примітка 10. Цінні папери в портфелі банку до погашення  

Таблиця 10.1. Цінні папери в портфелі банку до погашення  

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1 2 3 4 

1 Державні облігації  0 0 

2 Облігації місцевих позик 0 0 

3 Облігації підприємств 6 047 6 047 

4 Векселя  0 0 

4.1 номінальна вартість 324 324 

4.2 неамортизований дисконт (324) (324) 

5 
Резерв під знецінення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення  
(6 047) (6 047) 

6 Усього за мінусом резервів 0 0 

 

Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 р. у складі цінних паперів у портфелі 

Банку до погашення включено нараховані процентні доходи у сумі 1 047 тис.грн..  

 

Таблиця 10.2. Рух цінних паперів у портфелі банку до погашення  

                                                                                                                              (тис. грн.) 

Рядок Рух цінних паперів Примітки 2011 2010 

1 2 3 4 5 

1 Балансова вартість на 1 січня   6 047 5 901 

2 Надходження   0 0 

3 Переведення з торгового портфелю  0 0 

4 Погашення   0 (65) 

5 Нараховані процентні доходи  28 0 146 

6 Амортизація дисконтів/премій  0 65 

6 Проценти отримані  0 0 

7 Придбання через злиття компаній  0 0 

8 Вибуття  0 0 

9 
Переведення до активів групи 

вибуття  
 0 0 

10 
Балансова вартість на кінець дня 

31 грудня 
 6 047 6 047 

 

 

Таблиця 10.3. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення за 2011 рік   

  (тис.грн.) 

Рядок Рух резервів 
Державні 

облігації  

Облігації 

місцевих 

позик  

Облігації 

підприємств 
Векселя Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Залишок за станом на 1 

січня 2010 року 

0 0 6 047 0 6 047 
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Рядок Рух резервів 
Державні 

облігації  

Облігації 

місцевих 

позик  

Облігації 

підприємств 
Векселя Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

2 (Збільшення)/ 

зменшення резерву під 

знецінення протягом 

року 

0 0 0 0 0 

3 Погашення безнадійної 

заборгованості 

0 0 0 0 0 

4 Залишок за станом на 

кінець дня 31 грудня 

2010 року 

0 0 6 047 0 6 047 

 

Таблиця 10.4. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення за 2010 рік   

  (тис.грн.) 

Рядок Рух резервів 
Державні 

облігації  

Облігації 

місцевих 

позик  

Облігації 

підприємств 
Векселя Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Залишок за станом на 1 

січня 2010 року 

0 0 5 901 0 5 901 

2 (Збільшення)/ 

зменшення резерву під 

знецінення протягом 

року 

0 0 146 0 146 

3 Погашення безнадійної 

заборгованості 

0 0 0 0 0 

4 Залишок за станом на 

кінець дня 31 грудня 

2010 року 

0 0 6 047 0 6 047 

 

Таблиця 10.5. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку 

до погашення за 2011 рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 
Державні 

облігації 

Облігації 

місцевих 

позик 

Облігації 

підприємств 
Векселя Усього 

1 

Боргові цінні папери за 

поточною ціною та 

незнецінені: 

0 0 0 0 0 

2 

Боргові цінні папери, 

умови погашення яких 

були переглянуті у 

звітному році 

0 0 0 0 0 

3 

Усього боргових цінних 

паперів за поточною 

ціною та незнецінених 

0 0 0 0 0 
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Рядок Найменування статті 
Державні 

облігації 

Облігації 

місцевих 

позик 

Облігації 

підприємств 
Векселя Усього 

4 

Не погашені у 

визначений емітентом 

строк, але незнецінені 

боргові цінні папери: 

0 0 0 0 0 

5 

Боргові цінні папери, які 

знецінені на 

індивідуальній основі: 

0 0 6 047 0 6 047 

5.1. 

Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) 

днів  

0 0 6 047 0 6 047 

6 

Резерв під знецінення 

цінних паперів у 

портфелі банку до 

погашення 

0 0 (6 047) 0 (6 047) 

7 

Усього боргових 

цінних паперів у 

портфелі банку до 

погашення за мінусом 

резервів 

0 0 0 0 0 

 

Таблиця 10.6. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку 

до погашення за 2010 рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 
Державні 

облігації 

Облігації 

місцевих 

позик 

Облігації 

підприємств 
Векселя Усього 

1 

Боргові цінні папери за 

поточною ціною та 

незнецінені: 

0 0 0 0 0 

2 

Боргові цінні папери, 

умови погашення яких 

були переглянуті у 

звітному році 

0 0 0 0 0 

3 

Усього боргових цінних 

паперів за поточною 

ціною та незнецінених 

0 0 0 0 0 

4 

Не погашені у 

визначений емітентом 

строк, але незнецінені 

боргові цінні папери: 

0 0 0 0 0 

5 

Боргові цінні папери, які 

знецінені на 

індивідуальній основі: 

0 0 6 047 0 6 047 

5.1. 

Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) 

днів  

0 0 6 047 0 6 047 
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Рядок Найменування статті 
Державні 

облігації 

Облігації 

місцевих 

позик 

Облігації 

підприємств 
Векселя Усього 

6 

Резерв під знецінення 

цінних паперів у 

портфелі банку до 

погашення 

0 0 (6 047) 0 (6 047) 

7 

Усього боргових 

цінних паперів у 

портфелі банку до 

погашення за мінусом 

резервів 

0 0 0 0 0 

 

Примітка 11. Інвестиції в асоційовані компанії 

 

Станом на кінець дня 31.12.2011 р. та 31.12.2010 р. Банк не має інвестицій в 

асоційовані компанії. 
        

        Примітка 12. Інвестиційна нерухомість  

 

Таблиця 12.1. Інвестиційна нерухомість оцінена за методом  справедливої 

вартості:  

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4  

1  
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості 

на початок року  
11 637 19 896 

2  Надходження  0 0 

3 Переведення з будівель, що займані власником 1 233 3 893 

4  Поліпшення за рахунок капітальних вкладень   0 4 

5  Надходження шляхом об'єднання компаній  0 0 

6  Переведення до активів групи вибуття  0 0 

7  Вибуття  0 0 

8  
Переведення до категорії будівель, що займані 

власником  
(2 226) (11 414) 

9  Вплив перерахунку у валюту подання звітності  0 0 

10  
Прибутки/збитки від переоцінки до справедливої 

вартості  
(378) (742) 

11  Інше  0 0 

12  
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості 

за станом на кінець дня 31 грудня  
10 266 11 637 

     

     В АБ "Укргазбанк" частки нерухомості, утримувані за угодою про операційну 

оренду класифікуються й обліковуються як інвестиційна нерухомість (в розрізі об'єктів 

нерухомості та орендарів). Після первісного визнання об'єкта інвестиційної нерухомості 

подальшу його оцінку банк здійснює за методом справедливої вартості з визнанням змін 

справедливої вартості в прибутку або збитку. Справедлива вартість інвестиційної 

нерухомості базується на оцінці незалежного оцінювача, що має відповідну професійну 

кваліфікацію і недавній досвід оцінки аналогічних об'єктів на території України.  
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Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 інвестиційна нерухомість у сумі 733 

тис.грн. та 814 тис. грн., відповідно надана  у заставу. 

 

Примітка 13. Гудвіл  

Станом на кінець дня 31.12.2011 р. та 31.12.2010 р. Банк не має гудвілу.
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Примітка 14. Основні засоби та нематеріальні активи  

Таблиця 14. Основні засоби та нематеріальні активи                                                                                                                                 (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 
Земельні 

ділянки 

Будівлі, 

споруди та 

передаваль

ні пристрої 

Машини 

та 

обладнан

ня 

Транспор

тні засоби 

Інструмен

ти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необорот

ні 

матеріал

ьні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні 

засоби та 

нематеріаль

ні активи 

Нематері

альні 

активи 

Гудвіл Усього 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  11.1  12  

1  
Балансова вартість на 

початок 2010 року:  
0 553 135 69 321 8 844 21 986 5 340 9 534 110 564 3 270 0 781 994 

1.1  

Первісна 

(переоцінена) 

вартість  

0 553 135 141 628 19 567 40 437 10 282 42 835 110 564 9 444 0 927 892 

1.2  
Знос на початок 2010 

року  
0 0 (72 307 ) (10 723) (18 451) (4 942) (33 301) 0 (6 174) 0 (145 898) 

2  

Придбання, пов'язане 

з об'єднанням 

компаній  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3  Надходження  0 0 9 496 0 922 67 95 18 486 246 0 29 312 

4  

Поліпшення основних 

засобів та 

вдосконалення 

нематеріальних 

активів  

0 1 176 537 3 2 672 11 728 (5 842) 711 0 (4) 

5  
Передавання до інших 

класів 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 
Первісна 

(переоцінена) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Рядок Найменування статті 
Земельні 

ділянки 

Будівлі, 

споруди та 

передаваль

ні пристрої 

Машини 

та 

обладнан

ня 

Транспор

тні засоби 

Інструмен

ти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необорот

ні 

матеріал

ьні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні 

засоби та 

нематеріаль

ні активи 

Нематері

альні 

активи 

Гудвіл Усього 

вартість  

5.2 Знос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6  
Переведення до 

активів групи вибуття  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7  Вибуття  0 (40) (8) (398) (120) (196) (94) (30) 0 0 (886) 

7.1  

Первісна 

(переоцінена) 

вартість  

0 (45) (3 450) (1 105) (625) (562) (1 884) (30) (113) 0 (7 814) 

7.2 знос 0 5 3 442 707 505 366 1 790 0 113 0 6 928 

8  
Амортизаційні 

відрахування  
0 (12 970) (23 683) (3 176) (6 437) (2 073) (5 074) 0 (2 516) 0 (55 929) 

9  

Відображення 

величини втрат від 

зменшення 

корисності, 

визначених у 

фінансових 

результатах  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10  

Відновлення 

корисності через 

фінансові результати  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

11.1  Переоцінка первісної 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Рядок Найменування статті 
Земельні 

ділянки 

Будівлі, 

споруди та 

передаваль

ні пристрої 

Машини 

та 

обладнан

ня 

Транспор

тні засоби 

Інструмен

ти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необорот

ні 

матеріал

ьні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні 

засоби та 

нематеріаль

ні активи 

Нематері

альні 

активи 

Гудвіл Усього 

вартості  

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

12  

Вплив перерахунку у 

валюту подання 

звітності  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13  Інше  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Передавання зі складу 

інвестиційної 

нерухомості 

0 7 637 3 581 0 1 825 118 632 (11 068) 4 796 0 7 521 

14.1 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість  

0 7 613 3 582 15 1 855 72 632 (11 068) 4 796 0 7 497 

14.2 Знос 0 24 (1) (15) (30) 46 0 0 0 0 24 

15  

Балансова вартість 

на кінець 2010 року 

(на початок 2011 

року):  

0 548 938 59 244 5 273 20 848 3 267 5 821 112 110 6 507 0 762 008 

15.1  

Первісна 

(переоцінена) 

вартість  

0 561 879 151 793 18 480 45 261 9 870 42 406 112 110 15 084 0 956 883 

15.2  
Знос на кінець 2010 

року (на початок 2011 
0 (12 941) (92 549) (13 207) (24 413) (6 603) (36 585) 0 (8 577) 0 (194 875) 
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Рядок Найменування статті 
Земельні 

ділянки 

Будівлі, 

споруди та 

передаваль

ні пристрої 

Машини 

та 

обладнан

ня 

Транспор

тні засоби 

Інструмен

ти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необорот

ні 

матеріал

ьні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні 

засоби та 

нематеріаль

ні активи 

Нематері

альні 

активи 

Гудвіл Усього 

року)  

16  

Придбання, пов'язане 

з об'єднанням 

компаній  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17  Надходження  0 60 594 0 1 804 37 241 15 978 419 0 19 133 

18  

Поліпшення основних 

засобів та 

вдосконалення 

нематеріальних 

активів  

0 1 435 3 941 6 2 107 8 943 (15 373) 6 933 0 0 

19 
Передавання до інших 

класів 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19.1 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19.2 Знос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20  
Переведення до 

активів групи вибуття  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Вибуття  0 0 (49) (55) (46) (81) (392) (60) (9) 0 (692) 

21.1 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість  

0 (30) (4 074) (468) (963) (472) (6 675) (60) (283) 0 (13 025) 

21.2 Знос 0 30 4 025 413 917 391 6 283 0 274 0 12 333 

22  Амортизаційні 0 (13 122) (21 653) (2 702) (9 147) (1 697) (4 255) 0 (4 762) 0 (57 338) 
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Рядок Найменування статті 
Земельні 

ділянки 

Будівлі, 

споруди та 

передаваль

ні пристрої 

Машини 

та 

обладнан

ня 

Транспор

тні засоби 

Інструмен

ти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необорот

ні 

матеріал

ьні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні 

засоби та 

нематеріаль

ні активи 

Нематері

альні 

активи 

Гудвіл Усього 

відрахування  

23  

Відображення 

величини втрат від 

зменшення корисності 

через фінансові 

результати  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24  

Відновлення 

корисності через 

фінансові результати  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25  Переоцінка  (3 165) (16 172) 0 0 0 0 0 (20 902) 0 0 (40 239) 

25.1  
Переоцінка первісної 

вартості  
(3 165) (42 205) 0 0 0 0 0 (20 902) 0 0 (66 272) 

25.2  Переоцінка зносу  0 26 033 0 0 0 0 0 0 0 0 26 033 

26  

Вплив перерахунку у 

валюту подання 

звітності  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27  Інше  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 

Передавання зі складу 

інвестиційної 

нерухомості 

31 719 (29 903) 4 953 0 2 117 240 420 (10 635) 2 082 0 993 

28.1 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість  

31 719 (29 903) 4 865 0 2 162 283 420 (10 635) 2 082 0 993 

28.2 Знос 0 0 88 0 (45) (43) 0 0 0 0 0 
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Рядок Найменування статті 
Земельні 

ділянки 

Будівлі, 

споруди та 

передаваль

ні пристрої 

Машини 

та 

обладнан

ня 

Транспор

тні засоби 

Інструмен

ти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необорот

ні 

матеріал

ьні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні 

засоби та 

нематеріаль

ні активи 

Нематері

альні 

активи 

Гудвіл Усього 

29  
Балансова вартість 

на кінець 2011 року  
28 554 491 236 47 030 2 522 17 683 1 774 2 778 81 118 11 170 0 683 865 

29.1  

Первісна 

(переоцінена) 

вартість  

28 554 491 236 157 119 18 018 50 371 9 726 37 335 81 118 24 235 0 897 712 

29.2  
Знос на кінець 2011 

року  
0 0 (110 089) (15 496) (32 688) (7 952) (34 557) 0 (13 065) 0 (213 847) 

 

Станом на кінець дня 31.12.2011 р. у заставу надані будівлі, балансовою вартістю – 343 028 тис. грн. Станом на кінець дня 31.12.2010 р. 

у заставу надана будівля  балансовою  вартістю – 362 245 тис. грн.  

Станом на кінець дня 31.12.2011 р. та 31.12.2010 р. Банк не має основних засобів, що тимчасово не використовуються.  

Станом на кінець дня 31.12.2011 р. та 31.12.2010 р. Банк не має основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу.  

Балансова вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності станом на кінець дня 31.12.2011 складає 23 830 

тис.грн., станом на кінець дня 31.12.2010 р. - 6 484 тис.грн. 

Станом на кінець дня 31.12.2011 р. та 31.12.2010 р. Банк не має створених нематеріальних активів.  

Станом на кінець дня 31.12.2011 р. первісна  вартість повністю амортизованих основних складає  75 672 тис. грн., станом на кінець дня 

31.12.2010 р.- 49 306 тис.грн.  

За 2011 рік та 2010 рік до інвестиційної нерухомості зі складу основних засобів переведено приміщення балансовою вартістю (993) 

тис.грн. та (7 521) тис.грн., відповідно (примітка 12). 

Безпосередньо у власному капіталі за результатами переоцінки основних засобів та збитків від зменшення корисності, визнано 

зменшення вартості основних засобів у 2011 році – 18 068 тис.грн., у 2010 році – нуль тис.грн., відповідно, а за рахунок витрат у 2011 році – 

22 549 тис.грн., у 2010 році – нуль тис.грн., відповідно. 
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Примітка 15. Інші фінансові активи  

 

Таблиця 15.1. Інші фінансові активи  

                                                                                                      (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітка 2011 2010 

1  2  3  4  5  

1  
Дебіторська заборгованість за торговими 

операціями  
 0 0 

2  
Заборгованість за фінансовим лізингом 

(орендою)  
 0 0 

3  

Дебіторська заборгованість за 

операціями з кредитовими та дебетовими 

картками  

 22 045 6 217 

4  
Розрахунки за конверсійними 

операціями  
 593 126 770 655 

5  

Переоцінка фінансових інструментів, що 

обліковуються за позабалансовими 

рахунками  

 0 0 

6  
Похідні фінансові активи, що призначені 

для обліку хеджування  
 0 0 

7  
Грошові кошти з обмеженим правом 

користування  
7 87 410 68 935 

8 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками за цінними паперами для 

банку 

 90 861 90 861 

9 

Дебіторська заборгованість за 

виконаними гарантіями та майновим 

поручительством 

 64 330 25 616 

10 Інші   21 872 8 404 

11  Резерв під знецінення   (159 146) (11 509) 

12  
Усього інших фінансових активів за 

мінусом резервів  
 720 498 959 179 
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Таблиця 15.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2011 рік 

    (тис. грн.) 

Рядок  Рух резервів  

Дебіторська 

заборго-

ваність за 

торговими 

операціями  

Дебіторська 

заборгованість 

за операціями з 

кредитовими та 

дебетовими 

картками  

Конве-

рсійні  

операції  

Грошові 

кошти з 

обмеженим 

правом 

користу-

вання  

Дебіторська 

заборгованість 

за розрахунками 

за цінними 

паперами для 

банку 

Дебіторська 

заборгованість 

за виконаними 

гарантіями та 

майновим 

поручи-

тельством 

Інші  Усього  

1  2  3  5  6  7    8  9  

1  
Залишок за станом на 1 

січня  
0 0 0 689 7 500 0 3 320 11 509 

2  

Збільшення/ (зменшення) 

резерву під знецінення 

протягом року  

0 0 0 185 83 361 64 330 (239) 147 637 

3 

Збільшення резерву під 

знецінення в результаті 

коригування залишку 

нерозподіленого прибутку 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4  
Списання безнадійної 

заборгованості  
0 0 0 0 0 0 0 0 

5  
Переведення до активів 

групи вибуття  
0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Вибуття дочірніх компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Залишок за станом на 

кінець дня 31 грудня  
0 0 0 874 90 861 64 330 3 081 159 146 
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Таблиця 15.3 Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2010 рік  

(тис. грн.) 

Рядок  Рух резервів  

Дебіторська 

заборго-

ваність за 

торговими 

операціями  

Дебіторська 

заборгованість 

за операціями з 

кредитовими та 

дебетовими 

картками  

Конве-

рсійні 

операції  

Грошові 

кошти з 

обмеженим 

правом 

користу-

вання  

Дебіторська 

заборгованість 

за розрахунками 

за цінними 

паперами для 

банку 

Дебіторська 

заборгованість 

за виконаними 

гарантіями та 

майновим 

поручи-

тельством 

Інші  Усього  

1  2  3  5  6  7    8  9  

1  
Залишок за станом на 1 

січня  
0 0 0 691 7 500 0 6 004 14 195 

2  

Збільшення/ (зменшення) 

резерву під знецінення 

протягом року  

0 0 0 (2) 0 0 (2 642) (2 644) 

3 

Збільшення резерву під 

знецінення в результаті 

коригування залишку 

нерозподіленого прибутку 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4  
Списання безнадійної 

заборгованості  
0 0 0 0 0 0 (42) (42) 

5  
Переведення до активів 

групи вибуття  
0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Вибуття дочірніх компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Залишок за станом на 

кінець дня 31 грудня  
0 0 0 689 7 500 0 3 320 11 509 

 

Протягом 2010 року згідно протоколу  засідання правління АБ Укргазбанк №43 від 21.10.2010 за рахунок створених резервів 

була списана безнадійна заборгованість за іншими нарахованими доходами у сумі 42 тис.грн. 

 У 2010 році відбулося погашення раніше списаної за рахунок спеціального резерву заборгованості на суму 264 тис.грн.  
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Таблиця 15.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2011 рік  

                                           (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Дебіторська 

заборго-

ваність за 

торговими 

операціями 

Дебіторська 

заборгованість 

за операціями з 

кредитовими та 

дебетовими 

картками 

Конве-

рсійні 

операції 

Грошові 

кошти з 

обмеженим 

правом 

користу-

вання 

Дебіторська 

заборго-

ваність за 

розрахункам

и за цінними 

паперами 

для банку 

Дебіторська 

заборгованість 

за виконаними 

гарантіями та 

майновим 

поручи-

тельством 

Інші Усього 

1  2  3  4  5 6  7  8  9  

1  Поточна заборгованість та незнецінена:  0 22 045 593 126 87 410 0 0 18 625 721 206 

1.1  
Великі клієнти з кредитною історією більше 

2 років  
0 1 310 593 126 87 410 0 0 16 804 698 650 

1.2  Нові великі клієнти  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3  Середні компанії  0 0 0 0 0 0 22 22 

1.4  Малі компанії  0 0 0 0 0 0 11 11 

1.5 Фізичні особи 0 20 735 0 0 0 0 1 788 22 523 

2  
Дебіторська заборгованість, умови якої 

протягом року були переглянуті  
0 0 0 0 0 0 0 0 

3  
Усього поточної дебіторської заборгованості 

та незнеціненої:  
0 22 045 593 126 87 410 0 0 18 625 721 206 

4  Прострочена, але незнецінена:  0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

4.4  
Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) 

днів  
0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5  
Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 

днів  
0 0 0 0 0 0 0 0 

5  
Заборгованість знецінена на індивідуальній 

основі:  
0 0 0 0 90 861 64 330 3 247 158 438 

5.1  Із затримкою платежу до 31 днів  0 0 0 0 0 0 41 41 
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Рядок Найменування статті 

Дебіторська 

заборго-

ваність за 

торговими 

операціями 

Дебіторська 

заборгованість 

за операціями з 

кредитовими та 

дебетовими 

картками 

Конве-

рсійні 

операції 

Грошові 

кошти з 

обмеженим 

правом 

користу-

вання 

Дебіторська 

заборго-

ваність за 

розрахункам

и за цінними 

паперами 

для банку 

Дебіторська 

заборгованість 

за виконаними 

гарантіями та 

майновим 

поручи-

тельством 

Інші Усього 

5.2  Із затримкою платежу від 32 до 92 днів  0 0 0 0 0 0 33 33 

5.3  Із затримкою платежу від 93 до 183 днів  0 0 0 0 0 0 2 101 2 101 

5.4  
Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) 

днів  
0 0 0 0 0 25 616 154 25 770 

5.5  
Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 

днів  
0 0 0 0 90 861 38 714 918 130 493 

6  Інші фінансові активи  0 0 0 0 0  0 0 

7  Резерв під знецінення  0 0 0 (874) (90 861) (64 330) (3 081) (159 146) 

8  
Усього іншої фінансової дебіторської 

заборгованості  
0 22 045 593 126 86 536 0 0 18 791 720 498 

 

 

Таблиця 15.5 Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2010 рік 

                                                     (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Дебіторська 

заборго-

ваність за 

торговими 

операціями 

Дебіторська 

заборгованість 

за операціями з 

кредитовими та 

дебетовими 

картками 

Конве-

рсійні 

операції 

Грошові 

кошти з 

обмеженим 

правом 

користу-

вання 

Дебіторська 

заборго-

ваність за 

розрахункам

и за цінними 

паперами 

для банку 

Дебіторська 

заборгованість 

за виконаними 

гарантіями та 

майновим 

поручи-

тельством 

Інші Усього 

1  2  3  4  5 6  7  8  9  

1  Поточна заборгованість та незнецінена:  0 6 217 770 655 68 935 83 361 25 616 6 278 961 062 

1.1  
Великі клієнти з кредитною історією більше 

2 років  
0 400 770 655 68 935 83 361 25 616 2 944 951 911 
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Рядок Найменування статті 

Дебіторська 

заборго-

ваність за 

торговими 

операціями 

Дебіторська 

заборгованість 

за операціями з 

кредитовими та 

дебетовими 

картками 

Конве-

рсійні 

операції 

Грошові 

кошти з 

обмеженим 

правом 

користу-

вання 

Дебіторська 

заборго-

ваність за 

розрахункам

и за цінними 

паперами 

для банку 

Дебіторська 

заборгованість 

за виконаними 

гарантіями та 

майновим 

поручи-

тельством 

Інші Усього 

1.2  Нові великі клієнти  0 0 0 0 0 0 83 83 

1.3  Середні компанії  0 0 0 0 0 0 2 830 2 830 

1.4  Малі компанії  0 0 0 0 0 0 421 421 

1.5 Фізичні особи 0 5 817 0 0 0 0 0 5 817 

2  
Дебіторська заборгованість, умови якої 

протягом року були переглянуті  
0 0 0 0 0 0 0 0 

3  
Усього поточної дебіторської заборгованості 

та незнеціненої:  
0 6 217 770 655 68 935 83 361 25 616 6 278 961 062 

4  Прострочена, але незнецінена:  0 0 0 0 0 0 2 094 2 094 

4.1  Із затримкою платежу до 31 днів  0 0 0 0 0 0 1 1 

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

4.3  Із затримкою платежу від 93 до 183 днів  0 0 0 0 0 0 2 084 2 084 

4.4  
Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) 

днів  
0 0 0 0 0 0 8 8 

4.5  
Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 

днів  
0 0 0 0 0 0 1 1 

5  
Заборгованість знецінена на індивідуальній 

основі:  
0 0 0 0 7 500 0 32 7 532 

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

5.2  Із затримкою платежу від 32 до 92 днів  0 0 0 0 0 0 1 1 

5.3  Із затримкою платежу від 93 до 183 днів  0 0 0 0 0 0 1 1 

5.4  
Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) 

днів  
0 0 0 0 0 0 1 1 

5.5  
Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 

днів  
0 0 0 0 7 500 0 29 7 529 
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Рядок Найменування статті 

Дебіторська 

заборго-

ваність за 

торговими 

операціями 

Дебіторська 

заборгованість 

за операціями з 

кредитовими та 

дебетовими 

картками 

Конве-

рсійні 

операції 

Грошові 

кошти з 

обмеженим 

правом 

користу-

вання 

Дебіторська 

заборго-

ваність за 

розрахункам

и за цінними 

паперами 

для банку 

Дебіторська 

заборгованість 

за виконаними 

гарантіями та 

майновим 

поручи-

тельством 

Інші Усього 

6  Інші фінансові активи  0 0 0 0 0 0 0 0 

7  Резерв під знецінення  0 0 0 (689) (7 500) 0 (3 320) (11 509) 

8  
Усього іншої фінансової дебіторської 

заборгованості  
0 6 217 770 655 68 246 83 361 25 616 5 084 959 179 

 

Платежів до отримання за фінансовим лізингом (орендою) станом на кінець дня 31 грудня 2011 та 2010 років Банк не має.  

Інші фінансові активи також представлені у примітці 37, таблицях 37.5-37.7, 37.10,37.11  
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Примітка 16. Інші активи  

                                                                                                    (тис. грн.)                                                                                 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3 4  

1  
Дебіторська заборгованість з придбання 

активів  
38 780 41 930 

2  Передоплата за послуги  3 073 3 764 

3  Дорогоцінні метали  77 315 28 312 

4  
Майно, що перейшло у власність банку як 

заставодержателя  
0 0 

5 Витрати майбутніх періодів 5 432 3 923 

6  Інше  2 743 2 559 

7  Резерв  (38 961) (38 133) 

8  Усього інших активів за мінусом резервів  88 382 42 355 

 

Інформація щодо заставного майна, яке оприбутковане Банком у звітному періоді 

надається у примітці 17. 

 

Рух резервів під інші активи надається у наступній таблиці: 

 

Рух резервів під інші активи 

 

Сума, тис. грн. 

1 2 

Залишок за станом на 1 січня 2010 р. 9 455 

Збільшення/( зменшення) резерву під знецінення протягом року 28 680 

Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву (2) 

Залишок за станом на 1 січня 2011 р. 38 133 

Збільшення/( зменшення) резерву під знецінення протягом року 828 

Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву 0 

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2011 р. 38 961 

 

 

Примітка 17. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи 

вибуття  

Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 Банк не має  довгострокових активів, 

призначених для продажу.  

Примітка 18. Кошти банків  

                                                                                                                                (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4  

1  
Кореспондентські рахунки та депозити 

овернайт інших банків  
1 143 368 42 513 

2  Депозити інших банків:  966 566 590 354 

2.1  Короткострокові  966 566 590 354 

2.2  Довгострокові  0 0 
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Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4  

3  
Договори продажу і зворотного викупу з 

іншими банками  
0 0 

4  Кредити, отримані:  6 644 428 4 766 098 

4.1  Короткострокові  2 714 108 741 857 

4.2  Довгострокові  3 930 320 4 024 241 

5  Прострочені залучені кошти інших банків  0 0 

6  Усього коштів інших банків  8 754 362 5 398 965 

 

Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 до складу кошти банків включено 

нараховані процентні витрати у сумі 11 444 тис.грн. та 65 489 тис.грн., відповідно.  

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року до складу 

короткострокових кредитів включені кошти, отримані від Національного банку України за 

операціями РЕПО в сумі 907 681 тис. грн. та нуль, відповідно, з яких нараховані процентні 

витрати складають  7 682 тис грн. та нуль, відповідно. 

Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 кошти банків (довгострокові кредити 

отримані) включали позики, отримані від Національного банку України: 

 

Отримані кредити Валюта 
Термін 

погашення 

Процентна 

ставка % 

31 грудня 

2011 року 

31 грудня 

2010 року 

Довгостроковий кредит 

рефінансування 
Гривні 

30 січня 

2014 року 

Облікова ставка 

НБУ+ 0,5 п.п. 1 000 000 1 000 000 

Довгостроковий кредит 

рефінансування 
Гривні 

28 липня 

2016 року 

Облікова ставка 

НБУ+ 0,5 п.п. 108 000 108 000 

Довгостроковий кредит 

рефінансування 
Гривні 

30 травня 

2016 року 

Облікова ставка 

НБУ+ 0,5 п.п. 108 000 108 000 

Довгостроковий кредит 

рефінансування 
Гривні 

30 жовтня 

2012 року 

Облікова ставка 

НБУ+ 0,5 п.п. 12 500 12 500 

Всього довгострокових 

кредитів рефінансування 
Гривні 

Х Х 1 228 500 1 228 500 

Довгостроковий 

стабілізаційний кредит 
Гривні 

28 липня 

2016 року 

Облікова ставка 

НБУ+ 0,5 п.п. 2 608 100 2 673 175 

Всього позик, отриманих 

від Національного банку 

України 

Гривні 

Х Х  3 836 600 3 901 675 
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 Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року до складу 

довгострокових позик, отриманих від Національного банку України, включено нараховані 

процентні витрати в сумі нуль та 65 075 тис.грн., відповідно. 

Станом на кінець дня 31.12.2011 року та 31 грудня 2010 року депозити у сумі 2 595 651 

тис. грн. та 1 274 778 тис.грн., відповідно, виступали в якості забезпечення по коштам банків  

(Примітка 39.3). 

Станом на кінець дня 31.12.2011 року та 31 грудня 2010 року позики, надані клієнтам у 

сумі 4 391 545 тис. грн. та 1 554 469 тис. грн., відповідно, виступали в якості забезпечення по 

коштам банків (Примітка 39.3). 

У тому числі, позики, отримані від Національного банку України, станом на                 

кінець дня 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року були забезпечені наступними 

активами та капіталом Банку (за номінальною вартістю): 

                                                                                                                   (тис. грн.)                                                                                    

Активи та капітал, надані в забезпечення Примітка 
31 грудня 

2011 року 

31 грудня 

2010 року 

Акції Банку 26 3 640 960 3 640 960 

Позики, надані клієнтам 8 3 832 950 1 360 000 

ОВДП 9 340 850 914 281 

Основні засоби 14 447 693 447 693 

Облігації місцевих рад 5, 9 0 24 585 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року кошти, отримані від 

Національного банку України за операціями РЕПО, були забезпечені ОВДП у торговому 

портфелю Банку та портфелю Банку на продаж загальною сумою 1 087 981 тис. грн. та нуль, 

відповідно, за номінальною вартістю. 

 

Кошти банків також представлені у примітці 37, таблицях 37.5-37.7, 37.10,37.11. 

 

Примітка 19. Кошти клієнтів  

 

Таблиця 19.1. Кошти клієнтів  

                                                                                        (тис. грн.)                                                                               

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4  

1  Державні та громадські організації:  250 796 12 829 

1.1  Поточні рахунки  240 563 12 224 

1.2  Строкові кошти  10 233 605 

2  Інші юридичні особи  980 246 829 975 

2.1  Поточні рахунки  534 886 525 872 

2.2  Строкові кошти  445 360 304 103 

3  Фізичні особи:  4 383 998 4 392 309 

3.1  Поточні рахунки  1 162 951 979 022 

3.2  Строкові кошти  3 221 047 3 413 287 

4  Усього коштів клієнтів  5 615 040 5 235 113 
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Станом на кінець дня 31.12.2011 р. та 31.12.2010 р. до складу коштів включено 

нараховані процентні витрати у сумі 101 591 тис.грн. та 112 247 тис.грн., відповідно.  

 

Таблиця 19.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності  

                                                                                                               (тис. грн.)                                                                                

Рядок Вид економічної діяльності 
2011 2010 

сума % сума % 

1  2  3  4  5  6  

1  
Державне управління та діяльність 

громадських організацій  
25 629 0,46 19 128 0,37 

2  Виробництво  170 937 3,04 106 107 2,03 

3  Нерухомість  0 0,00 16 351 0,31 

4  Торгівля  168 487 3,00 104 862 2,00 

5  Сільське господарство  42 372 0,75 30 211 0,58 

6 Будівництво 196 553 3,50 128 173 2,45 

7 Фінансова діяльність 358 023 6,38 72 306 1,38 

8 Діяльність транспорту та зв‟язку 91 116 1,62 245 165 4,68 

9 Оренда, інжиніринг та надання послуг 151 199 2,69 98 776 1,89 

10  Фізичні особи  4 383 998 78,08 4 392 309 83,90 

11  Інші  26 726 0,48 21 725 0,41 

12 Усього коштів клієнтів:  5 615 040 100 5 235 113 100 

 

Суми гарантійних залучених депозитів під позабалансові операції розкриваються у 

наступній таблиці: 

                                                                                        (тис. грн.)                                                                

Операції, під яки залучені депозити 2011 2010 

Гарантії, що надані клієнтам  10 690 28 304 

Авалі, що надані клієнтам  0 0 

Непокриті акредитиви  0 0 

Валютообмінні операції (агенти) 0 0 

Усього 10 690 28 304 

 

Кошти клієнтів також представлені у примітці 37, таблицях 37.5-37.7, 37.10, 37.11. 

  

Примітка 20. Боргові цінні папери, емітовані банком  

 

Таблиця 20.1. Боргові цінні папери, емітовані банком  

                                                                                                                             (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  2011 2010 

1  2  3  4  

1  Векселі  0 0 

2  Єврооблігації  0 0 

3  Облігації, випущені на внутрішньому ринку  20 382 59 916 

4  Депозитні сертифікати  2 1 

5  Облігації  0 0 

6  Усього  20 384 59 917 
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Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 р. боргові цінні папери включали 

нараховані процентні витрати у сумі 358 тис.грн. та 1 211 тис.грн., відповідно. 

 

Таблиця 20.2. Справедлива вартість боргових цінних паперів, емітованих банком 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

2011 2010 

справедлива 

вартість 

балансова 

вартість 

справедлива 

вартість 

балансова 

вартість 

1  2  3  4  5  6  

1  Векселі  0 0 0 0 

2  Єврооблігації  0 0 0 0 

3  
Облігації, випущені на 

внутрішньому ринку  
19 834 19 834 62 723  59 916 

4  
Депозитні 

сертифікати  
1 1 1 1 

5  Усього  19 835 19 835 62 724 59 917 

 

Боргові цінні папери, емітовані Банком також представлені у примітці 37, таблицях 

37.5-37.7, 37.10, 37.11.  

 

Примітка 21. Інші залучені кошти  

 

Таблиця 21.1. Інші залучені кошти  

                    (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4  

1  Консорціумні отримані кредити  20 265 80 376 

2  
Кредити, що отримані від міжнародних та інших 

фінансових організацій  
50 000 0 

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

4  Усього  70 265 80 376 

 

Станом на кінець дня 31.12.2011 та 31.12.2010 р.  інші залучені кошти  включали 

нараховані процентні витрати у сумі 100 тис.грн. та 396 тис.грн., відповідно.  

Інші залучені кошти також представлені у примітці 37, таблицях 37.5-37.7, 37.10,37.11.  

Платежів за фінансовим лізингом (орендою) станом на кінець дня 31 грудня  2011 та  

2010 року Банк не має.  

 

 

Примітка 22. Резерви за зобов'язаннями  

 

Таблиця 22.1. Резерви за зобов'язаннями за 2011 рік  

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів Примітки 

Зобов'язання 

кредитного 

характеру 

Податкові 

ризики 
Інші Усього 

1  2  3  4  5  6  7  

1  Залишок на 1 січня 2011 39.2 5 292 0 0 5 292 



Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства акціонерного банку 

«УКРГАЗБАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2011 року 

 

 106 

року 

2  

Збільшення/(зменшення) 

резерву за зобов‟язаннями 

протягом року 

 (4 177) 0 0 (4 177) 

3  

Списання безнадійної 

заборгованості за рахунок 

резерву 

 0 0 0 0 

4 Курсові різниці  (9) 0 0 (9) 

5 
Залишок на кінець дня 31 

грудня 2011 року 
39.2 1 106 0 0 1 106 

 

Погашення раніше списаної за рахунок спеціального резерву заборгованості у 2011 р. 

та у 2010 р. не відбувалось.  

 

Таблиця 22.2. Резерви за зобов'язаннями за 2010 рік  

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів Примітки 

Зобов'язання 

кредитного 

характеру 

Податкові 

ризики 
Інші Усього 

1  2  3  4  5  6  7  

1  
Залишок на 1 січня 2010 

року 
39.2 37 972 0 0 37 972 

2  

Збільшення/(зменшення) 

резерву за зобов‟язаннями 

протягом року 

 (32 680) 0 0 (32 680) 

3  

Списання безнадійної 

заборгованості за рахунок 

резерву 

 0 0 0 0 

4  
Залишок на кінець дня 31 

грудня 2010 року 
39.2 5 292 0 0 5 292 

 

 

Примітка 23. Інші фінансові зобов'язання  

 

Таблиця 23.1. Інші фінансові зобов'язання  
                                                                                                                           (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Примітки  2011 2010 

1  2  3  4  5  

1  Кредиторська заборгованість   20 153 9 965 

2 Внески за незареєстрованим статутним капіталом   0 0 

3 
Кредиторська заборгованість за розрахунками за 

цінними паперами для банку 
 0 0 

4 Дивіденди до сплати  35 109 109 

5  
Кредиторська заборгованість за дебетовими та 

кредитовими картками  
 3 604 4 077 

6  Розрахунки за конверсійними операціями   598 555 749 748 

7 Нараховані витрати за послуги зв‟язку  379 1 900 

8  Нараховані витрати за договорами оренди  989 975 
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Рядок  Найменування статті  Примітки  2011 2010 

9 Інші нараховані зобов‟язання  3 726 2 319 

10  Усього інших фінансових зобов'язань   627 515 769 093 

 

Інші фінансові зобов'язання також представлені у примітці 37, таблицях 37.5-37.7, 

37.10,37.11.  

 

Примітка 24. Інші зобов'язання  

Таблиця 24.1. Інші зобов'язання  

                                                                                                                                 (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3 4 

1  
Кредиторська заборгованість за податками та 

обов'язковими платежами крім податку на прибуток  
212 271 

2  
Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

працівниками банку  
17 838 13 668 

3  Кредиторська заборгованість з придбання активів  334 822 

4  Доходи майбутніх періодів  1 602 3 770 

5 
Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 
5 481 5 024 

6  Інші  132 46 

7 Усього  25 599 23 601 

 

Інші зобов'язання також представлені у примітці 37, таблицях 37.5-37.7, 37.10, 37.11  

 

Примітка 25. Субординований борг  

(тис. грн.) 

 Валюта 
Термін 

погашення 

Процентна 

ставка, % 

31 грудня 

2011 року 

31 грудня 

2010 року 

Субординований борг 

ТОВ „Інвестенерго” 
Гривня 

30 серпня 

2016 року 

Облікова 

ставка 

+2,5% 

річних 

50 435 50 510 

Всього     50 435 50 510 
 

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року та 2010 року до складу субординованого 

боргу включено нараховані процентні витрати в сумі 435 тис.грн. та 510 тис.грн., відповідно. 

У грудні 2011 році відбулася зміна процентної ставки з 12% річнах на плаваючу 

процентну ставку, яка дорівнює облікової ставці НБУ +2,5% річних, що станом на кінець 

дня 31 грудня 2011 складає 10,25% річних. 

Субординований борг також представлено у примітці 37, таблицях 37.5-37.7, 37.10, 

37.11.  
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Примітка 26. Статутний капітал  

                                                                                                                                                                                                                    (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Кількість 

акцій в 

обігу  

(тис. шт.)  

Прості 

акції  

Емісійні 

різниці  

Привілейовані 

акції  

Власні акції, 

що 

викуплені в 

акціонерів  

Дивіденди, 

що 

спрямовані 

на 

збільшення 

статутного 

капіталу  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  Залишок на 1 січня 2010 року  3 800 000 3 799 523 135 942 477 0 0 3 935 942 

2  
Внески за акціями (паями, частками) 

нового випуску  
1 900 000 1 900 000 0 0 0 0 1 900 000 

3  
Власні акції (частки, паї), що викуплені в 

акціонерів (учасників)  
0 0 0 0 0 0 0 

4  Продаж раніше викуплених власних акцій  0 0 0 0 0 0 0 

5  Анульовані раніше викуплені власні акції  0 0 0 0 0 0 0 

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

7  
Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 

року (залишок на 1 січня 2011 року)  
5 700 000 5 699 523 135 942 477 0 0 5 835 942 

8  
Внески за акціями (паями, частками) 

нового випуску  
4 300 000 4 300 000 0 0 0 0 4 300 000 

9  
Власні акції (частки, паї), що викуплені в 

акціонерів (учасників)  
0 0 0 0 0 0 0 

10  Продаж раніше викуплених власних акцій  0 0 0 0 0 0 0 

11  Анульовані раніше викуплені власні акції  0 0 0 0 0 0 0 

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

13  
Залишок на кінець дня 31 грудня 2011 

року  
10 000 000 9 999 523 135 942 477 0 0 10 135 942 

 

Станом на кінець дня 31.12.2011 р. Банк не має акцій, об‟явлених до випуску.  
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Кількість випущений і сплачених акцій станом на кінець дня 31 грудня 2011 та на кінець дня 31 грудня 2010 року складає 10 000 000 

тис. акцій  та 5 700 000 тис. акцій, відповідно.  

Усі акції мають номінальну вартість 1 гривня за акцію. 

Звичайні акції наділяють правами участі у загальних зборах акціонерів, отримання дивідендів та основної суми.  Акціонери - власники 

привілейованих акцій мають право голосу у окремих випадках згідно статуту та мають право на отримання щорічного фіксованого дивіденду, 

за винятком випадків, передбачених статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Акцій, призначених для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу немає. 

Станом на кінець дня 31.12.2011 року та на кінець дня 31.12.2010 року акції Банку, що належать пов‟язаним сторонам у сумі 3 640 960 

тис. грн., виступали в якості забезпечення по позикам, отриманим від Національного банку України (Примітки 18,39.3). 

Станом на 31 грудня 2011 р. вартість чистих активів Банку є меншою, ніж статутний капітал. Частина третя статті 155 Цивільного 

кодексу України вимагає, щоб чисті активи акціонерного товариства були не меншими, ніж статутний капітал. Однак, Банк підлягав вимогам 

Постанов Кабінету Міністрів України №567 від 10 червня 2009 р. та №342 від 4 квітня 2011 р. та здійснював свою діяльність у відповідності 

до цих вимог. Ці постанови передбачають збільшення статутного капіталу  
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Примітка 27. Резервні та інші фонди банку  

    (тис. грн.) 

Рядок 
Найменування 

статті 

Фонд переоцінки 

Накопичені 

курсові 

різниці 

Інші 

Усього 

резервних 

та інших 

фондів 

банку 

довгострокові активи, призначені для продажу, та 

активи групи вибуття 

інші активи, крім довгострокових активів, 

призначених для продажу, та активів групи вибуття 

цінні 

папери в 

портфелі 

банку на 

продаж 

основні 

засоби та 

нематеріаль

ні активи 

Інвестиції в 

асоційовані 

компанії 

операції 

хеджування 

цінні 

папери в 

портфелі 

банку на 

продаж 

основні 

засоби та 

нематеріальні 

активи 

інвестиції в 

асоційовані 

компанії 

операції 

хеджування 

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

1  
Залишки на 1 

січня 2010 року  
0 0 0 0 (876) 198 580 0 0 0 375 585 573 289 

2  Переоцінка  0 0 0 0 (19 517) 0 0 0 0 0 (19 517) 

3  

Реалізований 

фонд 

переоцінки  

0 0 0 0 0 (20) 0 0 0 0 (20) 

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

5  
Вплив податку 

на прибуток  
0 0 0 0 0 5 289 0 0 0 0 5 289 

6  

Рух коштів 

загальних 

резервів та 

фондів банку, що 

створені за 

рахунок 

прибутку  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 (375 585) (375 585) 

7  

Залишок на 

кінець дня 31 

грудня 2010  

0 0 0 0 (20 393) 203 849 0 0 0 0 183 456 

8  Переоцінка  0 0 0 0 105 438 (18 068) 0 0 0 0 87 370 

9  

Реалізований 

фонд 

переоцінки  

0 0 0 0 0 (5) 0 0 0 0 (5) 

10  Курсові різниці  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Рядок 
Найменування 

статті 

Фонд переоцінки 

Накопичені 

курсові 

різниці 

Інші 

Усього 

резервних 

та інших 

фондів 

банку 

довгострокові активи, призначені для продажу, та 

активи групи вибуття 

інші активи, крім довгострокових активів, 

призначених для продажу, та активів групи вибуття 

цінні 

папери в 

портфелі 

банку на 

продаж 

основні 

засоби та 

нематеріаль

ні активи 

Інвестиції в 

асоційовані 

компанії 

операції 

хеджування 

цінні 

папери в 

портфелі 

банку на 

продаж 

основні 

засоби та 

нематеріальні 

активи 

інвестиції в 

асоційовані 

компанії 

операції 

хеджування 

11  
Вплив податку 

на прибуток  
0 0 0 0 0 39 463 0 0 0 0 39 463 

12  

Рух коштів 

загальних 

резервів та 

фондів банку, що 

створені за 

рахунок 

прибутку  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 058 10 058 

13  

Збільшення/ 

зменшення 

вартості 

фінансових 

інвестицій у 

зв'язку із 

збільшенням/ 

зменшенням 

власного 

капіталу об'єкта 

інвестування  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14  

Залишок на 

кінець дня 31 

грудня 2011 

року  

0 0 0 0 85 045 225 239 0 0 0 10 058 320 342 
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Інші резерви Банку  включають  резервний фонд Банку (10 058 тис.грн станом на кінець дня 31.12.2011 року та нуль тис.грн станом 

на кінець дня 31.12.2010 року).  

Банк формує резервний фонд на покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов‟язаннями. 

Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 (п‟яти) відсотків від щорічного прибутку Банку до досягнення 

ним 25 (двадцяти п‟яти) відсотків розміру регулятивного капіталу Банку, при цьому розмір резервного фонду має бути не менше, ніж 15 

(п‟ятнадцять) відсотків статутного капіталу Банку). Використовуються резервні фонди згідно рішення Наглядової ради Банку. 
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Примітка 28. Процентні доходи та витрати  

                                                                                                           (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4  

   Процентні доходи за:      

1  Кредитами та заборгованістю клієнтів  813 317 621 015 

2  
Борговими цінними паперами в портфелі банку на 

продаж  
321 284 325 908 

3  Цінними паперами в портфелі банку до погашення  0 0 

4  Коштами в інших банках  103 202 44 150 

5  Торговими борговими цінними паперами  3 224 2 958 

6  

Іншими борговими цінними паперами, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах  

0 0 

7  За угодами РЕПО 0 0 

8  Кореспондентськими рахунками в інших банках  1 028 1 326 

9  Депозитами овернайт в інших банках  498 106 

10  
Процентними доходами за знеціненими фінансовими 

активами: 
609 023 1 204 860 

10.1 Кредитами та заборгованістю клієнтів  583 288 1 146 626 

10.2 Коштами в інших банках  10 475 40 463 

10.3 
Борговими цінними паперами в портфелі банку на 

продаж  
15 260 17 560 

10.4 
Борговими цінними паперами в портфелі банку до 

погашення 
0 211 

11  Грошовими коштами та їх еквівалентами  14 888 15 744 

12  Заборгованістю з фінансового лізингу (оренди)  0 0 

13  Іншим  0 0 

14  Усього процентних доходів  1 866 464 2 216 067 

   Процентні витрати за:    

15  Строковими коштами юридичних осіб  (46 772) (52 520) 

16  Борговими цінними паперами, що емітовані банком  (6 827) (15 395) 

17  Іншими залученими коштами  (937) (5 693) 

18  Строковими коштами фізичних осіб  (348 006) (482 881) 

19  Строковими коштами інших банків  (457 025) (413 938) 

20  Депозитами овернайт інших банків  (314) (445) 

21  Поточними рахунками  (131 110) (112 607) 

22  Кореспондентськими рахунками  (42 763) (396) 

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

24  Іншим (субординований борг)  (5 926) (6 000) 

25  Усього процентних витрат  (1 039 680) (1 089 875) 

26  Чистий процентний дохід/(витрати)  826 784 1 126 192 
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Примітка 29. Комісійні доходи та витрати  

                                                                                                         (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4  

   Комісійні доходи    

1  

Комісійні доходи за фінансовими 

інструментами, які не обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових 

результатах:  

128 986 119 076 

1.1  Розрахункові операції  68 844 55 446 

1.2  Касове обслуговування  55 455 59 740 

1.3  Інкасація  2 133 1 121 

1.4  Операції з цінними паперами  900 758 

1.5  Операції довірчого управління  0 0 

1.6  Гарантії надані  967 1 569 

1.7  Інші  687 442 

2  

Комісійні доходи за фінансовими 

інструментами, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових 

результатах  

0 0 

3  Усього комісійних доходів  128 986 119 076 

   Комісійні витрати    

4  

Комісійні витрати за фінансовими 

інструментами, які не обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових 

результатах:  

(24 904) (22 259) 

4.1  Розрахункові операції  (19 766) (19 892) 

4.2  Касове обслуговування  (5 129) (2 361) 

4.3  Інкасація  0 0 

4.4  Операції з цінними паперами  0 0 

4.5  Інші  (9) (6) 

5  

Комісійні витрати за фінансовими 

інструментами, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових 

результатах:  

0 0 

6  Усього комісійних витрат  (24 904) (22 259) 

7  Чистий комісійний дохід/витрати  104 082 96 817 
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Примітка 30. Інші операційні доходи  

                                                                                                             (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Примітки  2011 2010 

1  2  3  4  5  

1  Дивіденди  9 122 56 

2  
Дохід від надання в оренду інвестиційної 

нерухомості 
 446 428 

3  Дохід від суборенди   0 4 

4 Інші доходи від оренди  0 20 

5  Негативний гудвіл, визнаний як дохід   0 0 

6  
Дохід від вибуття основних засобів та 

нематеріальних активів  
 0 0 

7 
Дохід від вибуття інвестиційної 

нерухомості  
 0 0 

8  Роялті   0 0 

9 Штрафи, пені, що отримані банком  3 547 3 559 

10 Інші   6 007 3 602 

11 Усього операційних доходів   10 122 7 669 

 

Розшифровка рядку 10“Інші”: 

                                                                                                         (тис. грн.) 

Стаття 
Сума 

2011 2010 

Відшкодування  судових витрат 1 436 811 

Дооцінка основних засобів 1 149 0 

Агентська винагорода  1 032 673 

Дохід від надання в користування індивідуальних сейфів 713 675 

Дохід від встановлення систем «Клієнт-Банк» та «Інтернет-

Банк» 
287 203 

Інші доходи 280 216 

Винагорода за супровід Державного реєстру обтяжень 

рухомого майна 
244 80 

Консалтингові послуги 189 193 

Дохід від надання послуг інкасації 182 219 

Продаж бланків векселів та чекових книжок 182 81 

Відшкодування комунальних послуг 166 159 

Відшкодування витрат 147 292 

Усього 6 007 3 602 
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Примітка 31. Адміністративні та інші операційні витрати  

                                                                                                           (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2011 2010 

1  2  3  4  5  

1  Витрати на утримання персоналу   319 529 309 766 

2  Амортизація основних засобів  14 52 587 53 413 

3  
Зменшення балансової вартості  основних 

засобів в результаті переоцінки  
14 23 320 0 

4  
Амортизація програмного забезпечення 

та інших нематеріальних активів  
14 4 751 2 516 

5  

Витрати на утримання основних засобів 

та нематеріальних активів, 

телекомунікаційні та інші експлуатаційні 

послуги  

 54 835 47 643 

6  Витрати на операційний лізинг (оренду)   27 414 28 309 

7  
Інші витрати, пов'язані з основними 

засобами  
 19 100 16 900 

8  Професійні послуги   2 649 4 027 

9  Витрати на маркетинг та рекламу   2 522  1 736 

10  Витрати на охорону   9 817 10 666 

11  
Сплата інших податків та обов'язкових 

платежів, крім податку на прибуток  
 28 843 30 495 

12  

Зменшення корисності довгострокових 

активів, утримуваних для продажу (чи 

груп вибуття)  

 0 0 

13 Спонсорство та доброчинність  2 833 3 868 

14 Штрафи, пені сплачені банком  17 245 5 777 

15 Інші   24 263 19 338 

16 
Усього адміністративних та інших 

операційних витрат  
 589 708 534 454 

Примітка 32. Витрати на податок на прибуток  

Таблиця 32.1. Витрати на сплату податку на прибуток  

                                                                           (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4  

1  Поточний податок на прибуток  0 0 

2  Відстрочений податок на прибуток  14 352 (4 016) 

3  Усього  14 352 (4 016) 
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Таблиця 32.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового 

прибутку (збитку).  

                                                                                                                   (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1 2 4 5 

1 Прибуток до оподаткування  (3 599 632) 6 042 

2 
Сума податку на прибуток, що визначений за ставкою 

оподаткування (2011: 23%; 2010: 25%) 
(827 915) 1 511 

  Коригування облікового прибутку:   

3 

Витрати, які не включаються до суми валових витрат 

з метою розрахунку податкового прибутку, але 

визнаються в бухгалтерському обліку: послуги, 

отримані в попередніх податкових періодах, заробітна 

плата та нарахування на неї, адміністративно-

представницькі витрати, паливно-мастильні 

матеріали, витрати, пов'язані із заставним майном, 

уцінка основних засобів, штрафні санкції, послуги, 

отримані у фізичних осіб-підприємців, інші 

адміністративно-господарські витрати тощо 

17 393 9 295 

4 

Витрати, які включаються до суми валових витрат з 

метою розрахунку податкового прибутку, але не 

визнаються в бухгалтерському обліку: операції з 

основними засобами, облік операцій з власними 

цінними паперами,  від'ємне значення об'єкта 

оподаткування 2010 р. (страховий резерв) тощо 

(602 694) (47 136) 

5 

Доходи, які підлягають обкладенню податком на 

прибуток, але не визнаються (не належать) до 

облікового прибутку (збитку): операції з пов'язаними 

особами, операції з власними цінними паперами, 

безоплатне надання основних засобів в зв'язку з 

достроковим розірванням договорів оренди,  

надлишкова сума страхового резерву тощо 

217 612 35 857 

6 

Доходи, які не підлягають обкладенню податком на 

прибуток, але визнаються в бухгалтерському обліку: 

операції з основними засобами, операції з цінними 

паперами, перехідні відсотки (по строках отримання 

відсотків), доходи майбутніх періодів (включені до 

декларації в попередніх періодах), дооцінка основних 

засобів тощо 

(7 585) (25 937) 

7 
Амортизаційні відрахування за даними фінансового 

обліку 
13 188 13 982 

8 Амортизація для цілей оподаткування  (10 049) (12 228) 

9 

Інші суми, які не є доходами та витратами, але 

включаються до бази оподаткування: виправлення 

помилок в податковому обліку 

6 (59 754) 
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Рядок Найменування статті 2011 2010 

10 Сума податку на прибуток (збиток)  (1 200 044) (84 410) 

 

Податковий збиток Банку за 2010 рік складає 5 217 583 тис. грн., відповідно поточний 

податок на прибуток за звітний рік дорівнює нулю. Розрахункова сума податкового активу, 

пов‟язаного з податковим збитком складає 1 200 044 тис.грн. (23% від суми збитку). 

Податковий актив, пов‟язаний з податковим збитком Банком не визнається в зв‟язку з тим, 

що не має впевненості щодо можливості реалізувати податкові збитки у найближчому 

майбутньому. 

 

Таблиця 32.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових 

активів та відстрочених податкових зобов'язань за 2011 рік  

(тис. грн.) 

Рядок 

Перелік відстрочених податкових 

активів та відстрочених податкових 

зобов'язань  

Залишок 

на 1 січня 

2011 року  

Визнані у 

фінансових 

результатах  

Визнані 

у 

власному 

капіталі  

Залишок 

на кінець 

дня  

31 грудня 

2011 

року  

1  2  3  6  7  8  

1  

Тимчасова різниця між залишковою 

вартістю основних засобів, що підлягає 

вирахуванню 

579 (579) 0 0 

2 Резерви 807 992 (674 313) 0 133 679 

3 Забезпечення оплати відпусток 3 143 603 0 3 746 

4 Доходи майбутніх періодів 892 (669) 0 223 

5 Інші нараховані валові витрати 1 098 (75) 0 1 023 

6 
Неамортизований дисконт за активними 

операціями 
4 705 (4 705) 0 0 

7 
Нараховані витрати за цінними паперами 

власного боргу 
278 (203) 0 75 

8 
Врахування (часткове) збитків податкового 

обліку 

0 

 
38 814 0 38 814 

9 Всього відстрочені податкові активи 818 687 (641 127) 0 177 560 

10 Невизнані відстрочені податкові активи (632 044) 632 044 0 0 

11 Визнані відстрочені податкові активи 186 643 (9 083) 0 177 560 

12 

Тимчасова різниця між залишковою 

вартістю основних засобів, що підлягає 

оподаткуванню 

(60 298) 4 965  39 462 (15 871) 

13 
Нараховані відсотки по кредитах зі 

строком сплати у майбутніх періодах 
(230) 230 0 0 

14 
Неамортизований дисконт за отриманими 

кредитами та іншими залученими коштами 
(1 870) 1 870 0 0 

 15 Операції з цінними паперами (160 462) (12 334) 0 (172 796) 

 16  Визнане відстрочене податкове (222 860) (5 269) 39 462 (188 667) 
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Рядок 

Перелік відстрочених податкових 

активів та відстрочених податкових 

зобов'язань  

Залишок 

на 1 січня 

2011 року  

Визнані у 

фінансових 

результатах  

Визнані 

у 

власному 

капіталі  

Залишок 

на кінець 

дня  

31 грудня 

2011 

року  

зобов'язання  

17 Чисте відстрочене зобов'язання  (36 217) (14 352) 39 462 (11 107) 

 

 

Таблиця 32.4 Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових 

активів та відстрочених податкових зобов'язань за 2010 рік  

(тис. грн.) 

Рядок 

Перелік відстрочених податкових 

активів та відстрочених податкових 

зобов'язань  

Залишок 

на 1 січня 

2010 

року  

Визнані у 

фінансових 

результатах  

Визнані 

у 

власному 

капіталі  

Залишок на 

кінець дня  

31 грудня 

2010 року  

1  2  3  6  7  8  

1  

Тимчасова різниця між залишковою 

вартістю основних засобів, що підлягає 

вирахуванню 

204 375 0 579 

2 Резерви 901 855 (93 863) 0 807 992 

3 Забезпечення оплати відпусток 2 885 258 0 3 143 

4 Доходи майбутніх періодів 1 332 (440) 0 892 

5 Інші нараховані валові витрати 980 118 0 1 098 

6 
Неамортизований дисконт за активними 

операціями 
4 766 (61) 0 4 705 

7 
Нараховані витрати за цінними 

паперами власного боргу 
598 (320) 0 278 

8 
Витрати по операціях з ощадними 

(депозитними) сертифікатами 
24 (24) 0 

0 

 

9 Всього відстрочені податкові активи 912 644 (93 957) 0 818 687 

10 Невизнані відстрочені податкові активи (745 908) 113 864 0 (632 044) 

11 Визнані відстрочені податкові активи 166 736 19 907 0 186 643 

12 

Тимчасова різниця між залишковою 

вартістю основних засобів, що підлягає 

оподаткуванню 

(68 681) 3 094 5 289 (60 298) 

13 
Нараховані відсотки по кредитах зі 

строком сплати у майбутніх періодах 
(1 443) 1 213 0 (230) 

14 

Неамортизований дисконт за 

отриманими кредитами та іншими 

залученими коштами 

(4 237) 2 367 0 (1 870) 

 15 Операції з цінними паперами (137 897) (22 565) 0 (160 462) 

 16  
Визнане відстрочене податкове 

зобов'язання  
(212 258) (15 891) 5 289 (222 860) 

17 Чисте відстрочене зобов'язання  (45 522) 4 016 5 289 (36 217) 
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Примітка 33. Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, 

призначених для продажу        

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  4  5  

1  
Дохід від продажу необоротних активів за 

мінусом витрат на продаж 
0 (26) 

2  

Податок на прибуток від продажу 

довгострокових активів, призначених для 

продажу 

0 0 

3  

Чистий прибуток/збиток від продажу 

довгострокових активів, призначених для 

продажу 

0 (26) 

 

У 2011 році Банк не здійснював продажу довгострокових активів, призначених для 

продажу. 

 

 

Примітка 34. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію  

 

Таблиця 34.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та 

привілейовану акцію 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2011 2010 

1  2  3  4  5  

1  
Прибуток/(збиток), що належить акціонерам 

- власникам простих акцій банку  
34.2 (3 613 984) 10 058 

2  
Прибуток/(збиток), що належить акціонерам 

- власникам привілейованих акцій банку  
34.2 5 0 

3  Прибуток/(збиток) за рік   (3 613 984) 10 058 

4  
Середньорічна кількість простих акцій в 

обігу (тис. шт.)  
 7 560 893 5 517 331 

5  
Середньорічна кількість привілейованих 

акцій в обігу (тис. шт.)  
 477 477 

6  Чистий прибуток/(збиток) на просту акцію   (0,48) 0 

7  
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на 

одну просту акцію  
 (0,48) 0 

8  
Чистий прибуток/(збиток) на одну 

привілейовану акцію  
 0,01 0 

9  
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на 

одну привілейовану акцію  
 0,01 0 
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Таблиця 34.2. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить акціонерам - власникам 

простих та привілейованих акцій банк  

( тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4 

1 Прибуток/(збиток) за рік (3 613 984) 10 058 

2 
Кількість випущених та зареєстрованих акцій банку, тис. 

шт., з них: 10 000 000 5 700 000 

2.1         -  простих акцій, тис. шт. 9 999 523 5 699 523 

2.2         -  привілейованих акцій, тис. шт. 477 477 

3 
Прибуток/(збиток), що належить акціонерам - власникам 

простих акцій банку  (3 613 984) 10 058 

4 
Прибуток/(збиток), що належить акціонерам - власникам 

привілейованих акцій банку  4,77 0 

 

У відповідності до Статуту Банка власники привілейованих акцій мають право на 

отримання щорічного фіксованого дивіденду в розмірі 0,01 грн. на одну привілейовану акцію, 

за винятком випадків, передбачених частиною 3 статті 31 закону України «Про акціонерні 

товариства».  

 

Примітка 35. Дивіденди  

     (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

2011 2010 

за 

простими 

акціями  

за 

привілейованими 

акціями  

за 

простими 

акціями  

за 

привілейованими 

акціями  

1  2  3  4  5  6  

1  
Залишок за станом на 1 

січня  
109 0 109 0 

2  

Дивіденди, за якими 

прийнято рішення щодо 

виплати протягом року  

0 0 0 0 

3  
Дивіденди, виплачені 

протягом року  
0 0 0 0 

4  
Залишок за станом на 

кінець дня 31 грудня  
109 0 109 0 

5  

Дивіденди на акцію, за 

якими прийнято рішення 

щодо виплати протягом 

року  

0 0 0 0 

 

Інформація щодо зобов‟язань з виплати дивідендів розкривається у примітці 23. 
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Примітка 36. Звітні сегменти  

 

Таблиця 36.1. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі контрагентів сегмента за 2011 рік  

 

                                                                                                                                                                                  (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті  

Найменування звітних сегментів  

Вилучення  Усього 
послуги 

корпоративним 

клієнтам  

послуги 

фізичним 

особам  

інвестиційна 

банківська 

діяльність  

не 

розподілені 

суми  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  
Доходи від зовнішніх 

контрагентів  
1 318 989 335 792 342 065 51 489 0 2 048 335 

2  Доходи від інших сегментів  0 92 134 0 0 (92 134) 0 

3  Усього доходів  1 318 989 427 926 342 065 51 489 (92 134) 2 048 335 

 

 

Таблиця 36.2. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за 2011 рік  

    (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 

Найменування звітних сегментів 

Вилучення Усього 
послуги 

корпоративним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвестиційна 

банківська 

діяльність 

не 

розподілені 

суми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Процентні доходи  28 1 262 566 356 263 339 769 0 (92 134) 1 866 464 

2  Комісійні доходи  29 56 423 71 663 900 0 0 128 986 

3  Інші операційні доходи   0 0 1 396 0 0 1 396 

4  Усього доходів   1 318 989 427 926 342 065 0 (92 134) 1 996 846 

5  Процентні витрати  28 (600 042) (432 810) (6 828) 0 0 (1 039 680) 

6  Комісійні витрати  29 (24 904) 0 0 0 0 (24 904) 

7  Інші операційні витрати   (3 557 019) (693 520) (195 214) 0 0 (4 445 753) 

8  Усього витрат   (4 181 965) (1 126 330) (202 042) 0 0 (5 510 337) 

9  Результат сегмента   (2 862 976) (698 404) 140 023 0 (92 134) (3 513 491) 

10  Нерозподілені доходи   0 0 0 51 489 0 51 489 
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Рядок Найменування статті Примітки 

Найменування звітних сегментів 

Вилучення Усього 
послуги 

корпоративним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвестиційна 

банківська 

діяльність 

не 

розподілені 

суми 

11  Нерозподілені витрати   0 0 0 (137 630) 0 (137 630) 

12  

Частка у фінансовому 

результаті асоційованої 

компанії після 

оподаткування  

 0 0 0 0 0 0 

13  
Прибуток/(збиток) до 

оподаткування  
 (2 862 976) (698 404) 140 024 (86 141) (92 134) (3 599 632) 

14  
Витрати за податком на 

прибуток  
32 0 0 0 0 0 (14 352) 

15  Прибуток/(збиток)   0 0 0 0 0 (3 613 984) 
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Таблиця 36.3. Активи та зобов'язання звітних сегментів за 2011 рік  

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 

Вилученн

я 
Усього 

послуги 

корпоративним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвестиційна 

банківська 

діяльність 

не 

розподілені 

суми 

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  
Довгострокові активи, утримувані для 

продажу (чи груп вибуття)  
0 0 0 0 0 0 

2  Інші активи сегментів  11 661 816 1 661 844 3 934 327 0 0 17 257 987 

3  Усього активів сегментів  11 661 816 1 661 844 3 934 327 0 0 17 257 987 

4  Інвестиції в асоційовані компанії  0 0 0 0 0 0 

5  
Поточні та відстрочені податкові 

активи  
0 0 0 177 874 0 177 874 

6  Інші нерозподілені активи  0 0 0 721 615 0 721 615 

7  Усього активів  11 661 816 1 661 844 3 934 327 899 489 0 18 157 476 

8  

Зобов'язання, що безпосередньо 

пов'язані з довгостроковими активами, 

утримуваними для продажу (чи груп 

вибуття)  

0 0 0 0 0 0 

9  Інші зобов'язання сегментів  (10 697 303) (4 383 999) (20 382) 0 0 (15 101 684) 

10  Усього зобов'язань сегментів  (10 697 303) (4 383 999) (20 382) 0 0 (15 101 684) 

11  
Поточні та відстрочені податкові 

зобов'язання  
0 0 0 (188 667) 0 (188 667) 

12  Інші нерозподілені зобов'язання  0 0 0 (63 022)
 

0 (63 022) 

13  Усього зобов'язань  (10 697 303) (4 383 999) (20 382) (251 689) 0 (15 353 373) 

   Інші сегментні статті  0 0 0 0 0 0 

14  Капітальні інвестиції  7 097 10 554 1 482 0 0 19 133 

15  Амортизаційні відрахування  (21 269) (31 629) (4 440) 0 0  (57 338) 

16  
Зменшення корисності, що 

відображається у фінансових 
(3 381 101) (475 399) (136 408) 0 0 (3 992 908) 
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Рядок Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 

Вилученн

я 
Усього 

послуги 

корпоративним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвестиційна 

банківська 

діяльність 

не 

розподілені 

суми 

результатах  

17  

Переоцінка, що визнається 

безпосередньо у складі власного 

капіталу  

(6 702) (9 967) 104 039 0 0 87 370 

18  

Відновлення корисності, що 

відображається у фінансових 

результатах  

0 0 0 0 0 0 

19  Інші негрошові доходи/(витрати)  0 0 0 0 0 0 

 

Нерозподілені активи включають: готівкові кошти, банківські метали, кореспондентський рахунок Банку в Національному 

банку України, інші фінансові активи, інші активи.  

Нерозподілені зобов`язання включають: кошти бюджету та позабюджетних фондів України, резерви за виданими 

зобов`язаннями, інші фінансові зобов`язання, інші зобов`язання. 

Нерозподілені доходи включають: результат від торгівлі іноземною валютою, результат від переоцінки іноземної валюти, 

інші операційні доходи. 

Нерозподілені витрати включають: відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю та іншими активами Банку, 

відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат, інші адміністративні витрати, інші витрати. 
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Таблиця 36.4 Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі контрагентів сегмента за 2010 рік  

 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 

Вилучення Усього 
послуги 

корпоративним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвестиційна 

банківська 

діяльність 

не 

розподілені 

суми 

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Доходи від зовнішніх контрагентів  1 569 120 418 627 328 391 24 574 0 2 340 712 

2  Доходи від інших сегментів  0 167 698 0 0 (167 698) 0 

3  Усього доходів  1 569 120 586 325 328 391 24 574 (167 698) 2 340 712 

 

 

Таблиця 36.5 Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за 2010 рік 

 

                                                                                                                                                                               (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 

Найменування звітних сегментів 

Вилучення Усього 
послуги 

корпоративним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвестиційна 

банківська 

діяльність 

не 

розподілені 

суми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Процентні доходи  28 1 515 999 521 128 346 638 0 (167 698) 2 216 067 

2  Комісійні доходи  29 53 121 65 197 758  0 0 119 076 

3  Інші операційні доходи   0 0 (19 005) 0 0 (19 005) 

4  Усього доходів   1 569 120 586 325 328 391 0 (167 698) 2 316 138 

5  Процентні витрати  28 (517 424) (557 055) (15 396) 0 0 (1 089 875) 

6  Комісійні витрати  29 (22 259) 0 0 0 0 (22 259) 

7  Інші операційні витрати   (639 148) (376 207) (106 061) 0 0 (1 121 416) 

8  Усього витрат   (1 178 831) (933 262) (121 457) 0 0 (2 233 550) 

9  Результат сегмента   390 289 (346 937) 206 934 0 (167 698) 82 588 

10  Нерозподілені доходи   0 0 0 24 574 0 24 574 

11  Нерозподілені витрати   0 0 0 (101 120) 0 (101 120) 
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Рядок Найменування статті Примітки 

Найменування звітних сегментів 

Вилучення Усього 
послуги 

корпоративним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвестиційна 

банківська 

діяльність 

не 

розподілені 

суми 

12  

Частка у фінансовому 

результаті асоційованої 

компанії після 

оподаткування  

 0 0 0 0 0 0 

13  
Прибуток/(збиток) до 

оподаткування  
 390 289 (346 937) 206 934 (76 546) (167 698) 6 042 

14  
Витрати за податком на 

прибуток  
32 0 0 0 0 0 4 016 

15  Прибуток/(збиток)   0 0 0 0 0 10 058 

 

 

 

Таблиця 36.6 Активи та зобов'язання звітних сегментів за 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 

Вилученн

я 
Усього 

послуги 

корпоративним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвестиційна 

банківська 

діяльність 

не 

розподілені 

суми 

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  
Довгострокові активи, утримувані для 

продажу (чи груп вибуття)  
0 0 0 0 0 0 

2  Інші активи сегментів  7 864 597 2 155 810 3 077 621 0 0 13 098 028 

3  Усього активів сегментів  7 864 597 2 155 810 3 077 621 0 0 13 098 028 

4  Інвестиції в асоційовані компанії  0 0 0 0 0 0 

5  
Поточні та відстрочені податкові 

активи  
0 0 0 186 957 0 186 957 

6  Інші нерозподілені активи  0 0 0 551 997 0 551 997 

7  Усього активів  7 864 597 2 155 810 3 077 621 738 954 0 13 836 982 
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Рядок Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 

Вилученн

я 
Усього 

послуги 

корпоративним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвестиційна 

банківська 

діяльність 

не 

розподілені 

суми 

8  

Зобов'язання, що безпосередньо 

пов'язані з довгостроковими активами, 

утримуваними для продажу (чи груп 

вибуття)  

0 0 0 0 0 0 

9  Інші зобов'язання сегментів  (7 116 613) (4 392 310) (59 916) 0 0 (11 568 839) 

10  Усього зобов'язань сегментів  (7 116 613) (4 392 310) (59 916) 0 0 (11 568 839) 

11  
Поточні та відстрочені податкові 

зобов'язання  
0 0 0 (222 860) 0 (222 860) 

12  Інші нерозподілені зобов'язання  0 0 0 (54 028)
 

0 (54 028) 

13  Усього зобов'язань  (7 116 613) (4 392 310) (59 916) (276 888) 0 (11 845 727) 

   Інші сегментні статті  0 0 0 0 0 0 

14  Капітальні інвестиції  12 113 15 729 1 470 0 0 29 312 

15  Амортизаційні відрахування  (23 112) (30 012) (2 805) 0 0  (55 929) 

16  

Зменшення корисності, що 

відображається у фінансових 

результатах  

(458 631) (170 789) (57 736) 0 0 (687 156) 

17  

Переоцінка, що визнається 

безпосередньо у складі власного 

капіталу  

0 0 (19 516) 0 0 (19 516) 

18  

Відновлення корисності, що 

відображається у фінансових 

результатах  

0 0 0 0 0 0 

19  Інші негрошові доходи/(витрати)  0 0 0 0 0 0 
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Нерозподілені активи включають: готівкові кошти, банківські метали, кореспондентський рахунок Банку в Національному 

банку України, дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток, відстрочений податковий актив, інші фінансові 

активи, інші активи.  

Нерозподілені зобов`язання включають: кошти бюджету та позабюджетних фондів України, резерви за виданими 

зобов`язаннями, зобов`язання щодо поточного податку на прибуток, відстрочені податкові зобов`язання, інші фінансові 

зобов`язання, інші зобов`язання. 

Нерозподілені доходи включають: результат від торгівлі іноземною валютою, результат від переоцінки іноземної валюти, 

інші операційні доходи. 

Нерозподілені витрати включають: відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю та іншими активами Банку, 

відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат, інші адміністративні витрати, інші витрати. 
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Таблиця 36.7. Інформація за географічними сегментами за 2011 рік  

                                                                                                                              (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Україна 

Країни - 

члени 

ОЕСР 

Інші 

країни 
Усього 

1  2  3  4  5 6 

1  
Довгострокові активи, утримувані для 

продажу (чи груп вибуття)  
0 0 0 0 

2  Інші активи сегментів  17 273 662 848 522 35 292 18 157 476 

3  Усього активів сегментів  17 273 662 848 522 35 292 18 157 476 

4  Зовнішні доходи звітних сегментів  3 914 829 277 143 3 915 249 

5  Капітальні інвестиції  19 133 0 0 19 133 

6  
Зобов'язання кредитного характеру 

(примітка 39)  
423 351 0 0 423 351 

 

До зовнішніх доходів, які розподілені за окремими країнами відносяться доходи за 

коштами, що розміщені в інших банках. 

До активів, які розподілені за окремими країнами відносяться активи, що розміщені в  

банках. 

 

Таблиця 36.8 Інформація за географічними сегментами за 2010 рік  

                                                                                                                                (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Україна 

Країни - 

члени 

ОЕСР 

Інші 

країни 
Усього 

1  2  3  4  5 6 

1  
Довгострокові активи, утримувані для 

продажу (чи груп вибуття)  
0 0 0 0 

2  Інші активи сегментів  12 966 757 831 353 38 872 13 836 982 

3  Усього активів сегментів  12 966 757 831 353 38 872 13 836 982 

4  Зовнішні доходи звітних сегментів  2 340 536 125 51 2 340 712 

5  Капітальні інвестиції  29 312 0 0 29 312 

6  
Зобов'язання кредитного характеру 

(примітка 39)  
727 707 0 0 727 707 

 

 

Примітка 37. Управління фінансовими ризиками  

 

Управління ризиками відіграє важливу роль у банківській діяльності та операціях 

Банку.  Впровадження комплексної системи управління ризиками є одним з пріоритетних 

завдань Банку, що сприяє зміцненню і зростанню довіри з боку вкладників і інвесторів.  

Система управління ризиками базується на визначенні рівня толерантності до ризиків,  

оптимізації очікуваних прибутків і збитків, зростання фінансової стійкості, кредитного 

рейтингу та іміджу Банку, встановлення єдиної методології виявлення (ідентифікації) та 

оцінки (вимірювання) ризиків при проведенні Банком активних операцій і вживання заходів 

по їх оптимізації,  забезпечення життєздатності Банку в кризових ситуаціях.   
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 Банком забезпечено управління наступними банківськими ризиками: кредитний ризик, 

ризик ліквідності, ринковий ризик (валютний ризик, ризик зміни процентних ставок), 

операційний ризик. 

Кредитний ризик  

Основні функції управління кредитним ризиком покладено на кредитну Раду Банку, яка 

діє в межах повноважень визначених Правлінням Банку та нормативів кредитного ризику, 

встановлених Національним банком України. Кредитна рада затверджує умови фінансування 

окремих кредитних проектів, класифікацію кредитного портфеля та формування резерву за 

активними операціями, встановлює ліміти повноважень на проведення певних активних 

операцій.  

Інструментами управління кредитного  ризику є: 

 система лімітування операцій;  

 управління якістю кредитного портфеля; 

 аналіз концентрацій та диверсифікації активів; 

 класифікація кредитного портфеля та формування резерву за активними 

операціями. 

В зв‟язку з політикою Банку метою управління кредитним портфелем є покращення 

його структури та якості. Надання нових кредитів здійснюється лише клієнтам 

загальноукраїнського значення (в т.ч. державної форми власності) та клієнтам Банку, які 

мають добру кредитну історію та потребують додаткового фінансування задля забезпечення 

виконання виробничих цілей.  

В Банку запроваджена система раннього реагування кризових явищ, що можуть 

спричинити невиконання зобов‟язань в майбутньому,  при цьому особлива увага 

приділяється індивідуальному моніторингу фінансового стану з метою запобігання 

виникнення проблемних активів, наявності та схоронності збереження заставного майна.  

Зменшення кредитного ризику досягається шляхом: 

 Обмеження повноважень кредитних органів шляхом централізації прийняття 

рішення проведення активних операцій на рівні кредитної Ради. 

 Розгляд кредитної заявки службами Банку, які забезпечують незалежну оцінку 

проекту (департамент ризик-менеджменту, юридичний департамент, департамент банківської 

безпеки); 

 Зміни методики розрахунку розміру овердрафту, щомісячний перегляд діючих 

лімітів овердрафтів в бік зменшення, оформлення забезпечення. 

 Відмови від високоризикових кредитних операцій (кредитування в іноземній 

валюті за відсутністю у позичальника джерел погашення в даній валюті, незадовільний 

фінансовий стан позичальників, кредити для купівлі нерухомості на первинному ринку, 

бланкові кредити тощо). 

 Покращення якості сформованого кредитного портфеля та зменшення розміру 

простроченої заборгованості за рахунок реструктуризації заборгованості – зменшення 

поточного фінансового навантаження на позичальників Банку в зв‟язку з зниженням їх 

фактичної платоспроможності шляхом зменшення щомісячних обов‟язкових платежів по 

кредитах, надання відстрочення щодо сплати основної суми боргу, переведення кредитної 

заборгованості в іноземній валюті у національну. 
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 Застосування індивідуальних умов реструктуризації юридичних осіб з 

урахуванням виду бізнесу, грошових потоків, ліквідності забезпечення та перспектив 

діяльності в умовах кризи. 

 Посилення роботи з простроченою заборгованістю, зменшення портфеля 

проблемних активів (прострочених зобов‟язань) за рахунок реалізації заставного майна. 

 Введення централізованої системи превентивного моніторингу для виявлення та 

попередження виникнення проблемних активів на ранніх етапах, посилення контролю щодо 

супроводження кредитної заборгованості – підтримка постійного зв‟язку з клієнтом, перегляд 

графіків погашення із визначенням джерел погашення, перевірка наявності та стану 

збереження заставного майна,  перевірка будь-якої негативної інформації щодо позичальника 

тощо. 

За 2011 та 2010 роки порушень нормативів кредитного ризику не було (не підлягало 

аудиту). На кінець дня 31.12.2011 року нормативи складають: 

1. норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента 

(Н7) при нормативному не більше 25% – 153,33 %, дозвіл на перевищення 

нормативу понад нормативне значення, встановлене НБУ, надано згідно 

Постанови правління Національного банку України від 30.09.2011 №350/БТ); 

2. норматив великих кредитних ризиків (Н8) при нормативному не більше 

800% – 347,07%; 

3. норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, 

наданих одному інсайдеру (Н9) при нормативному не більше 5% – 0,12%; 

4. норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та 

поручительств, наданих інсайдерам (Н10) при нормативному не більше 30% 

– 0,23%. 

Ринковий ризик  

Ринковий ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. При управлінні 

ринковим ризиком використовується такий інструмент оцінки поточних потенційних втрат за 

казначейськими позиціями, як VAR (вартість під ризиком).   
 

Інструменти управління ринковим ризиком: 
 

 встановлення ліміту на загальний розмір валютної позиції; 

 встановлення ліміту на сукупний розмір інвестиційного портфеля; 

 розрахунок ліміту накопичувальних збитків за операціями з валютою; 

 розрахунок лімітів вкладень в цінні папери; 

 позаплановий перегляд лімітів у випадку різкої зміни кон‟юнктури на ринку або 

значного зниження ресурсної бази Банку; 

 формування резервів на покриття можливих збитків. 

 

З метою зменшення ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик зміни 

відсоткової ставки, інший ціновий ризик) у Банку запроваджено наступні заходи: 

 Здійснено перегляд лімітів відкритої валютної позиції Банку в частині зміни 

структури лімітів та зміни величини лімітів з метою зменшення величини валютної позиції та 
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дотримання прогнозних величин ліміту Л13-1 та Л13-2. 

 Диверсифіковано ресурсну складову зобов‟язань Банку, а саме частково зменшено 

показник концентрації зобов‟язань у валюті. 

 Диверсифіковано активи в частині зменшення показника концентрації активів у 

валюті. 

 Вживаються заходи щодо погашення боргових цінних паперів, що не мають 

активного ринку, їх емітентами. 

Валютний ризик  

Під валютним ризиком Банк розуміє існуючий або потенційний ризик для прибутку і 

капіталу, який виникає внаслідок несприятливої зміни обмінних валютних курсів і цін на 

банківські  метали.   

 

Управління валютним ризиком базується на обраній стратегії менеджменту валютного 

ризику, яка включає у себе наступні елементи: 

 централізація управління валютним ризиком; 

 використання усіх можливих заходів уникнення ризику, що призводить до значних 

збитків; 

 контроль та мінімізація сум збитків, якщо не існує можливості уникнення ризику;  

 страхування валютного ризику за умов неможливості його уникнення; 

 встановлення системи лімітів: 

- загальну відкриту валютну позицію по Банку в цілому, у розрізі підрозділів та 

операцій; 

- суму можливих збитків від зміни валютного курсу; 

- казначейські операції (торговельні операції, неторговельні операції з 

готівковою іноземною валютою, операції з банківськими металами); 

- ліміти накопичувальних збитків. 
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КУАП є колегіальним органом Банку, який на щомісячній основі контролює виконання лімітів, в разі досягнення 

понадлімітних значень розглядає пропозиції департаменту ризик-менеджменту щодо приведення розміру позиції у відповідність із 

встановленим лімітом або переглядає/закриває ліміти. 

 

Таблиця 37.1. Аналіз валютного ризику  

(тис. грн.) 

Рядок  
Найменування 

валюти  

На 31 грудня 2011 року  На 31 грудня 2010 року  

монетарні 

активи  

монетарні 

зобов'язання  

похідні 

фінансові 

інструменти  

чиста 

позиція  

монетарні 

активи  

монетарні 

зобов'язання

  

похідні 

фінансові 

інструменти  

чиста 

позиція  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  Долари США  3 364 869 (3 961 773) (1 026 499) (1 623 403) 2 524 833 (3 675 442) 0 (1 150 609) 

2  Євро  789 133 (907 203) 0 (118 070) 898 972 (1 031 114) 0 (132 142) 

3  
Фунти 

стерлінгів  
1 662 (1 663) 0 (1) 192 (11) 0 181 

4 Інші валюти 51 780 (19 585) 0 32 195 38 311 (1 021) 0 37 290 

5  
Банківські  

метали 
91 212 (92 674) 0 (1 462) 44 335 (48 372) 0 (4 037) 

6  Усього  4 298 656 (4 982 898) (1 026 499) (1 710 741) 3 506 643 (4 755 960) 0 (1 249 317) 
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Таблиця 37.2. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті 

можливих змін обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші 

змінні характеристики залишаються фіксованими (за вирахуванням податкового 

впливу) 

                                                                                                                                                (тис. грн.)  

Рядок  Найменування статті  

На 31 грудня 2011 

року  

На 31 грудня 2010 

року  

вплив на 

чистий 

прибуток 

/(збиток)  

вплив на 

власний 

капітал  

вплив на 

чистий 

прибуток 

/(збиток)  

вплив на 

власний 

капітал  

1  2  3  4  5  6  

1  Зміцнення долара США на 5 %  (62 501) (62 501) (43 148) (43 148) 

2  Послаблення долара США на 5 %  62 501 62 501 43 148 43 148 

3  Зміцнення євро на 5 %  (4 546) (4 546) (4 955) (4 955) 

4  Послаблення євро на 5 %  4 546 4 546 4 955 4 955 

5  Зміцнення фунта стерлінгів на 5 %  0 0 7 7 

6  Послаблення фунта стерлінгів на 5 %  0 0 (7) (7) 

7  Зміцнення інших валют на 5%  1 240 1 240 1 398 1 398 

8  Послаблення інших валют на 5%  (1 240) (1 240) (1 398) (1 398) 

9 Зміцнення банківських металів на 5% (56) (56) (151) (151) 

10 Послаблення банківських металів на 5% 56 56 151 151 

 

Таблиця 37.3. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті 

можливих змін обмінного курсу, що встановлений як середньозважений валютний курс, 

за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими (за 

вирахуванням податкового впливу) 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Середньозважений 

валютний курс 2011 

року  

Середньозважений 

валютний курс 2010 

року  

вплив на 

чистий 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал  

вплив на 

чистий 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал  

1  2  3  4  5  6  

1  Зміцнення долара США на 5 %  (62 327) (62 327) (43 007) (43 007) 

2  Послаблення долара США на 5 %  62 327 62 327 43 007 43 007 

3  Зміцнення євро на 5 %  (4 896) (4 896) (4 936) (4 936) 

4  Послаблення євро на 5 %  4 896 4 896 4 936 4 936 

5  Зміцнення фунта стерлінгів на 5 %  0 0 7 7 

6  Послаблення фунта стерлінгів на 5 %  0 0 (7) (7) 

7  Зміцнення інших валют на 5% 1 350 1 350 1 399 1 399 

8 Послаблення інших валют на 5% (1 350) (1 350) (1 399) (1 399) 

9 Зміцнення банківських металів на 5% (55) (55) (131) (131) 

10  Послаблення банківських металів на 5% 55 55 131 131 
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Відсотковий ризик  

Ризик зміни процентної ставки – це наявний або потенційний ризик для надходжень або 

капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. 

Політика управління процентним ризиком містить у собі визначення чутливості балансу 

Банку до зміни процентних ставок на ринку фінансових ресурсів. Визначення чутливості 

балансу Банку до зміни процентних ставок проводиться шляхом визначення потенційних 

збитків або доходів шляхом згортання процентних активів і пасивів Банку з урахуванням змін 

процентних ставок на ринку фінансових ресурсів. 

 

З метою зниження процентного ризику Банк використовує комплексну систему 

управління ризиком, яка базується на:  

 моніторингу форми кривої доходності Банку та оцінку її відповідності поточному 

ринковому рівню в розрізі строків та окремих валют; 

 моніторингу та контролі дотримання структурними підрозділами Банку обмежень 

щодо встановлення процентних ставок залучення та розміщення в розрізі окремих валют; 

 аналізу дотримання Банком в цілому встановленого у бізнес-плані мінімального 

значення процентного спреду та прийняття управлінських рішень щодо загального 

коригування кривої доходності Банку; 

 моніторингу впливу на стан дотримання Банком процентного спреду обсягів 

операцій та зваженої доходності (вартості) за основними процентними активами та пасивами 

Банку. 
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Таблиця 37.4. Загальний аналіз відсоткового ризику  

(тис. грн.) 

  Строки 

На вимогу 

та менше 1 

міс. 

Від 1 до 3 

міс. 

Від 3 до 12 

міс. 

Від 1 до 5 

років 

Понад 5 

років 

Термін не 

визначено 
Безпроцентні Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Станом на 31.12.2010 р.                 

1 Усього фінансових активів  3 821 452 555 921 1 284 236 2 741 401 1 466 577 0 2 964 439 12 834 026 

2 
Усього фінансових 

зобов'язань  
3 177 822 877 672 1 720 334 611 230 3 874 399 0 1 332 517 11 593 974 

3 

Чистий розрив за 

процентними активами-

пасивами на кінець дня 

31 грудня 2010 року  

643 630 (321 751) (436 098) 2 130 171 (2 407 822) 0 1 631 922 1 240 052 

 Станом на 31.12.2011 р.                 

4 Усього фінансових активів  5 327 167 1 020 546 2 368 413 4 559 174 928 667 0 2 993 124 17 197 091 

5 
Усього фінансових 

зобов'язань  
6 744 370 1 383 726 2 308 383 4 034 220 612 0 666 690 15 138 001 

6 

Чистий розрив за 

процентними активами-

пасивами на кінець дня 

31 грудня 2011 року  

(1 417 203) (363 180) 60 030 524 954 928 055 0 2 326 434 2 059 090 
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В таблиці нижче наведено аналіз чутливості до процентного ризику, який був 

проведений на основі змін, за зобов‟язаннями з плаваючою відсотковою ставкою, які були 

обґрунтовано можливими. Аналіз ґрунтується на головному припущенні щодо зміни 

відсоткової ставки, в той час як інші припущення залишаються незмінними.  

Аналіз чутливості до процентного ризику (вплив на прибуток до оподаткування) 

 

(тис.грн.) 

Зобов’язання 

Станом на кінець дня 

31.12.2011 р. 

Станом на кінець дня 

31.12.2010 р. 

Ставка 

процента 

+1% 

Ставка 

процента 

-1% 

Ставка 

процента 

+1% 

Ставка 

процента 

-1% 

Кошти банків  
(39 321) 39 321 (40 317) 40 317 

Інші залучені кошти 
(202) 202 (806) 806 

Субординований борг  
(500) 500 - - 

Чистий вплив на прибуток до оподаткування (40 023) 40 023 (41 123) 41 123 

 

 

Таблиця 37.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами  

  (%) 

Рядок 
Найменування 

статті 

2011 2010 

гривня 
долари 

США 
євро інші гривня 

долари 

США 
євро інші 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

   Активи                          

1  
Грошові кошти та їх 

еквіваленти  
0,18 - - - 0,37 - - - 

2  
Торгові боргові цінні 

папери  
9,64 - - - 9,08 - - - 

3  

Інші боргові цінні 

папери, що 

обліковуються за 

справедливою 

вартістю з 

визнанням 

результату 

переоцінки у 

фінансових 

результатах  

- - - - - - - - 

4  
Кошти в інших 

банках  
6,61 0,50 1,07 1,47 5,04 1,16 1,20 0,62 

5  Кредити та 13,65 8,96 4,86 - 23,09 11,93 14,63 8,15 
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Рядок 
Найменування 

статті 

2011 2010 

гривня 
долари 

США 
євро інші гривня 

долари 

США 
євро інші 

заборгованість 

клієнтів  

6  

Боргові цінні папери 

у портфелі банку на 

продаж  

9,71 - - - 10,76 - - - 

7  

Боргові цінні папери 

у портфелі банку до 

погашення  

- - - - 3,77 - - - 

8  Інші активи  - - - - - - - - 

9  

Переведення до 

довгострокових 

активів, що 

утримуються для 

продажу  

- - - - - - - - 

   Зобов'язання          

10  Кошти банків  9,84 2,15 1,12 1,65 9,27 3,77 1,38 4,11 

11  Кошти клієнтів:  11,07 8,28 7,28 4,03 15,85 11,01 10,27 3,89 

11.1  Поточні рахунки  6,76 4,98 5,05 0,74 8,74 5,17 6,19 0,00 

11.2  Строкові кошти  15,17 9,01 8,02 4,46 20,70 12,17 11,28 5,19 

12  
Боргові цінні папери, 

емітовані банком  
18,11 - - - 17,83 5,87 9,74 - 

13  Інші залучені кошти  - - - - - - - - 

14  
Інші фінансові 

зобов'язання  
11,11 - - - - 7,30 - - 

15  
Субординований 

борг  
11,85 - - - 12,00 - - - 

16  

Зобов'язання, що 

пов'язані з 

довгостроковими 

активами, що 

утримуються для 

продажу (чи групами 

вибуття)  

- - - - - - - - 

 

Відсотки за кредитами, отриманими від міжнародних фінансових організацій (інші 

залучені кошти), нараховуються за плаваючою відсотковою ставкою, за іншими статтями 

активів / пасивів – за фіксованою. 

 

Інший ціновий ризик 

У таблиці нижче наводиться аналіз іншого цінового ризику – ризику внаслідок змін у 

цінах на цінні папери у торговому портфелі. Аналіз ґрунтується на головному припущенні 

щодо зміни ринкової вартості, в той час як інші припущення залишаються незмінними.  
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Аналіз чутливості до цінового ризику цінних паперів у торговому портфелі банку 

(тис. грн.) 

 31.12.2011 31.12.2010 

+ 1 % до 

вартості цінних 

паперів в 

торговому 

портфелі 

 

-  1 % до 

вартості цінних 

паперів в 

торговому 

портфелі 

 

+ 1 % до 

вартості цінних 

паперів в 

торговому 

портфелі 

 

-  1 % до 

вартості 

цінних 

паперів в 

торговому 

портфелі 

 Вплив на чистий 

прибуток/збиток  
159 (159) 538 (538) 

Вплив на капітал 159 (159) 538 (538) 

 

Географічний ризик  

 

Банк здійснює контроль за ризиком зміни законодавства, економічного та 

регуляторного середовища та оцінює його вплив на діяльність Банку.  

 

Таблиця 37.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань 

за 2011 рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Україна  

Країни - 

члени 

ОЕСР  

Інші 

країни  
Усього  

1  2  3  4  5  6  

   Активи              

1  Грошові кошти та їх еквіваленти  1 478 068 770 387 24 171 2 272 626 

2  Торгові цінні папери  15 926 0 0 15 926 

3  

Інші фінансові активи, що 

обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням результату 

переоцінки у фінансових результатах  

0 0 0 0 

4  Кошти в інших банках  2 140 504 0 0 2 140 504 

5  Кредити та заборгованість клієнтів  8 283 219 0 0 8 283 219 

6  
Цінні папери в портфелі банку на 

продаж  
3 764 318 0 0 3 764 318 

7  
Цінні папери в портфелі банку до 

погашення  
0 0 0 0 

8  Інші фінансові активи  631 262 78 899 10 337 720 498 

9  Усього фінансових активів  16 313 297 849 286 34 508 17 197 091  

10  Нефінансові активи  960 386 0 0 960 386 

11  Усього активів  17 273 683 849 286 34 508 18 157 477 

   Зобов'язання      

12  Кошти банків  8 578 392 16 174 159 796 8 754 362 
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Рядок  Найменування статті  Україна  

Країни - 

члени 

ОЕСР  

Інші 

країни  
Усього  

13  Кошти клієнтів  5 615 040 0 0 5 615 040 

14  
Боргові цінні папери, емітовані 

банком  
20 384 0 0 20 384 

15  Інші залучені кошти  50 000 20 265 0 70 265 

16  Інші фінансові зобов'язання  627 515 0 0 627 515 

17  Субординований борг  50 435 0 0 50 435 

18  Усього фінансових зобов'язань  14 941 766 36 439 159 796 15 138 001 

19  Нефінансові зобов'язання  215 372 0 0 215 372 

20  Усього зобов'язань  15 157 138 36 439 159 796 15 353 373 

21  Чиста балансова позиція  2 116 545 812 847 (125 288) 2 804 104 

22  Зобов'язання кредитного характеру  423 351 0 0 423 351 

 

Таблиця 37.7 Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань 

за 2010 рік  

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Україна  

Країни - 

члени 

ОЕСР  

Інші 

країни  
Усього  

1  2  3  4  5  6  

   Активи              

1  Грошові кошти та їх еквіваленти  507 941 761 715 38 478 1 308 134 

2  Торгові цінні папери  53 833 0 0 53 833 

3  

Інші фінансові активи, що 

обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням результату 

переоцінки у фінансових результатах  

0 0 0 0 

4  Кошти в інших банках  2 015 217 0 0 2 015 217 

5  Кредити та заборгованість клієнтів  5 614 588 0 0 5 614 588 

6  
Цінні папери в портфелі банку на 

продаж  
2 883 075 0 0 2 883 075 

7  
Цінні папери в портфелі банку до 

погашення  
0 0 0 0 

8  Інші фінансові активи  889 652 69 175 352 959 179 

9  Усього фінансових активів  11 964 306 830 890 38 830 12 834 026 

10  Нефінансові активи  1 002 451 463 42 1 002 956 

11  Усього активів  12 966 757 831 353 38 872 13 836 982 

   Зобов'язання      

12  Кошти банків  5 369 423 29 542 0 5 398 965 

13  Кошти клієнтів  5 235 113 0 0 5 235 113 

14  
Боргові цінні папери, емітовані 

банком  
59 917 0 0 59 917 

15  Інші залучені кошти  0 80 376 0 80 376 
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Рядок  Найменування статті  Україна  

Країни - 

члени 

ОЕСР  

Інші 

країни  
Усього  

16  Інші фінансові зобов'язання  769 002 37 54 769 093 

17  Субординований борг  50 510 0 0 50 510 

18  Усього фінансових зобов'язань  11 483 965 109 955 54 11 593 974 

19  Нефінансові зобов'язання  251 753 0 0 251 753 

20  Усього зобов'язань  11 735 718 109 955 54 11 845 727 

21  Чиста балансова позиція  1 231 039 721 398 38 818 1 991 255 

22  Зобов'язання кредитного характеру  727 707 0 0 727 707 

 

Управління географічним ризиком здійснює Департамент ризик-менеджменту банку. 

До активів, які розподілені за окремими країнами відносяться активи, що розміщені в  банках. 

 

Концентрація кредитного ризику  

Станом на 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року Банк надав позики восьми та 

тринадцяти клієнтам на загальну суму 7 423 067 тисяч гривень та 4 140 331 тисяч гривень, 

відповідно, кожна з яких перевищувала 10% капіталу Банку. Зазначені позики відповідно 

становлять 45,76 % та 39,28 % загального обсягу кредитного портфеля Банку до вирахування 

резервів станом на 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року. За 2011 та 2010 роки 

порушень нормативів кредитного ризику не було (не підлягало аудиту).  

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року норматив великих кредитних ризиків (Н8) 

становить 347,07% (на кінець дня 31 грудня 2010 року – 315,30%). 

 

Ризик ліквідності  

Ризик ліквідності – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 

виникає через неспроможність Банку виконати свої зобов‟язання у належні строки, не 

зазнавши при цьому неприйнятних втрат. 

Контролюючим органом Банку в сфері управління ризиком ліквідності є Комітет з 

питань управління активами та пасивами (КУАП).  Основним завданням діяльності Комітету 

є прийняття управлінських рішень з оптимізації структури активів і пасивів, рівня 

ліквідності, мінімізації банківських ризиків у діяльності Банку.  

 

Банк здійснює  управління ліквідністю з метою забезпечення оптимальної структури 

активів та пасивів з точки зору управління розривами ліквідності, а також забезпечення її 

оптимізації для отримання необхідного рівня доходності.  Процес управління ризиком 

ліквідності є постійним.  Казначейство Банку здійснює моніторинг поточної ліквідності 

Банку щоденно.  

Банк здійснює управління ризиком ліквідності шляхом застосування наступних 

інструментів: 

 управління ліквідності шляхом підтримки певного обсягу високоліквідних активів; 

 встановлення планових індикаторів показників ризику ліквідності; 

 встановлення внутрішніх лімітів з ліквідності (на залишки готівки / банківських 

металів в касі, на залишки готівки в банкоматах, на залишки коштів на коррахунках, 

лімітами максимального розміру портфелю державних боргових цінних паперів та 

портфелів державних боргових цінних паперів за строками до погашення, ліміт 

кредитування); 



Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства акціонерного банку 

«УКРГАЗБАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2011 року 

 

 143 

 обмеження можливого дефіциту коштів шляхом встановлення внутрішньобанківського 

ліміту на коротку грошову позицію; 

 управління доступністю ресурсів на грошових ринках; 

 застосування параметрів для фінансування активних операцій. 

 

Аналіз фінансових активів за строками погашення у частині кредитів та заборгованості 

клієнтів, представлений у таблицях 37.10 та 37.11, базується на фінальній даті погашення 

кредиту. 
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Таблиця 37.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2011 рік (за недисконтованими грошовими 

потоками) 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Середньозваже

на ефективна 

процентна 

ставка, % 

До 1 міс. 1 - 3 міс. 3 -12 міс. 
1 рік – 

5 років 

Більше 

5 років 

31 грудня 

2011 року, 

всього 

1  2  3  4  5  6  7 8  9  

              ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

1 Кошти банків  6.50 4 202 113 662 363 613 453 4 264 251 0 9 742 181 

2  Рахунки клієнтів   2 572 840 818 507 2 034 496 379 498 26 828 5 832 169 

2.1 Фізичні особи  1 626 476 705 876 1 856 007 367 314 26 828 4 582 501 

2.2 Інші  946 364 112 631 178 489 12 184 0 1 249 668 

3 
Боргові цінні папери, емітовані 

банком  
16.00 459 342 21 680 0 0 22 481 

4 Інші залучені кошти  8.90 20 723 917 4 125 56 689 0 82 454 

5 Субординований борг  10.25 435 846 3 844 68 569 0 73 694 

6  Інші фінансові зобов'язання  - 627 140 175 200 0 0 627 515 

7 
Поставочні форвардні контракти, 

загальна сума 
- 0 0 0 0 0 0 

8 
Поставочні форвардні контракти, 

чиста сума 
- 0 0 0 0 0 0 

9  Фінансові гарантії - 6 061 1 153 12 269 376 0 19 859 

10  
Інші зобов‟язання кредитного 

характеру 
- 47 712 12 818 75 310 229 860 29 782 395 482 

11 
Усього потенційних виплат за 

фінансовими зобов’язаннями 
 7 477 483 1 497 121 2 765 377 4 999 243 56 610 16 795 835 

 

  



Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» станом на кінець дня 31 

грудня 2011 року 
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Таблиця 37.9 Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2010 рік (за недисконтованими грошовими 

потоками) 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Середньозваже

на ефективна 

процентна 

ставка, % 

До 1 міс. 1 - 3 міс. 3 -12 міс. 
1 рік – 

5 років 

Більше 

5 років 

31 грудня 

2010 року, 

всього 

1  2  3  4  5  6  7 8  9  

              ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

1 Кошти банків   1 457 416 157 338 234 776 960 836 3 856 211 6 666 577 

2  Рахунки клієнтів   2 331 958 783 468 1 801 852 486 865 513 5 404 656 

2.1 Фізичні особи  1 699 701 713 100 1 697 338 434 916 513 4 545 568 

2.2 Інші  632 257 70 368 104 514 51 949 0 859 088 

3 
Боргові цінні папери, емітовані 

банком  
16 3 2 365 7 173 66 372 0 75 913 

4 Інші залучені кошти  3.71 80 376 0 0 0 0 80 376 

5 Субординований борг  12 510 986 4 504 24 000 53 740 83 740 

6  Інші фінансові зобов'язання   992 065 128 4 759 81 33 997 066 

7 
Поставочні форвардні контракти, 

загальна сума 
 0 0 0 0 0 0 

8 
Поставочні форвардні контракти, 

чиста сума 
 0 0 0 0 0 0 

9  Фінансові гарантії  13 840 71 414 23 115 2 208 0 110 577 

10  
Інші зобов‟язання кредитного 

характеру 
 32 901 11 492 153 169 388 208 36 647 622 417 

11 
Усього потенційних виплат за 

фінансовими зобов’язаннями 
 4 909 069 1 027 191 2 229 348 1 928 570 3 947 144 14 041 322 
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Таблиця 37.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків 

погашення за 2011 рік  

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

На вимогу 

та менше  

1 міс.  

Від  

1 до 3 міс.  

Від  

3 до 12 міс.  

Від  

1 до 5 

років  

Понад 

 5 років  
Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8 

   Активи                    

1  Грошові кошти та їх еквіваленти  2 272 626 0 0 0 0 2 272 626 

2  Торгові цінні папери  0 0 0 15 926 0 15 926 

3  

Інші фінансові активи, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових 

результатах  

0 0 0 0 0 0 

4  Кошти в інших банках  1 670 671 310 147 159 686 0 0 2 140 504 

5  Кредити та заборгованість клієнтів  3 656 496 118 756 1 992 797 1 589 100 926 070 8 283 219 

6  Цінні папери в портфелі банку на продаж  0 591 643 215 930 2 954 148 2 597 3 764 318 

7  Цінні папери в портфелі банку до погашення  0 0 0 0 0 0 

8  Інші фінансові активи  711 374 9 124 0 0 0 720 498 

9  Усього фінансових активів  8 311 167 1 029 670 2 368 413 4 559 174 928 667 17 197 091 

   Зобов'язання        

10  Кошти інших банків 4 197 433 580 358 391 970 3 584 600 0 8 754 362 

11  Кошти клієнтів  2 565 098 803 321 1 916 413 329 596 612 5 615 040 

12  Боргові цінні папери, емітовані банком  314 46 0 20 024 0 20 384 

13  Інші залучені кошти  20 265 0 0 50 000 0 70 265 

14  Інші фінансові зобов'язання  627 140 175 200 0 0 627 515 

15  Субординований борг  435 0 0 50 000 0 50 435 

16  Усього фінансових зобов'язань  7 410 685 1 383 900 2 308 583 4 034 220 612 15 138 001 

17  
Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 

грудня  
900 482 (354 230) 59 830 524 954 928 055 2 059 090 

18  
Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 

31 грудня  
900 482 546 252 606 081 1 131 035 2 059 090  
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Таблиця 37.11 Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків 

погашення за 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

На вимогу 

та менше  

1 міс.  

Від  

1 до 3 міс.  

Від  

3 до 12 міс.  

Від  

1 до 5 

років  

Понад 

 5 років  
Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8 

   Активи                    

1  Грошові кошти та їх еквіваленти  1 308 134 0 0 0 0 1 308 134 

2  Торгові цінні папери  52 670 1 163 0 0 0 53 833 

3  

Інші фінансові активи, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових 

результатах  

0 0 0 0 0 0 

4  Кошти в інших банках  1 907 881 107 336 0 0 0 2 015 217 

5  Кредити та заборгованість клієнтів  1 585 760 72 125 834 465 1 676 683 1 445 555 5 614 588 

6  Цінні папери в портфелі банку на продаж  972 600 375 292 449 744 1 064 557 20 882 2 883 075 

7  Цінні папери в портфелі банку до погашення  0 0 0 0 0 0 

8  Інші фінансові активи  958 846 5 27 161 140 959 179 

9  Усього фінансових активів  6 785 891 555 921 1 284 236 2 741 401 1 466 577 12 834 026 

   Зобов'язання        

10  Кошти інших банків 1 345 264 107 183 0 122 418 3 824 100 5 398 965 

11  Кошти клієнтів  2 321 542 770 038 1 713 167 430 100 266 5 235 113 

12  Боргові цінні папери, емітовані банком  1 129 83 73 58 632 0 59 917 

13  Інші залучені кошти  80 376 0 0 0 0 80 376 

14  Інші фінансові зобов'язання  761 518 368 7 093 81 33 769 093 

15  Субординований борг  510 0 0 0 50 000 50 510 

16  Усього фінансових зобов'язань  4 510 339 877 672 1 720 333 611 231 3 874 399 11 593 974 

17  
Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 

грудня  
2 275 552 (321 751) (436 098) 2 130 170 (2 407 822) 1 240 052 

18  
Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 

31 грудня  
2 275 552 1 953 801 1 517 704 3 647 874 1 240 052  



 

 148 

 

Примітка 38. Управління капіталом  

 

Банк здійснює управління капіталом з метою отримання впевненості, що він буде 

здатен функціонувати, як організація, що продовжує свою діяльність на безперервній основі, 

максимізуючи при цьому прибуток акціонерів, шляхом оптимізації співвідношення між 

запозиченими коштами та власним капіталом. 

Структура капіталу Банку представлена запозиченими коштами, які включають 

субординований борг, розкритий в Примітці 25, та капіталом акціонерів, який включає 

випущений капітал, резерви та непокритий збиток, як зазначено у Звіті про власний капітал. 

Правління Банку переглядає структуру капіталу кожне півріччя.  В процесі такого 

перегляду Правління Банку аналізує вартість капіталу та ризики, пов‟язані з кожним класом 

капіталу.  На основі рекомендацій Правління Банку, Банк проводить коригування структури 

капіталу шляхом додаткового випуску акцій, залучення додаткових позикових коштів або 

виплат за діючими позиками. 

Станом на кінець дня 31.12.2011 року Банк має наступні показники щодо регулятивного 

капіталу: 

 обсяг регулятивного капіталу складає 2 948 млн. грн., при мінімально 

допустимому розмірі (з урахуванням повного переліку операцій, що здійснює Банк) –               

120 млн. грн. (на кінець дня 31.12.2010 – 1 956 млн.грн.); 

 адекватність регулятивного капіталу (платоспроможність) складає 22,59 %, при 

нормативному значенні не менше 10%  (на кінець дня 31.12.2010 – 19,82 %). 

Протягом 2011 р. та 2010 Банк не порушував нормативи адекватності капіталу, 

встановлені Національним банком України (не підлягало аудиту).  

 

Таблиця 38.1. Структура регулятивного капіталу  

 

Структура регулятивного капіталу надається у відповідності до елементів, що включені 

до розрахунку регулятивного капіталу (основного та додаткового) згідно з законодавством. 

Розрахунок наведено за даними #02 файлу станом на кінець дня 31.12.2011 р. та 31.12.2010 р. 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1 2 3 4 

1.1 Основний капітал     

1.1.1. Фактично сплачений зареєстрований  статутний капітал 10 000 000 5 700 000 

1.1.2 Внески за незареєстрованим статутним капіталом 0 0 

1.1.3 
Розкриті резерви, що створені або збільшення за 

рахунок нерозподіленого прибутку: 
146 000 135 942 

1.1.3.2 Емісійні різниці 135 942 135 942 

1.1.3.3 
Загальні резерви та резервні фонди, що  створюються 

згідно з законами України, з них: 
10 058 0 

1.1.4 Зменшення основного капіталу:    

1.1.4.1 
Нематеріальні активи, капітальні вкладення у 

нематеріальні активи 
(11 626) (9 159) 

1.1.4.4 Збитки минулих років (4 038 222) (4 038 222) 

1.1.4.6 розрахунковий збиток поточного року  (3 618 495) (54 894) 

1.1.4.6.1  Нараховані доходи, що зменшують основний капітал (4 511) (64 952) 

  Всього основний капітал  (капітал 1-го рівня) 2 477 657 1 733 667 
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  Додатковий капітал     

1.1.6 Резерв під стандартну заборгованість 8 921 5 948 

1.1.7 Результат переоцінки основних засобів  204 229 186 162 

1.1.8 Розрахунковий прибуток поточного року  0 0 

1.1.9 Резерви та прибуток минулих років 26 21 

1.1.10 Субординований борг, що враховується до капіталу 50 000 50 000 

  Додатковий капітал 263 176 242 131 

1.1.13 Відвернення     

1.1.13.6 Балансова вартість позалістингових ЦП  0 (20 049) 

  Всього відвернення 0 (20 049) 

Всього: Регулятивний капітал банку (РК) 2 740 833 1 955 749 

 

Примітка 39. Потенційні зобов'язання банку  

 

а) розгляд справ у суді  

В процесі діяльності Банку клієнти та контрагенти висувають до Банку претензії. 

Керівництво вважає, що в результаті розгляду таких претензій Банк не понесе істотних 

збитків і, відповідно, додатково резерви станом на кінець дня 31.12.2011 р. та 31.12.2010 р. не 

створювалися.  

б) можливість виникнення потенційних податкових зобов'язань 
Політика Банку по веденню податкового обліку спрямована на дотримання принципів 

обережності та обачливості. В зв‟язку з чим Банк не передбачає ризиків, пов‟язаних з 

виникненням потенційних податкових зобов‟язань та, відповідно, станом на кінець дня 

31.12.2011 р. та 31.12.2010 р. не здійснює оцінку їх фінансового впливу, оцінку 

невизначеності з можливими подальшими змінами зазначених зобов‟язань.     

 

в) зобов'язання з капітальних вкладень 

Станом на кінець дня 31.12.2011 р. та 31.12.2010 р. Банк не має контрактних 

зобов'язань, пов'язаних із придбанням основних засобів та нематеріальних активів.  

 

г) зобов'язання оперативного лізингу (оренди) 

 

Таблиця 39.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою 

                                                                    (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  2011 2010 

1  2  3  4  

1  До 1 року  0 531 

2  Від 1 до 5 років  0 482 

3  Понад 5 років  0 0 

4  Усього  0 1 013 

 

Станом на кінець дня 31.12.2011 р. та 31.12.2010 р. Банк не має невідмовних угод про 

суборенду. 

  

ґ) зобов'язання, що пов'язані з кредитуванням 
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Позабалансові кредитні зобов‟язання являють собою невикористані кредитні лінії, 

гарантії або акредитиви.  Кредитний ризик по фінансовим інструментам, які обліковуються 

на позабалансових рахунках, визначаються як ймовірність втрат через неспроможність 

позичальника дотримуватись умов і строків контракту.  По відношенню до кредитного 

ризику, пов‟язаного з позабалансовими фінансовими інструментами, Банк потенційно несе 

збиток, рівний загальній сумі невикористаних кредитних ліній.  Однак ймовірна сума збитку є 

нижчою, ніж загальна сума невикористаних зобов‟язань, оскільки у більшості випадків 

виникнення зобов‟язань по наданню кредиту залежить від того, чи відповідають клієнти 

особливим стандартам кредитоспроможності.  Банк використовує таку ж кредитну політику 

по відношенню до умовних зобов‟язань, що і для відображених в балансі фінансових 

інструментів, основану на процедурах затвердження видачі позик, тобто: використання 

лімітів, які обмежують ризик, та поточний моніторинг.  

 

Таблиця 39.2. Структура зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням  

                                                                                                                                    (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  Примітки  2011 2010 

1  2  3  4  5  

1  Зобов'язання з кредитування, що надані   142 704 7 572 

2  Невикористані кредитні лінії   252 778 614 845 

3  Експортні акредитиви   0 5 

4  Імпортні акредитиви   0 0 

5  Гарантії видані   28 975 110 577 

6  
Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з 

кредитуванням  
22 (1 106) (5 292) 

7  
Усього зобов'язань, що пов'язані з 

кредитуванням за мінусом резерву  
 423 351 727 707 

 

д) активи, надані в заставу, та активи в заставі, щодо яких передбачені обмеження, 

пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними 

 

Таблиця 39.3. Активи, надані в заставу  

                                                                                                                               (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 

2011 2010 

активи, 

надані в 

заставу 

забезпечене 

зобов'язання 

активи, 

надані в 

заставу 

забезпечене 

зобов'язання 

1  2  3  4  5  6  7  

1  Торгові цінні папери  5 12 306 12 145 23 988 12 500 

2  

Цінні папери в 

портфелі банку на 

продаж  

9 1 240 493 1 193 854 914 878 293 500 

3  

Цінні папери в 

портфелі банку до 

погашення  

10 0 0 0 0 

4  
Основні засоби та 

інвестиційна 
12, 14 447 693 344 700 447 693 344 700 
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Рядок Найменування статті Примітки 

2011 2010 

активи, 

надані в 

заставу 

забезпечене 

зобов'язання 

активи, 

надані в 

заставу 

забезпечене 

зобов'язання 

нерухомість 

5 Інші:  10 628 156 5 925 933 6 470 207 4 628 189 

5.1 

Майнові права на 

грошові депозити та 

іменні грошові 

сертифікати 

 2 595 651 2 609 513 1 274 778 1 277 417 

5.2 

Майнові права на інші 

об‟єкти застави 

(кредити юридичних 

та фізичних осіб) 

 4 391 545 621 020 1 554 469 655 372 

5.3 

Акції банку, що 

належать іншим 

компаніям - 

пов‟язаним сторонам 

 3 640 960 2 695 400 3 640 960 2 695 400 

  Усього   12 328 648 7 476 632 7 856 766 5 278 889 

 

            Згідно зі Статтею 17  «Право розпорядження заставним майном»  Закону України «Про 

заставу», введеного Постановою Верховної Ради Україні за № 2655-XII від  2 жовтня 1992 року 

із змінами і доповненнями, внесеними Законами України, Банк, як заставодавець, може 

відчужувати заставне майно тільки за згодою заставодержателя. Інших обмежень щодо 

заставного майна Банк не має. 

Станом на 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року  справедлива вартість основних 

засобів, наданих у заставу, складає 343 028 тис. грн. та 362 245 тис.грн., відповідно. 

Примітка 40. Облік хеджування  

У 2011 р. та 2010 р. Банк не здійснював операцій хеджування 

Примітка 41. Справедлива вартість фінансових інструментів  

Розрахункову справедливу вартість фінансових активів і зобов‟язань Банк визначає з 

використанням ринкової інформації (за її наявності) та відповідних методик оцінки. 

Фінансові активи, що відображені за справедливою вартістю.  

Цінні папери у торговому портфелі Банку та у портфелі Банку на продаж обліковуються 

за справедливою вартістю. Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на 

організаційно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю. Методика 

визначення справедливої вартості для кожної категорії цінних паперів, що знаходяться в 

портфелі Банку визначається нормативно–правовими актами Національного банку України та 

внутрішніми положеннями АБ «Укргазбанк».  

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких надалі 

неможливо достовірно оцінити, обліковуються за собівартістю у портфелі Банку на продаж. 
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Таблиця 41.1. Балансова та розрахункова справедлива вартість фінансових 

активів та зобов'язань, які не відображаються в балансі банку за справедливою 

вартістю  

 (тис. грн.) 

Рядок 
Найменування 

статті 

2011 2010 

балансова 

вартість 

справедлива 

вартість 

балансова 

вартість 

справедлива 

вартість 

1  2  3  4  5  6  

 АКТИВИ 

1 
Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
2 272 626 2 272 626 1 308 134 1 308 134 

2 
Кошти в інших 

банках 
2 140 504 2 140 504 2 015 217  2 015 217 

3 

Кредити та 

заборгованість 

клієнтів 

8 283 219 8 178 606 5 614 588 5 597 461 

4 Інші фінансові активи 720 498 720 498 959 179              959 179 

5 

Усього фінансових 

активів, які не 

відображаються в 

балансі банку за 

справедливою 

вартістю 

13 416 847 13 312 234 9 897 118 9 879 991 

     

6 Кошти банків 8 754 362 8 754 362 5 398 965 5 398 965 

7 Кошти клієнтів 5 615 040 5 615 040 5 235 113 5 235 113 

8 
Боргові цінні папери, 

емітовані банком 
20 384 20 384 59 917 62 723 

 9 Інші залучені кошти   70 265 70 265 80 376 80 376 

10 
Інші фінансові 

зобов‟язання 
627 515 627 515 769 093 769 093 

11 Субординований борг 50 435 50 435 50 510 50 510 

12 

Усього фінансових 

зобов’язань, які не 

відображаються в 

балансі банку за 

справедливою 

вартістю 

15 138 001 15 138 001 11 593 974 11 596 780 

 

Справедлива вартість визначається як вартість, за якою фінансовий інструмент може 

бути придбаний під час здійснення операції між добре поінформованими, незалежними 

сторонами, які мають намір провести таку операцію, крім випадків примусового або 

ліквідаційного продажу.  Оцінки, представлені у цій фінансовій звітності, можуть не 

відображати суми, які Банк зміг би отримати при фактичній реалізації  тих чи інших 

фінансових інструментів.  
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Справедлива вартість кредитів та заборгованості клієнтів визначена за методами 

оцінювання, які базуються на ринковій інформації. 

Справедлива вартість облігацій, випущених на внутрішньому ринку, визначена за 

методами оцінювання, які базуються на ринковій інформації. 

Справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів, коштів в інших банках,  

інших фінансових активів, коштів банків, коштів клієнтів, ощадних (депозитних) 

сертифікатів, інших залучених коштів, інших фінансових зобов‟язань та субординованого 

боргу приблизно дорівнює балансовій вартості.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка 42. Операції з пов'язаними особами  

Таблиця 42.1. Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець 

дня 31 грудня 2011 року  

                                                                                                                           (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку  

Провідний 

управлінський 

персонал  

Асоційовані 

компанії  

Інші 

пов'язані 

особи  

1  2  4  6  7  8  

1  Торгові цінні папери  15 926 0 0 0 

2 
Кредити та заборгованість 

клієнтів  
0 97 0 23 603 

3 
Резерв під заборгованість за 

кредитами  
0 0 0 (14 425) 

4 
Цінні папери в портфелі 

банку на продаж  
3 298 553 0 0 8 

5 

Резерви під знецінення 

цінних паперів у портфелі 

банку на продаж  

0 0 0 (8) 

6 Інші активи 0 0 0 4 

7 Кошти клієнтів  0 1 177 0 10 845 

8 Інші зобов'язання  0 0 0 4 

 

 

Таблиця 42.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами  

за 2011 рік 

(тис. грн.) 
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Рядок  Найменування статті  

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку  

Провідний 

управлінський 

персонал  

Асоційовані 

компанії  

Інші 

пов'язані 

особи  

1  2  4  5  6  8  

1  Процентні доходи  261 907 13 0 1 099 

2  Процентні витрати  0 (72) 0 (763) 

3  
Резерви під заборгованість за 

кредитами  
0 0 0 6 248 

4 

Результат від торгових операцій 

з цінними паперами в торговому 

портфелі банку  

4 605 0 0 0 

5 Комісійні доходи  0 0 0 32 

6 
Адміністративні та інші 

операційні витрати  
0 0 0 15 636 

 

          

 

Таблиця 42.3. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами 

за станом на кінець дня 31 грудня 2011 року  

(тис. грн.) 

Рядок  
Найменування 

статті  

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку  

Провідний 

управлінський 

персонал  

Асоційовані 

компанії  

Інші 

пов'язані 

особи  

1  2  4  6  7  8  

1  Гарантії надані  0 0 0 0 

2  Гарантії отримані  0 0 0 9 676 

5  Інші зобов'язання  0 0 0 401 

 

         Таблиця 42.4. Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними 

особами протягом 2011 року  

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку  

Провідний 

управлінський 

персонал  

Асоційовані 

компанії  

Інші 

пов'язані 

особи  

1  2  4  6  7  8  

1  

Сума кредитів, що надані 

пов'язаним особам 

протягом року  

0 0 0 8 355 

2  

Сума кредитів, що погашені 

пов'язаними особами 

протягом року  

0 46 0 11 137 

 

Таблиця 42.5. Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець 

дня 31 грудня 2010 року  



 

 155 

                                                                                                                               (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку  

Провідний 

управлінський 

персонал  

Асоційовані 

компанії  

Інші 

пов'язані 

особи  

1  2  4  6  7  8  

1  Торгові цінні папери  35 315 0 0 0 

2 
Кредити та заборгованість 

клієнтів  
0 130 0 25 994 

3 
Резерв під заборгованість за 

кредитами  
0 (1) 0 (7 802) 

4 
Цінні папери в портфелі 

банку на продаж  
2 296 633 0 0 432 

5 

Резерв під знецінення цінних 

паперів в портфелі банку на 

продаж  

0 0 0 (8) 

6 Кошти клієнтів  1 1 203 0 23 024 

7 Резерви за зобов'язаннями  0 24 0 0 

8 Інші зобов‟язання  0 0 0 5 

 

Таблиця 42.6. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами  

за 2010 рік 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку  

Провідний 

управлінський 

персонал  

Асоційовані 

компанії  

Інші 

пов'язані 

особи  

1  2  4  5  6  8  

1  Процентні доходи  269 031 17 0 1 905 

2  Процентні витрати  0 (179) 0 (3 195) 

3  
Резерви під заборгованість за 

кредитами  
0 (1) 0 (305) 

4  

Результат від торгових операцій 

з цінними паперами в торговому 

портфелі банку  

(4 530) 0 0 0 

5 Комісійні доходи  0 0 0 39 

6 Резерви за зобов‟язаннями  0 12 0 2 

7  Інші операційні доходи  0 0 0 11 

8  
Адміністративні та інші 

операційні витрати  
0 9 0 17 256 

 

Таблиця 42.7. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами 

за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року  

(тис. грн.) 

Рядок  
Найменування 

статті  

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

Провідний 

управлінський 

персонал  

Асоційовані 

компанії  

Інші 

пов'язані 

особи  
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банку  

1  2  4  6  7  8  

1  Гарантії надані  0 1 194 0 0 

2  Гарантії отримані  0 0 0 8 249 

5  Інші зобов'язання  0 0 0 488 

 

Таблиця 42.8. Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними 

особами протягом 2010 року  

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку  

Провідний 

управлінський 

персонал  

Асоційовані 

компанії  

Інші 

пов'язані 

особи  

1  2  4  6  7  8  

1  

Сума кредитів, що надані 

пов'язаним особам 

протягом року  

0 0 0 60 

2  

Сума кредитів, що погашені 

пов'язаними особами 

протягом року  

0 45 0 3 440 

 

Основним власником (найбільшим акціонером) Банку є держава, яка станом на кінець 

дня 31.12.2011 р. володіє 9 299 981 000 акціями Банку загальною номінальною вартістю                 

9 299 981тис.грн., що складає 92,9998% статутного капіталу Банку. 

 

Таблиця 42.9. Виплати провідному управлінському персоналу  

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

2011 2010 

витрати  
нараховане 

зобов'язання  
витрати  

нараховане 

зобов'язання  

1  2  3  4  5  6  

1  Поточні виплати працівникам  9 510 355 9 446 284 

2  
Виплати по закінченні трудової 

діяльності  
0 0 0 0 

3  
Інші довгострокові виплати 

працівникам  
36 0 81 0 

4  Виплати при звільненні  52 0 49 0 

5  
Виплати інструментами власного 

капіталу банку  
0 0 0 0 

 

 

Примітка 43. Основні дочірні та асоційовані компанії  

Станом на кінець дня 31.12.2011 р. та 31.12.2010 р. Банк не має дочірніх та 

асоційованих компаній. 

 

 

Примітка 44. Об'єднання компаній 
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Протягом 2011 р. та 2010 р. Банк не здійснював об‟єднання компаній.  

 

Примітка 45. Події після дати балансу  

20 лютого 2012 року Правлінням Банку було прийняте рішення щодо продовження 

строку користування кредитами, отриманими від НБУ, на загальну суму 293 500 тис.грн. до 7 

лютого 2013 року. 

 

Примітка 46. Інформація про аудитора (аудиторську фірму)  

Аудит Банку за 2011 рік проведено Приватним акціонерним товариством «КПМГ 

Аудит» у відповідності із договором № 39/SA-2012 від 24 лютого 2012 р. Свідоцтво 

Аудиторської палати України (АПУ) про включення до реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів №2397, видане на підставі рішення №227/3 від 27 січня 2011 року (свідоцтво чинне 

до 27.01.2016). Дата закінчення аудиту є датою аудиторського висновку. 

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства: 01001, м. Київ, вул. 

Михайлівська,11. 

Групу надання послуг Банку очолює Ганна Пархоменко, партнер, сертифікований 

аудитор НБУ, член АССА. Сертифікат на право здійснення аудиту банків №0085 виданий 

Аудиторською палатою України на підставі рішення № 207/2 від 29.10.2009 (сертифікат 

чинний до 16.01.2015). Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків Національного 

банку України №0000044 видане Національним банком України на підставі рішення Комітету 

з питань аудиту банків №2 від 20.09.2007 (свідоцтво діє до 16.01.2015). 

 
Примітка 47. Рахунки довірчого управління 

  (тис. грн.) 

 

Рядок 

 
Найменування статті 2011 2010 

Зміни після дати 

останньої річної 

звітності 

(+;-) 

1  Готівкові кошти за операціями довірчого 

управління 

0 0 0 

2  Поточні рахунки банку – управителя з довірчого 

управління  

0 0 0 

3  Дебіторська заборгованість за операціями 

довірчого управління  

0 0 0 

4  Цінні папери в довірчому управлінні  11 781 

 

11 781 

 

0 

5  Банківські метали в довірчому управлінні  0 0 0 

6  Інші активи в довірчому управлінні  5 251 5 251 0 

7  Витрати за операціями довірчого управління   0 0 0 

8  Нараховані доходи за об‟єктами довірчого 

управління  

0 0 0 

9 Усього за активними рахунками довірчого 

управління 

17 032 17 032 0 

10  Фонди банківського управління  0 0 0 

11  Рахунки установників  17 032 17 032 0 

12  Кредиторська заборгованість за операціями 

довірчого управління  

0 0 0 

13 Доходи від операцій довірчого управління  0 0 0 





Додаткова інформація до фінансової звітності публічного акціонерного товариства акціонерного 

банку «УКРГАЗБАНК» за 2011рік 
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Додаткова інформація відповідно до вимог Рішення Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1528 публічного акціонерного 

товариства акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» станом на 31 грудня 2011 року, за рік, що 

минув на зазначену дату. 
 

1. Інформація за видами активів, інформація про зобов’язання та про власний капітал 

відповідно до встановлених нормативів. 

 

Активи, зобов’язання та власний капітал станом на 31 грудня 2011 та 2010 рр.: 

 
                                                                                                                       (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2011 2010 

1  2  3  4  5  

 АКТИВИ    

1  Грошові кошти та їх еквіваленти   2 272 626 1 308 134 

2  Торгові цінні папери  а 15 926 53 833 

3  

Інші фінансові активи, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових 

результатах  

 

0 0 

4  Кошти в інших банках  б 2 140 504 2 015 217 

5  Кредити та заборгованість клієнтів  в 8 283 219 5 614 588 

6  Цінні папери в портфелі банку на продаж  г 3 764 318 2 883 075 

7  Цінні папери в портфелі банку до погашення   0 0 

8  Інвестиції в асоційовані компанії    0 0 

9  Інвестиційна нерухомість  д 10 266 11 637 

10  
Дебіторська заборгованість щодо поточного 

податку на прибуток   
 313 313 

11  Відстрочений податковий актив   177 560 186 643 

12  Гудвіл   0 0 

13  Основні засоби та нематеріальні активи  е 683 865 762 008 

14  Інші фінансові активи  є 720 498 959 179 

15  Інші активи  ж 88 382 42 355 

16  
Довгострокові активи, призначені для 

продажу, та активи групи вибуття  
 0 0 

17  Усього активів     18 157 477 13 836 982 

 ЗОБОВ`ЯЗАННЯ     

18  Кошти банків   8 754 362 5 398 965 

19  Кошти клієнтів  з 5 615 040 5 235 113 

20  Боргові цінні папери, емітовані банком   20 384 59 917 

21  Інші залучені кошти  і  70 265 80 376 

22  
Зобов'язання щодо поточного податку на 

прибуток  
   0 0 

23  Відстрочені податкові зобов'язання   188 667 222 860 

24  Резерви за зобов'язаннями   1 106 5 292 
  

(тис. 

грн.)  
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25  Інші фінансові зобов'язання  й  627 515 769 093 

26  Інші зобов'язання  к 25 599 23 601 

27  Субординований борг   50 435 50 510 

28  

Зобов'язання, що пов'язані з 

довгостроковими активами, призначеними 

для продажу (чи групами вибуття)  

 
0 0 

29  Усього зобов'язань      15 353 373 11 845 727 

 ВЛАСНИЙ  КАПІТАЛ    

30  Статутний капітал   л 10 135 942 5 835 942 

31  
Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)  
 (7 652 180) (4 028 143) 

32  Резервні та інші фонди банку  м 320 342 183 456 

33  Усього власного капіталу   2 804 104 1 991 255 

34 Усього пасивів    18 157 477 13 836 982 

 

а) Торгові цінні папери: 

 
                                                                                                      (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3 4 

1  Боргові цінні папери:  15 926 53 833 

1.1  Державні облігації  (ОВДП) 15 926 35 315 

1.2  Облігації місцевих позик   18 518 

1.3  Облігації підприємств  0 0 

1.4  Векселя  0 0 

2  Акції підприємств  0 0 

3  Усього торгових цінних паперів  15 926 53 833 
 

 

б) Кошти в інших банках: 

 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4  

1  Депозити в інших банках:  154 304 784 871 

1.1  
Короткострокові депозити зі строком погашення більше 

ніж три місяці  0 589 660 

1.2  Довгострокові депозити  0 0 

1.3 
Прострочена заборгованість за депозитами, що 

розміщені в інших банках 154 304 195 211 

2  

Договори купівлі і зворотного продажу («зворотний 

РЕПО») з іншими банками зі строком погашення більше 

ніж три місяці  0 0 

3  Кредити, надані іншим банкам:  2 414 087 1 013 230 

3.1  Короткострокові  2 144 579 692 915 

3.2  Довгострокові  0 5 545 

3.3 
Прострочена заборгованість за кредитами, що надані 

іншим банкам 269 508 314 770 

4 Інші кошти в інших банках 699 211 699 098 

5  Резерв під знецінення коштів в інших банках  (1 127 098) (481 982) 
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Рядок Найменування статті 2011 2010 

6  Усього коштів у банках за мінусом резервів  2 140 504 2 015 217 

 

в) Кредити та заборгованість клієнтів: 
 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  2011 2010 

1  
Кредити, що надані органам державної влади та 

місцевого самоврядування  0 0 

2  Кредити юридичним особам  13 335 439 7 679 526 

3  Кредити, що надані за операціями РЕПО 0 0 

4  Кредити фізичним особам - підприємцям  25 923 25 383 

5  Іпотечні кредити фізичних осіб  782 364 736 488 

6  Споживчі кредити фізичним особам  1 978 584 2 050 560 

7  Інші кредити фізичним особам  99 447 48 730 

8  Резерв під знецінення кредитів  (7 938 538) (4 926 099) 

9  Усього кредитів за мінусом резервів  8 283 219 5 614 588 
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г) Цінні папери в портфелі банку на продаж: 
                                                                                                                                (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4  

1  Боргові цінні папери:  4 162 529 3 144 592 

1.1  Державні облігації  3 298 553 2 438 877 

1.2  Облігації місцевих позик  158 592 8 995 

1.3  Облігації підприємств  705 384 696 720 

1.4  Векселя  0 0 

2  
Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим 

прибутком:  23 539 23 825 

2.1  

Справедлива вартість яких визначена за даними 

оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових 

біржах  1 1 

2.2  
Справедлива вартість яких визначена за розрахунковим 

методом  139 425 

2.3  
За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно 

визначити неможливо)  23 399 23 399 

3  
Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку 

на продаж  (421 750) (285 342) 

4  Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів  3 764 318 2 883 075 

 

д) Інвестиційна нерухомість: 

 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4  

1  
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на 

початок року  11 637 19 896 

2  Надходження  0 0 

3 Переведення з будівель, що займані власником 1 233 3 893 

4  Поліпшення за рахунок капітальних вкладень   0 4 

5  Надходження шляхом об'єднання компаній  0 0 

6  Переведення до активів групи вибуття  0 0 

7  Вибуття  0 0 

8  
Переведення до категорії будівель, що займані 

власником  (2 226) (11 414) 

9  Вплив перерахунку у валюту подання звітності  0 0 

10  
Прибутки/збитки від переоцінки до справедливої 

вартості  (378) (742) 

11  Інше  0 0 

12  
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості за 

станом на кінець дня 31 грудня  10 266 11 637 
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е) Основні засоби та нематеріальні активи 

           (тис. грн.)  

Рядок Найменування статті 
Земельні 

ділянки 

Будівлі, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

Машини та 

обладнання 

Транспорт

ні засоби 

Інструмент

и, прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні 

засоби та 

нематеріальні 

активи 

Нематеріал

ьні активи 
Гудвіл Усього 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  11.1  12  

1  
Балансова вартість на 

початок 2010 року:  
0 

553 135 69 321 8 844 21 986 5 340 9 534 110 564 3 270 0 781 994 

1.1  
Первісна (переоцінена) 

вартість  
0 

553 135 141 628 19 567 40 437 10 282 42 835 110 564 9 444 0 927 892 

1.2  Знос на початок 2010 року  0 0 (72 307 ) (10 723) (18 451) (4 942) (33 301) 0 (6 174) 0 (145 898) 

2  
Придбання, пов'язане з 

об'єднанням компаній  
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3  Надходження  0 0 9 496 0 922 67 95 18 486 246 0 29 312 

4  

Поліпшення основних 

засобів та вдосконалення 

нематеріальних активів  

0 

1 176 537 3 2 672 11 728 (5 842) 711 0 (4) 

5  
Передавання до інших 

класів 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 
Первісна (переоцінена) 

вартість  
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 Знос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6  
Переведення до активів 

групи вибуття  
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7  Вибуття  0 
(40) (8) (398) (120) (196) (94) (30) 0 0 (886) 

7.1  
Первісна (переоцінена) 

вартість  
0 

(45) (3 450) (1 105) (625) (562) (1 884) (30) (113) 0 (7 814) 

7.2 знос 0 5 3 442 707 505 366 1 790 0 113 0 6 928 

8  
Амортизаційні 

відрахування  
0 

(12 970) (23 683) (3 176) (6 437) (2 073) (5 074) 0 (2 516) 0 (55 929) 
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9  

Відображення величини 

втрат від зменшення 

корисності, визначених у 

фінансових результатах  

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10  
Відновлення корисності 

через фінансові результати  
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

11.1  
Переоцінка первісної 

вартості  
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

12  
Вплив перерахунку у 

валюту подання звітності  
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13  Інше  0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 
Передавання зі складу 

інвестиційної нерухомості 
0 

7 637 3 581 0 1 825 118 632 (11 068) 4 796 0 7 521 

14.1 
Первісна (переоцінена) 

вартість  
0 

7 613 3 582 15 1 855 72 632 (11 068) 4 796 0 7 497 

14.2 Знос 0 
24 (1) (15) (30) 46 0 0 0 0 24 

15  

Балансова вартість на 

кінець 2010 року (на 

початок 2011 року):  

0 

548 938 59 244 5 273 20 848 3 267 5 821 112 110 6 507 0 762 008 

15.1  
Первісна (переоцінена) 

вартість  
0 

561 879 151 793 18 480 45 261 9 870 42 406 112 110 15 084 0 956 883 

15.2  
Знос на кінець 2010 року 

(на початок 2011 року)  
0 

(12 941) (92 549) (13 207) (24 413) (6 603) (36 585) 0 (8 577) 0 (194 875) 

16  
Придбання, пов'язане з 

об'єднанням компаній  
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17  Надходження  0 60 594 0 1 804 37 241 15 978 419 0 19 133 

18  

Поліпшення основних 

засобів та вдосконалення 

нематеріальних активів  

0 

1 435 3 941 6 2 107 8 943 (15 373) 6 933 0 0 

19 
Передавання до інших 

класів 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19.1 
Первісна (переоцінена) 

вартість  
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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19.2 Знос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20  
Переведення до активів 

групи вибуття  
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Вибуття  0 0 (49) (55) (46) (81) (392) (60) (9) 0 (692) 

21.1 
Первісна (переоцінена) 

вартість  
0 

(30) (4 074) (468) (963) (472) (6 675) (60) (283) 0 (13 025) 

21.2 Знос 0 30 4 025 413 917 391 6 283 0 274 0 12 333 

22  
Амортизаційні 

відрахування  
0 

(13 122) (21 653) (2 702) (9 147) (1 697) (4 255) 0 (4 762) 0 (57 338) 

23  

Відображення величини 

втрат від зменшення 

корисності через фінансові 

результати  

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24  
Відновлення корисності 

через фінансові результати  
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25  Переоцінка  (3 165) (16 172) 0 0 0 0 0 (20 902) 0 0 (40 239) 

25.1  
Переоцінка первісної 

вартості  
(3 165) 

(42 205) 0 0 0 0 0 (20 902) 0 0 (66 272) 

25.2  Переоцінка зносу  0 26 033 0 0 0 0 0 0 0 0 26 033 

26  
Вплив перерахунку у 

валюту подання звітності  
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27  Інше  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 
Передавання зі складу 

інвестиційної нерухомості 
31 719 

(29 903) 4 953 0 2 117 240 420 (10 635) 2 082 0 993 

28.1 
Первісна (переоцінена) 

вартість  
31 719 

(29 903) 4 865 0 2 162 283 420 (10 635) 2 082 0 993 

28.2 Знос 0 0 88 0 (45) (43) 0 0 0 0 0 

29  
Балансова вартість на 

кінець 2011 року  
28 554 

491 236 47 030 2 522 17 683 1 774 2 778 81 118 11 170 0 683 865 

29.1  
Первісна (переоцінена) 

вартість  
28 554 

491 236 157 119 18 018 50 371 9 726 37 335 81 118 24 235 0 897 712 

29.2  Знос на кінець 2011 року  0 0 (110 089) (15 496) (32 688) (7 952) (34 557) 0 (13 065) 0 (213 847) 
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є) Інші фінансові активи: 
                                                                                                      (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3 4 

2 
Дебіторська заборгованість за операціями з 

кредитовими та дебетовими картками  22 045 6 217 

3  Розрахунки за конверсійними операціями  593 126 770 655 

4  
Грошові кошти з обмеженим правом 

користування  87 410 68 935 

5 
Дебіторська заборгованість за розрахунками за 

цінними паперами для банку 90 861 90 861 

6 
Дебіторська заборгованість за виконаними 

гарантіями та майновим поручительством 64 330 25 616 

7 Інші  21 872 8 404 

8  Резерв під знецінення  (159 146) (11 509) 

9  
Усього інших фінансових активів за мінусом 

резервів  720 498 959 179 

 

ж) Інші активи: 
                                                                                                    (тис. грн.)                                                                                 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3 4  

1  Дебіторська заборгованість з придбання активів  38 780 41 930 

2  Передоплата за послуги  3 073 3 764 

3  Дорогоцінні метали  77 315 28 312 

4  
Майно, що перейшло у власність банку як 

заставодержателя  0 0 

5 Витрати майбутніх періодів 5 432 3 923 

6  Інше  2 743 2 559 

7  Резерв  (38 961) (38 133) 

8  Усього інших активів за мінусом резервів  88 382 42 355 

 

 

з) Кошти клієнтів: 
  (тис. грн.)                                                                               

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4  

1  Державні та громадські організації:  250 796 12 829 

1.1  Поточні рахунки  240 563 12 224 

1.2  Строкові кошти  10 233 605 

2  Інші юридичні особи  980 246 829 975 

2.1  Поточні рахунки  534 886 525 872 

2.2  Строкові кошти  445 360 304 103 

3  Фізичні особи:  4 383 998 4 392 309 

3.1  Поточні рахунки  1 162 951 979 022 

3.2  Строкові кошти  3 221 047 3 413 287 

4  Усього коштів клієнтів  5 615 040 5 235 113 
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і) Інші залучені кошти: 

 
                    (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3  4  

1  Консорціумні отримані кредити  20 265 80 376 

2  
Кредити, що отримані від міжнародних та інших 

фінансових організацій  50 000 0 

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

4  Усього  70 265 80 376 

 

й) Інші фінансові зобов’язання: 

 
                                                                                                                           (тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  2011 2010 

1  2  3 4  

1  Кредиторська заборгованість  20 153 9 965 

2 Внески за незареєстрованим статутним капіталом  0 0 

3 
Кредиторська заборгованість за розрахунками за 

цінними паперами для банку 0 0 

4 Дивіденди до сплати  109 109 

5  
Кредиторська заборгованість за дебетовими та 

кредитовими картками  3 604 4 077 

6  Розрахунки за конверсійними операціями  598 555 749 748 

7 Нараховані витрати за послуги зв’язку 379 1 900 

8  Нараховані витрати за договорами оренди 989 975 

9 Інші нараховані зобов’язання 3 726 2 319 

10  Усього інших фінансових зобов'язань  627 515 769 093 

 

к) Інші зобов’язання: 

 
   (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2011 2010 

1  2  3 4 

1  

Кредиторська заборгованість за податками та 

обов'язковими платежами крім податку на 

прибуток  212 271 

2  
Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

працівниками банку  17 838 13 668 

3  Кредиторська заборгованість з придбання активів  334 822 

4  Доходи майбутніх періодів  1 602 3 770 

5 
Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 5 481 5 024 

6  Інші  132 46 

7 Усього  25 599 23 601 
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л) Статутний капітал: 

 
(тис. грн.) 

Рядо

к  
Найменування статті  

Кількість 

акцій в обігу  

(тис. шт.)  

Прості 

акції  

Емісійні 

різниці  

Привілейов

ані акції  

Дивіденди, 

що 

спрямовані 

на 

збільшення 

статутного 

капіталу  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7 8  

1  
Залишок на 1 січня 2010 

року  3 800 000 3 799 523 135 942 477 0 3 935 942 

2  
Внески за акціями (паями, 

частками) нового випуску  1 900 000 1 900 000 0 0 0 1 900 000 

3  

Власні акції (частки, паї), 

що викуплені в акціонерів 

(учасників)  0 0 0 0 0 0 

4  
Продаж раніше 

викуплених власних акцій  0 0 0 0 0 0 

5  
Анульовані раніше 

викуплені власні акції  0 0 0 0 0 0 

6  
Дивіденди, що 

капіталізовані  0 0 0 0 0 0 

7  

Залишок на кінець дня 31 

грудня 2010 року 

(залишок на 1 січня 2011 

року)  5 700 000 5 699 523 135 942 477 0 5 835 942 

8  
Внески за акціями (паями, 

частками) нового випуску  4 300 000 4 300 000 0 0 0 4 300 000 

9  

Власні акції (частки, паї), 

що викуплені в акціонерів 

(учасників)  0 0 0 0 0 0 

10  
Продаж раніше 

викуплених власних акцій  0 0 0 0 0 0 

11  
Анульовані раніше 

викуплені власні акції  0 0 0 0 0 0 

12  
Дивіденди, що 

капіталізовані  0 0 0 0 0 0 

13  
Залишок на кінець дня 31 

грудня 2011 року  10 000 000 9 999 523 135 942 477 0 10 135 942 
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м) Резервні та інші фонди банку: 

 
    (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Фонд переоцінки 

Інші 

Усього 

резервних та 

інших фондів 

банку 

інші активи, крім довгострокових 

активів, призначених для продажу, 

та активів групи вибуття 

цінні папери в 

портфелі банку на 

продаж 

основні засоби та 

нематеріальні 

активи 

1  Залишки на 1 січня 2010 року  (876) 198 580 375 585 573 289 

2  Переоцінка  (19 517) 0 0 (19 517) 

3  Реалізований фонд переоцінки  0 (20) 0 (20) 

4  Курсові різниці  0 0 0 0 

5  Вплив податку на прибуток  0 5 289 0 5 289 

6  

Рух коштів загальних резервів та 

фондів банку, що створені за 

рахунок прибутку  0 0 (375 585) (375 585) 

7  
Залишок на кінець дня 31 

грудня 2010  (20 393) 203 849 0 183 456 

8  Переоцінка  105 438 (18 068) 0 87 370 

9  Реалізований фонд переоцінки  0 (5) 0 (5) 

10  Курсові різниці  0 0 0 0 

11  Вплив податку на прибуток  0 39 463 0 39 463 

12  

Рух коштів загальних резервів та 

фондів банку, що створені за 

рахунок прибутку  0 0 10 058 10 058 

14  
Залишок на кінець дня 31 

грудня 2011 року  85 045 225 239 10 058 320 342 

 

 

2. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства. 

 

Станом на 31 грудня 2011 р. вартість чистих активів Банку є меншою, ніж статутний капітал. 

Частина третя статті 155 Цивільного кодексу України вимагає, щоб чисті активи акціонерного 

товариства були не меншими, ніж статутний капітал. Однак, Банк підлягав вимогам Постанов 

Кабінету Міністрів України №567 від 10 червня 2009 р. та №342 від 4 квітня 2011 р. та здійснював 

свою діяльність у відповідності до цих вимог. Ці постанови передбачають збільшення статутного 

капіталу. 

 

3. Інформація стосовно сплати Банком статутного капіталу у встановлені законодавством 

терміни 

 

Станом на 31 грудня 2011 та 2010 рр., статутний капітал Банку був повністю сплачений. Протягом 

2011 та 2010 рр. статутний капітал Банку було збільшено на 4 300 000 тис. грн. та 1 900 000 тис. 

грн., відповідно, шляхом передачі Банку облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції 

додаткової емісії Банку.  

 

4. Відповідність розміру власного капіталу для компаній з управління активами, що мають в 

управлінні активи недержавних пенсійних фондів, вимогам законодавства України 

 

Банк не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів. Тому інформація стосовно 

відповідності розміру власного капіталу для компаній з управління активами, що мають в 

управлінні активи недержавних пенсійних фондів, вимогам законодавства України не надається. 
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5. Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України 

 

 
      1) Процентні забезпечені облігації серії «С»  

      АБ «Укргазбанк» уклав із Закритим акціонерним товариством «Страховою компанією 

«Українська страхова група» (код за ЄДРПОУ 30859524; 03038, м.Київ, вул.Івана Федорова, 32-А; 

не є афілійованою особою АБ «Укргазбанк») договір №75-0101-0014 від 20 липня 2007 р. 

добровільного страхування відповідальності перед третіми особами - на страхування ризиків 

непогашення емітентом основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями на загальну суму 

479 520 000,00 грн., при цьому гранична сума відповідальності за виплатою доходу в розрахунку 

на одну облігацію – 598,40 грн. Якщо нова процентна ставка доходу за облігаціями 

перевищуватиме 12% річних, у разі настання страхового випадку, страхове відшкодування буде 

покривати номінальну вартість і частину процентного доходу – 594,40 грн. за одну облігацію. Цей 

договір укладено на користь власників облігацій.  

       

      2) Відсоткові забезпечені облігації серій «D» та «Е»  

      АБ «Укргазбанк» уклав із Закритим акціонерним товариством «Страховою компанією 

«Українська страхова група» (код за ЄДРПОУ 30859524; 03038, м.Київ, вул.Івана Федорова, 32-А; 

не є афілійованою особою АБ «Укргазбанк») договір №75-0101-0015 від 27 липня 2007 р. 

добровільного страхування відповідальності перед третіми особами – на страхування ризиків 

непогашення емітентом основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями на загальну суму 

329 640 000,00 грн., при цьому гранична сума відповідальності за виплатою доходу в розрахунку 

на одну облігацію – 648,20 грн. Якщо нова процентна ставка доходу за облігаціями 

перевищуватиме 13% річних, у разі настання страхового випадку страхове відшкодування буде 

покривати номінальну вартість і частину процентного доходу – 648,20 грн. за одну облігацію. Цей 

Договір укладено на користь власників облігацій. 

 

6. Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного 

покриття відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації» 

 

Станом на 31 грудня 2011 та 2010 рр., Банк не мав випущених іпотечних облігацій. 

 

7. Стан виконання зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами 

 

В 2011 році було здійснено погашення та викуп облігацій на суму 49 326 тис. грн. 

 

На кожну дату виплати процентного доходу кошти перераховувались на підставі зведеного 

облікового реєстру, складеного депозитарієм станом на кінець робочого дня напередодні дати 

виплати. Виплата коштів юридичним особам-нерезидентам здійснювалась за вирахуванням 

податку на репатріацію, відповідно до чинного законодавства України. 

 

 

8. Інформація щодо обсягу чистого прибутку 

 

Чистий збиток Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2011 р. становив 3 613 984 тис. грн. 

 

9. Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на 

фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних 

паперів  

 

Протягом 2011 року не відбулося подій, що можуть значно вплинути на фінансово-господарський 

стан емітента або призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною 

першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме: 

 

 

- не було прийнято рішень про викуп власних акцій; 

 

- не було фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; 




