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Окремий звіт про зміни у власному капіталі ПАТ «Укрсоцбанк»
за рік, що закінчився 31 грудня

тисячі гривень

емісійні

статутний
капітал
Залишок на 1 січня 2011

резервні та інші резерви переоцінки
фонди
основних засобів

різниці

Усього власного
капіталу

нерозподілений
прибуток

резерви переоцінки
цінних паперів в
портфелі на продаж

1,396,649

973,164

2,128,832

2,145,837

-10,463

-124,113

6,509,906

Прибуток за рік

-

-

-

-

-

346,938

346,938

Інший сукупний дохід

-

-

-

-

29,722

-

29,722

Усього сукупного доходу

-

-

-

-

29,722

346,938

376,660

Реалізований результат переоцінки

-

-

-

-1,576

-

1,576

-

Розподіл прибутку у резервні фонди

-

-

20,235

-

-

-20,235

-

Дивіденди

-

-

-

-

-

-8,683

-8,683

Всього по операціям з акціонерами

-

-

-

-

-

-8,683

-8,683

1,396,649

973,164

2,149,067

2,144,261

19,259

195,483

6,877,883

Сукупний дохід:

Операції з акціонерами:

Залишок на 31 грудня 2011
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Окремий звіт про рух грошових коштів ПАТ «Укрсоцбанк»
за рік, що закінчився 31 грудня

тисячі гривень
2012
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток за рік
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення резервів під знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з торговими цінними паперами
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Процентні доходи)
Процентні витрати
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий збиток від операційної діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за
справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Процентні доходи отримані
Процентні витрати виплачені
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати
податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності

2011

14,807

346,938

204,446
1,420,679
-64,783
11,794
-83,572
-4,248
-4,250,135
2,213,667
-31,370

201,357
1,112,596
1,623
-2,096
1,559
-3,001
-4,257,230
1,857,685
161,997

-568,715
-230,898
-62,419

-578,572
-65,962
-360,519

-266,235
86,656
1,462,744
-201,770
-1,563,300
212,370
-19,972
16,819
4,002,684
-2,177,200

314,861
711,632
4,174
-4,089,533
2,667,683
-32,189
24,830
3,286,201
-1,992,077

690,764
-785
689,979

-109,471
-15,701
-125,172
(продовження)
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Примітки до окремої фінансової звітності ПАТ «Укрсоцбанк»
Зміст
ЗМІСТ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
11
ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
12
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
13
ПОЯСНЕННЯ ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ
22
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
23
ТОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ
24
ІНШІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ ЧЕРЕЗ ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК24
КРЕДИТИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ КЛІЄНТІВ
24
ЦІННІ ПАПЕРИ В ПОРТФЕЛІ БАНКУ НА ПРОДАЖ
32
ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ
32
ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
33
ІНШІ АКТИВИ
35
КОШТИ БАНКІВ
36
КОШТИ КЛІЄНТІВ
36
ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ)
37
РЕЗЕРВИ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ
38
ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
38
СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ
38
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
38
ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ
40
ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ
40
КОМІСІЙНІ ДОХОДИ
40
КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ
41
ВІДРАХУВАННЯ ДО РЕЗЕРВУ ПІД ЗНЕЦІНЕННЯ КРЕДИТІВ ТА КОШТІВ В ІНШИХ БАНКАХ
41
ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ
42
АДМІНІСТРАТИВНІ ТА ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
42
ВИГОДА / (ВИТРАТИ) НА ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
43
ГАРАНТІЇ ТА НАДАНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
43
СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
44
ЗАЛИШКИ ЗА РОЗРАХУНКАМИ ІЗ ЗВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
47
ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ
50
ЗАГАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
53
ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ ЗВІТНОСТІ
64
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(1) Загальна інформація
(a)

Організаційна структура та діяльність

Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (далі за текстом – Банк) було створене як відкрите акціонерне товариство
згідно із законодавством України і зареєстроване Національним банком України (НБУ) 27 вересня 1991 р. під назвою
Акціонерний комерційний Банк соціального розвитку «Укрсоцбанк». У червні 2010 Банк був перереєстрований у публічне
акціонерне товариство згідно зі змінами до законодавства України, що набрали чинності у 2009 році і встановлюють дві
форми існування акціонерних товариств: публічні та приватні. У вересні 2011 Банк змінив назву трогової марки на
UniCredit Bank, при цьому юридична назва банку (ПАТ «Укрсоцбанк») не змінилася.
Банк здійснює діяльність на підставі генеральної банківської ліцензії №5 від 29 грудня 2001 р. (виданої НБУ). Крім того,
Банк має ліцензії на здійснення торгових операцій з цінними паперами та надання послуг депозитарію і зберігача цінних
паперів, видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та є членом державної програми
страхування вкладів в Україні.
Банк спеціалізується на наданні банківських послуг компаніям, що здійснюють свою діяльність у різних галузях,
державним органам та фізичним особам. Ці послуги включають залучення депозитів і надання позик та авансів,
здійснення інвестицій у цінні папери, здійснення платежів на території України і за кордон та обмін валют.
Юридична адреса Головного офісу: вул. Ковпака, 29, Київ 03150, Україна. Крім того, на 31 грудня 2012 р. Банк має 5
макрорегіональних філій, до яких входить 410 відділень
(б)

Акціонери

Станом на 31 грудня 2012 р., головними акціонерами Банку є ПАТ Ферротрейд Інтернешенел, яке володіє 48.39% (31
грудня 2011 р.: 69.15%) статутного капіталу Банку, та UniCredit Bank Austria AG (УніКредит Банк Австрія), член UniCredit
Grouр (Група УніКредит), який володіє 49.97% (31 грудня 2011 р.: 26.27%) статутного капіталу Банку. УніКредит Банк
Австрія є материнською компанією для ПАТ Ферротрейд Інтернешенел, і, таким чином, опосередковано контролює
98.36% (31 грудня 2011 р.: 95.42%) статутного капіталу Банку. Фактичною контролюючою стороною Групи УніКредит є
UniCredito Italiano S.p.A. Більша частина фінансування надходить від УніКредит Банк Австрія. Внаслідок цього Банк є
економічно залежним від Групи УніКредит. Крім того, діяльність Банку тісно пов’язана з вимогами Групи УніКредит.
Детальну інформацію про операції із зв’язаними сторонами представлено у примітці 30. Як компанія UniCredito Italiano
S.p.A., так і УніКредит Банк Австрія, складають консолідовану фінансову звітність, що є доступною для публічного
користування.
(в)

Дочірні підприємства

Перелік дочірніх підприємств представлено таким чином:
% власності
Назва
ТОВ «Укрсоцнерухомість»

Країна реєстрації
Україна

ПІФ «Укрсоцбуд»

Україна

ПІФ «Фонд управління
активами «Укрсоц»
ТОВ «Укрсоцбуд»
ТОВ «Профікс»

Україна
Україна
Україна

Характер діяльності 31 грудня 2012 р.
Компанія з управління
активами
100.0%
Пайовий інвестиційний
фонд
100.0%
Пайовий інвестиційний
фонд
Будівництво
99.0%
Розробка та підтримка
програмного забезпечення
80.0%

31 грудня 2011 р.
100.0%
100.0%
100.0%
99.0%
80.0%

У 2012 році ПІФ «Фонд управління активами «Укрсоц» припинив свою діяльність.
Для цілей окремої фінансової звітності Банк обліковує інвестиції в дочірні компанії згідно з обліковою політикою,
представленою у Примітці (3).
(г) Умови здійснення діяльності в Україні
В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали і можуть і надалі впливати на діяльність установ, які
працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов’язано з ризиками, які не є характерними для
інших ринків. Крім того, скорочення обсягів операцій на ринках капіталу та кредитних ресурсів та його вплив на економіку
України посилюють рівень невизначеності у економічному середовищі.
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Ця окрема фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні
на операції та фінансовий стан Банку. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок керівництва.

(2) Основа підготовки окремої фінансової звітності
(а)

Підтвердження відповідності

Ця окрема фінансова звітність підготовлена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), вимог
Національного банку України щодо складання та оприлюднення фінансової звітності банками України та законодавства
України.
Верховною Радою України було прийнято зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»,
згідно з якими банки повинні складати річну фінансову звітність відповідно до вимог МСФЗ та нормативних вимог НБУ за
рік, що закінчився 31 грудня 2012 року. Унаслідок цього МСФЗ стали обов’язковою основою складання фінансової
звітності для українських банків, починаючи з річної фінансової звітності на 31 грудня 2012 р. та за рік, що закінчився на
цю дату. Виходячи з цього, у 2011 році НБУ було прийнято Постанову №373, яка регулює складання, подання та
оприлюднення фінансової звітності банків відповідно до вимог МСФЗ. На підставі зазначеної вимоги, Банк підготував цю
окрему фінансову звітність. Відповідно, ця звітність є першою окремою фінансовою звітністю Банку, складеною згідно з
МСФЗ, і в рамках переходу на МСФЗ був застосований МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності” (МСФЗ 1).
До 1 січня 2012 р. Банк складав окрему фінансову звітність згідно з Інструкцією «Про складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України» (далі – (П(с)БО) України). Оскільки ця фінансова звітність є першою окремою
фінансовою звітністю за МСФЗ, у примітці 4 до цієї фінансової звітності представлене узгодження з даними попередньої
окремої фінансової звітності, складеної згідно з П(с)БО України. Окрім цієї окремої фінансової звітності Банк складає
консолідовану фінансову звітність, яка доступна у Головному офісі Банку.

(б)

Основа оцінки

Окрема фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, за винятком фінансових активів, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, цінних паперів в портфелі Банку на продаж, та
будівель, які відображені за справедливою вартістю.
(в)

Функціональна валюта та валюта подання звітності

Функціональною валютою та валютою подання звітності Банку і його дочірніх підприємств є гривня, оскільки гривня є
національною валютою України і відображає економічну суть більшості подій та обставин, які їх стосуються. Вся фінансова
інформація представлена у гривнях та округлена до тисяч.
Курси обміну гривні до основних валют, використані при підготовці цієї окремої фінансової звітності, представлені у
таблиці:

гривня
Валюта
Долар США
Російський рубль
Євро

31 грудня 2012 р.
7.99
0.26
10.53

31 грудня 2011 р.
7.99
0.26
10.30

1 січня 2011 р.
7.96
0.26
10.57

На дату затвердження цієї окремої фінансової звітності, 16 квітня 2013 р., курси обміну гривні становили 7.99 гривні за
1.00 долар США, 10.46 гривні за 1.00 євро і 0.26 гривні за 1.00 російський рубль.
(г)

Застосування суджень, оцінок та припущень

Підготовка окремої фінансової звітності вимагає від керівництва формування суджень, оцінок та припущень, які
впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображених
у звітності, та на розкриття інформації щодо потенційних активів та зобов’язань. Фактичні результати можуть відрізнятися
від цих оцінок.
Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облікових оцінок
визнаються у періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які впливають такі оцінки.
Далі представлені суттєві судження щодо застосування принципів облікової політики Банку, сформовані керівництвом при
підготовці цієї окремої фінансової звітності, та основні джерела невизначеності оцінок:
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 Зменшення корисності позик та авансів. Керівництво оцінює зменшення корисності шляхом оцінки вірогідності
погашення позик та відшкодування авансів на основі аналізу окремих позичальників по позиках, які є значними самі по
собі, а також у сукупності по позиках, які є незначними самі по собі і які мають аналогічні умови та характеристики
ризику.
Фактори, що беруться до уваги при оцінці окремих позик, включають історію погашення, поточний фінансовий стан
позичальника, своєчасність погашення і заставу, якщо така існує. Для визначення суми зменшення корисності
керівництво проводить оцінку сум та строків майбутніх платежів з погашення основної суми заборгованості та процентів і
надходження від реалізації застави, якщо така існує. Після цього ці грошові потоки дисконтуються із застосуванням
початкової ефективної ставки проценту. Фактичні платежі з погашення основної суми заборгованості і процентів залежать
від спроможності позичальника генерувати грошові потоки від операцій або отримати альтернативне фінансування і
можуть відрізнятися від оцінок керівництва.
Фактори, що беруться до уваги при оцінці зменшення корисності позик, що оцінюються у сукупності, включають
історичний досвід понесення збитків від кредитування, процент простроченої заборгованості у кредитному портфелі та
загальні економічні умови.
Примітка (8) містить опис чутливості балансової вартості позик та авансів до змін в оцінках. Якби фактичні суми
погашення були меншими, ніж за оцінками керівництва, Банк повинен був би відобразити в обліку додаткові витрати у
зв’язку із зменшенням корисності.
 Оцінка вартості будівель. Будівлі відображені за справедливою вартістю за вирахуванням накопичених у подальшому
зносу та збитків від зменшення корисності. Для визначення справедливої вартості застосовувався метод ринкового
підходу. Ринковий підхід ґрунтується на аналізі результатів порівнянних продажів аналогічних будівель. Оцінка
справедливої вартості будівель вимагає формування суджень та застосування припущень щодо порівнянності об’єктів
майна та інших факторів. Для оцінки справедливої вартості об’єктів нерухомості керівництво залучає зовнішніх
незалежних оцінювачів. Примітка (11) містить опис ключових припущень, використаних при оцінці справедливої вартості
будівель.

(3) Основні принципи облікової політики
Далі наведено основні принципи облікової політики, що були застосовані під час підготовки цієї окремої фінансової
звітності. Ці принципи облікової політики застосовувалися послідовно до усіх періодів, включаючи вхідний окремий звіт
про фінансовий стан на 1 січня 2011 р.
Дочірні підприємства
Дочірніми підприємствами є суб’єкти господарювання, що контролюються Банком. Контроль існує тоді, коли Банк має
повноваження, безпосередньо чи опосередковано, керувати фінансовою та операційною політикою суб’єкта
господарювання для отримання вигод у результаті його діяльності. Інвестиції в дочірні компанії обліковуються за
собівартістю.
Операції в іноземних валютах
Операції в іноземних валютах перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну, що діють на дату здійснення
операції. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах на звітну дату, перераховуються у
функціональну валюту за курсом обміну, що діє на цю дату. Прибутки або збитки від курсових різниць по монетарних
статтях є різницею між амортизованою вартістю у функціональній валюті на початок періоду, скоригованою з урахуванням
ефективної процентної ставки та платежів за період, та амортизованою вартістю в іноземній валюті, перерахованою за
курсом обміну на кінець звітного періоду. Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, які
оцінюються за справедливою вартістю, перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну, що діють на дату
визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникають при перерахуванні, визнаються у прибутку або збитку,
за винятком різниць, що виникають при перерахуванні інструментів капіталу у портфелі на продаж, які визнаються в
іншому сукупному прибутку. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті,
перераховуються за курсом обміну, що діє на дату операції.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають банкноти та монети у касі, залишки на рахунках (ностро) у НБУ та інших
банках, не обмежені для використання, та високоліквідні фінансові активи з початковими строками погашення до трьох
місяців із несуттєвим ризиком змін справедливої вартості, та такі, що використовуються Банком в ході управління
короткостроковими зобов’язаннями. Кошти обов’язкових резервів Банку в НБУ не вважаються еквівалентом грошових
коштів у зв’язку з обмеженнями на зняття цих коштів. Грошові кошти та їх еквіваленти відображаються в окремому звіті
про фінансовий стан за амортизованою вартістю.
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Фінансові інструменти

Класифікація
Фінансові інструменти, що обліковуються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки через прибуток або
збиток - це фінансові активи або зобов’язання, що були придбані або виникли, головним чином, з метою продажу або
зворотного викупу у найближчому майбутньому, частина портфеля ідентифікованих фінансових інструментів, які
управляються разом та відносно яких є свідчення нещодавньої практики отримання прибутку протягом короткого
проміжку часу, похідні фінансові інструменти (за винятком похідних фінансових інструментів, які були визначені та діють
як інструменти хеджування) або визначені при початковому визнанні як фінансові інструменти, що обліковуються за
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у прибутку або збитку.
Банк може визначати фінансові активи та зобов’язання як фінансові активи та зобов’язання за справедливою вартістю, з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку, якщо управління активами чи зобов’язаннями та їх оцінка
здійснюється на основі справедливої вартості, таке визначення виключає або значно зменшує невідповідності у
бухгалтерському обліку, які б виникли за іншого визначення, або актив чи зобов’язання містить вбудований похідний
інструмент, який значним чином модифікує грошові потоки, які за іншого визначення були б необхідними згідно з
контрактом.
Усі похідні інструменти, призначені для торгових операцій, справедлива вартість яких має додатне значення, а також
придбані опціони відображаються як активи. Усі похідні інструменти, призначені для торгових операцій, справедлива
вартість яких має від’ємне значення, а також продані опціони відображаються як зобов’язання.

Позики та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або з платежами, що
можуть бути визначені, які не мають котирування ціни на активному ринку, за винятком тих, які Банк має намір продати
негайно або найближчим часом, тих, які при початковому визнанні були визначені Банком як фінансові інструменти, що
обліковуються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у прибутку або збитку, тих, які при початковому
визнанні були визначені Банком як фінансові інструменти, наявні для продажу, або тих, по яких Банк може не
відшкодувати у значній мірі всі початкові інвестиції, крім випадків, пов’язаних зі знеціненням позик.
Активи, що утримуються до погашення – це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або з платежами, що
можуть бути визначені, а також з фіксованими строками погашення, які керівництво має намір та спроможність
утримувати до строку погашення, за винятком тих, які керівництво при початковому визнанні визначає як фінансові
активи, що відображаються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у прибутку або збитку, які
керівництво визначає як активи, наявні для продажу, або тих, які відповідають визначенню «позики та дебіторська
заборгованість».
Активи, наявні для продажу – це фінансові активи, які були визначені як фінансові активи, наявні для продажу, або ті, що
не були класифіковані як позики та дебіторська заборгованість, активи, що утримуються до погашення, або фінансові
інструменти, що відображаються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у прибутку або збитку.
Керівництво визначає прийнятну класифікацію фінансових інструментів на момент початкового визнання. Похідні
фінансові інструменти та фінансові інструменти, які були визначені при початковому визнанні як фінансові інструменти,
що відображаються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у прибутку або збитку , не можуть бути
перекласифіковані з категорії фінансових інструментів, що відображаються за справедливою вартістю, з відображенням
переоцінки через прибуток або збиток. Фінансові активи, які відповідають визначенню «позики та дебіторська
заборгованість», можуть бути перекласифіковані з категорії фінансових інструментів, що відображаються за
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у прибутку або збитку, або з категорії фінансових інструментів,
наявних для продажу, якщо суб’єкт господарювання має намір та спроможність утримувати їх у найближчому
майбутньому або до строку погашення. Інші фінансові інструменти можуть бути перекласифіковані з категорії фінансових
інструментів, що відображаються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у прибутку або збитку, тільки у
нечисленних випадках. Такі випадки можуть бути пов’язані з подією, яка є нестандартною або такою, що навряд знову
відбудеться найближчим часом.
Категорії фінансових інструментів поділяються на такі класи:







боргові цінні папери
інструменти капіталу
паї в інвестиційних фондах
позики
депозити
похідні інструменти.

Такий поділ на класи представлений у таблицях, що містяться у примітках до окремої фінансової звітності.

Визнання
Фінансові активи та зобов’язання визнаються в окремому звіті про фінансовий стан, коли Банк стає стороною договору
про придбання фінансового інструмента. Усі стандартні придбання фінансових активів обліковуються на дату розрахунків.
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Оцінка
Початкова оцінка фінансового активу або фінансового зобов’язання здійснюється за справедливою вартістю, включаючи,
якщо це не фінансовий актив або фінансове зобов’язання, що відображаються за справедливою вартістю, з
відображенням переоцінки у прибутку або збитку, витрати на здійснення операцій, які прямо відносяться до придбання чи
випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Після початкового визнання фінансові активи, включаючи похідні інструменти, які є активами, оцінюються за
справедливою вартістю без будь-якого вирахування витрат на здійснення операцій, які можуть бути понесені при продажу
чи іншому вибутті фінансового активу, за винятком позик та дебіторської заборгованості, що оцінюються за
амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка; інвестицій, що утримуються до погашення, які
оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка, та інвестицій в інструменти
капіталу, які не мають котирування ціни на активному ринку і справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно.
Такі фінансові інструменти оцінюються за вартістю придбання.
Усі фінансові зобов’язання, крім тих, що були визначені як зобов’язання, що відображаються за справедливою вартістю, з
відображенням переоцінки у прибутку або збитку, та крім фінансових зобов’язань, що виникають у випадку, коли
передача фінансового активу, відображеного в обліку за справедливою вартістю, не відповідає критеріям припинення
визнання, оцінюються за амортизованою вартістю.
Амортизована вартість розраховується за методом ефективного відсотка. Премії та дисконти, у тому числі початкові
витрати на здійснення операцій, включаються до балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються за
ефективною процентною ставкою по цьому інструменту. Якщо оцінка вартості на основі наявних ринкових даних вказує на
прибуток або збиток від змін справедливої вартості при початковому визнанні активу чи зобов’язання, цей прибуток або
збиток негайно визнається у прибутку або збитку. Якщо початковий прибуток або збиток ґрунтується не тільки на наявних
ринкових даних, він переноситься на майбутні періоди і визнається належними чином протягом строку існування активу
чи зобов’язання, або коли ціни стають наявними, або при вибутті активу чи зобов’язання.

Принципи оцінки за справедливою вартістю
Справедлива вартість фінансових інструментів ґрунтується на котируванні їх цін на ринку на звітну дату, якщо вони
існують, без будь-яких вирахувань витрат на здійснення операцій. Ринок вважається активним, якщо існує можливість
регулярно і оперативно отримати котирування цін, що відображають реальні та регулярні ринкові операції на звичайних
ринкових умовах. У разі відсутності ціни котирування справедлива вартість інструмента визначається з використанням
методів оцінки вартості з максимальним застосуванням ринкової інформації. Такі методи оцінки вартості включають
посилання на нещодавні операції на ринку, що проводилися на звичайних ринкових умовах, поточні ринкові ціни на
практично аналогічні інструменти, моделі дисконтованих грошових потоків та опціонного ціноутворення, а також інші
методи, які широко використовуються учасниками ринку для визначення ціни інструмента.
При застосуванні методів дисконтованих грошових потоків очікувані в майбутньому грошові потоки базуються на
найбільш точних оцінках керівництва. При цьому використовується ставка дисконту, яка дорівнює ринковій ставці на
звітну дату по інструменту, що має подібні умови та характеристики. При використанні моделей ціноутворення вхідні дані
базуються на ринкових оцінках на звітну дату, скоригованих з урахуванням кредитного ризику по інструменту та інших
факторів, таких як ризик ліквідності чи невизначеності моделі, якщо Банк вважає, що третя сторона – учасник ринку –
буде враховувати їх під час визначення ціни операції.

Прибутки та збитки від подальшої оцінки
Прибуток або збиток в результаті зміни справедливої вартості фінансового інструмента, класифікованого як фінансовий
інструмент, що відображається за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у прибутку або збитку, визнається
у прибутку або збитку.
Прибуток або збиток від зміни справедливої вартості фінансового активу, наявного для продажу, визнається
безпосередньо в іншому сукупному прибутку (за винятком збитків від зменшення корисності і прибутків та збитків від
курсових різниць по боргових фінансових інструментах, наявних для продажу) до моменту припинення визнання цього
активу, коли кумулятивний прибуток або збиток, що раніше був визнаний в іншому сукупному прибутку, визнається у
прибутку або збитку. Проценти, пов’язані з фінансовим активом, наявним для продажу, визнаються у прибутку або збитку
у тому періоді, в якому вони були зароблені, і розраховуються із застосуванням методу ефективного відсотка.
Прибуток або збиток від фінансових активів та зобов’язань, відображених за амортизованою вартістю, визнається у
прибутку або збитку, коли відбувається припинення визнання фінансового активу чи фінансового зобов’язання або
зменшується його корисність, а також у процесі амортизації.

Припинення визнання
Припинення визнання фінансових активів відбувається тоді, коли закінчився строк дії прав на отримання грошових коштів
від фінансового активу, або коли Банк передав практично всі ризики та винагороди, пов’язані з володінням фінансовим
активом. Будь-які права чи зобов’язання, що виникають або утримуються при передачі, визнаються окремо як активи чи
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зобов’язання. Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається тоді, якщо таке зобов’язання погашено,
анульовано або строк його виконання закінчився.
Банк також припиняє визнання деяких активів, коли він списує залишки по активах, які вважаються безнадійними щодо
погашення.

Угоди про зворотний викуп та угоди про зворотний продаж
Цінні папери, продані за угодами про продаж та зворотний викуп (репо), обліковуються як забезпечені операції з
фінансування, при цьому цінні папери відображаються в окремому звіті про фінансовий стан, а зобов’язання контрагента
включається до сум до виплати за операціями репо у складі депозитів і залишків коштів в інших банках або поточних
рахунків і депозитів клієнтів залежно від обставин. Різниця між ціною продажу і ціною зворотного викупу являє собою
витрати на виплату процентів і визнається у прибутку або збитку протягом строку дії угоди про зворотний викуп за
методом ефективного відсотка.
Цінні папери, придбані за угодами про зворотний продаж, обліковуються як суми до отримання за операціями зворотного
продажу у складі коштів в інших банках або позик клієнтам залежно від обставин. Різниця між ціною придбання та ціною
продажу є процентним доходом і визнається у прибутку або збитку протягом строку дії угоди про зворотний продаж за
методом ефективного відсотка.
Якщо активи, придбані за угодою про зворотний продаж, продаються третім особам, зобов’язання щодо повернення
цінних паперів обліковується як торгове зобов’язання і оцінюється за справедливою вартістю.

Похідні фінансові інструменти
Похідні фінансові інструменти включають свопи, форвардні операції, операції з обміну валют на умовах спот, дорогоцінні
метали, а також будь-які поєднання цих інструментів.
Похідні інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю на дату укладання контракту про похідний інструмент,
після чого вони переоцінюються за справедливою вартістю. Всі похідні інструменти відображаються як активи, якщо їх
справедлива вартість має додатне значення, та як зобов’язання, якщо їх справедлива вартість має від’ємне значення.
Зміни справедливої вартості похідних інструментів визнаються негайно у прибутку або збитку.
Похідні інструменти можуть бути вбудовані в іншу угоду («основний контракт»). Вбудований похідний інструмент
відокремлюється від основного контракту та обліковується як похідний інструмент тільки у випадку, якщо економічні
характеристики та ризики основного контракту та вбудованого похідного інструменту не пов’язані тісно між собою, якщо
окремий інструмент з такими самими умовами, що і у вбудованого похідного інструмента, відповідає визначенню
похідного інструмента, та якщо комбінований інструмент не оцінюється за справедливою вартістю, з відображенням зміни
справедливої вартості у прибутку або збитку. Похідні інструменти, вбудовані у фінансові активи чи фінансові зобов’язання
за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у прибутку або збитку, не відокремлюються.
Хоча Банк і здійснює торгові операції з похідними інструментами для цілей хеджування ризиків, ці інструменти не
відповідають критеріям обліку хеджування.

Взаємозарахування
Фінансові активи і зобов’язання взаємозараховуються, і чиста сума відображається в окремому звіті про фінансовий стан
у випадку існування юридично забезпеченого права на взаємозарахування визнаних сум і наміру провести розрахунок
шляхом взаємозарахування або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання.

Дорогоцінні метали
Дорогоцінні метали відображаються за меншою з вартостей – за чистою вартістю реалізації або за вартістю придбання.
Чиста вартість реалізації дорогоцінних металів оцінюється на основі котирування ринкових цін. Вартість придбання
дорогоцінних металів визначається за методом «перше надходження – перше вибуття» (FIFO). Дорогоцінні метали
відображаються у складі інших активів.
Основні засоби

Власні активи
Основні засоби відображаються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення
корисності, за винятком будівель, які відображені за вартістю переоцінки, про що йдеться далі.
Вартість включає витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням активу. Вартість активів, створених за рахунок власних
коштів, включає вартість матеріалів та витрати на оплату праці основних працівників, інші витрати, що безпосередньо
відносяться на приведення активу в робочий стан, придатний для його цільового використання, витрати на демонтаж та
перевезення об’єктів, на відновлення території, на якій розміщені активи, та капіталізовані витрати по відповідних активах.
Придбане програмне забезпечення, яке є складовою функціональності відповідного обладнання, капіталізується у складі
вартості цього обладнання.
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Вартість будівель підлягає регулярній переоцінці. Частота переоцінки залежить від змін справедливої вартості будівель,
що підлягають переоцінці. Для визначення справедливої вартості будівель керівництво залучає незалежних професійних
оцінювачів. Метод, який застосовувався для визначення справедливої вартості, включає порівняння з вартістю останніх
продажів аналогічних будівель.
Збільшення вартості будівель в результаті переоцінки визнається безпосередньо в іншому сукупному доході, за винятком
тих випадків, коли воно сторнує зменшення вартості в результаті попередньої переоцінки, визнане у прибутку або збитку.
Зменшення вартості будівель в результаті переоцінки визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадків, коли
воно сторнує збільшення вартості в результаті попередньої переоцінки, визнане безпосередньо в іншому сукупному
доході.
Якщо до складу одиниці основних засобів входять значні компоненти, які мають різні строки корисного використання, ці
компоненти відображаються в обліку як окремі одиниці основних засобів.

Орендовані активи
Платежі за договорами операційної оренди, за умовами яких Банк не приймає на себе практично всі ризики і не отримує
всі вигоди, пов’язані з володінням активами, класифікуються як витрати у тому періоді, в якому вони були понесені.
Оренда, за якою Банк приймає практично всі ризики і отримує всі вигоди, пов’язані з володінням активами,
класифікуються як фінансова оренда. Обладнання, отримане на умовах фінансової оренди, відображається у розмірі, що
дорівнює меншій з вартостей – справедливій вартості чи приведеній вартості мінімальних орендних платежів на момент
початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності.

Знос
Знос відображається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оціненого строку корисного використання
конкретних активів. Знос нараховується з моменту придбання активів або, якщо це стосується активів, створених за
рахунок власних коштів, з моменту, коли відповідний актив завершений і готовий до використання. Знос на землю не
нараховується. Оцінені строки корисного використання такі:
Будівлі – 25 - 50 років
Меблі та обладнання – 5 - 10 років
Комп’ютери – 4 - 10 років
Транспортні засоби – 6 - 10 років
Витрати, понесені на ремонт орендованих приміщень, визнаються як активи і відображаються у прибутку або збитку за
прямолінійним методом протягом коротшого із двох строків: строку оренди або строку корисного використання
відремонтованих орендованих приміщень.
Методи нарахування зносу, строки корисного використання та залишкова вартість переглядаються на звітну дату і, якщо
доцільно коригуються.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи, придбані Банком, відображаються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої
амортизації та збитків від зменшення корисності.
Отримані ліцензії на комп’ютерне програмне забезпечення капіталізуються виходячи із суми витрат на придбання та
введення в експлуатацію конкретного програмного забезпечення.
Амортизація визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оціненого строку корисного
використання нематеріальних активів з моменту, коли вони готові до використання, оскільки це найкраще відображає
очікувану модель використання майбутніх економічних вигод, втілених у цьому активі. Оцінені строки корисного
використання нематеріальних активів з обмеженими строками використання становлять від 4 до 7 років.
Методи нарахування амортизації, строки корисного використання та залишкова вартість переглядаються на звітну дату і,
якщо доцільно коригуються.
Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість – це нерухомість, яка утримується або для отримання доходу від оренди, або для збільшення
вартості капіталу, або ж і для однієї, і для іншої цілі, але не для продажу у ході звичайної діяльності, або для використання
у виробництві чи постачанні товарів чи послуг для адміністративних цілей. Інвестиційна нерухомість включається до
складу основних засобів або інших активів (чи застави, на яку звернене стягнення) в окремому звіті про фінансовий стан і
визнається за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності.
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Інші активи
Інші активи відображаються за вартістю придбання за вирахуванням збитків від зменшення корисності, за винятком
житлових приміщень, що знаходяться на стадії будівництва, та житлових приміщень, що утримуються для продажу у ході
звичайної діяльності.
Житлові приміщення, що знаходяться на стадії будівництва, та житлові приміщення, що утримуються для продажу у ході
звичайної діяльності, оцінюються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартістю або за чистою вартістю реалізації.
Фактична вартість визначається за методом “перше надходження - перше вибуття” і включає витрати на придбання
запасів, виробничі та інші витрати, понесені на доставку запасів до теперішнього місцезнаходження та на приведення їх у
теперішній стан. Крім того, фактична вартість включає відповідну частку виробничих накладних витрат, що розрахована
на основі звичайної виробничої потужності підприємства.
Чиста вартість реалізації представляє собою оцінену ціну продажу в ході звичайної діяльності за вирахуванням оцінених
витрат на завершення виробництва та реалізацію.
Зменшення корисності

Фінансові активи, що відображаються за амортизованою вартістю
Фінансові активи, що відображаються за амортизованою вартістю, складаються, головним чином, з позик та авансів
іншим банкам і клієнтам та інших активів. Керівництво регулярно проводить аналіз кредитного портфеля на предмет
зменшення корисності. Позика (чи група позик) є знеціненою, і виникають збитки від зменшення корисності, тільки якщо
існує об’єктивний доказ зменшення корисності в результаті однієї або кількох подій, що сталися після початкового
визнання позики, і ця подія (чи події) впливають на оцінку майбутніх грошових потоків по позиці (або групі позик), які
можуть бути достовірно оцінені.
Об’єктивною ознакою зменшення корисності фінансових активів може бути невиконання зобов’язання або порушення
строку виконання зобов’язання з боку позичальника, порушення обов’язкових умов кредитних договорів,
реструктуризація кредиту або авансу на умовах, які б Банк не розглядав за інших обставин, свідчення того, що по
відношенню до позичальника або емітента буде ініційований процес визнання його банкрутом, припинення існування
активного ринку для тих чи інших цінних паперів, зменшення вартості застави або інші отримані з відкритих ринкових
джерел дані щодо групи активів, такі, як погіршення платоспроможності позичальників, або зміна економічних умов, що
корелюють з невиконанням зобов’язань позичальниками, що входять до зазначеної групи.
Спочатку керівництво оцінює, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності по окремо взятих позиках та авансах,
які самі по собі є значними, та по окремо взятих або в сукупності позиках та авансах, що самі по собі не є значними.
Якщо по оціненій окремо взятій позиці об’єктивних ознак зменшення корисності не існує, незалежно від того, чи є вона
значною, чи ні, ця позика включається до групи позик з подібними характеристиками кредитного ризику і в сукупності
вони оцінюються на предмет зменшення корисності. Позики, які оцінюються окремо на предмет зменшення корисності, і
збиток від зменшення корисності яких визнається або продовжує визнаватися, не включаються до сукупної оцінки
зменшення корисності.
Якщо існують об’єктивні ознаки того, що був понесений збиток від зменшення корисності позики, сума збитку оцінюється
як різниця між балансовою вартістю позики та приведеною вартістю очікуваних у майбутньому грошових потоків,
включаючи суми очікуваного відшкодування по гарантіях та заставі (не включаючи майбутні збитки, що не були понесені),
дисконтовані за початковою ефективною процентною ставкою по позиці. Передбачені договором грошові потоки та історія
збитків від кредитування, з урахуванням наявних даних, які відображають поточні економічні умови, забезпечують основу
для оцінки очікуваних у майбутньому грошових потоків.
У деяких випадках наявні дані, які є необхідними для оцінки суми збитку від зменшення корисності позики, можуть бути
недостатніми або такими, що вже не стосуються у повній мірі обставин, що склалися. Таке може статися, коли
позичальник зазнає фінансових труднощів і при цьому існує лише незначна кількість даних щодо історії кредитування
подібних позичальників. У таких випадках оцінка збитку від зменшення корисності здійснюється керівництвом на основі
його досвіду та суджень. Припущення, що використовуються для оцінки як суми, так і часу майбутніх грошових потоків,
регулярно переглядаються з тим, щоб зменшити розбіжності між оцінкою збитку та фактичним збитком з урахуванням
досвіду понесення збитків від кредитування.
Усі збитки від зменшення корисності позик та дебіторської заборгованості визнаються у прибутку або збитку і сторнуються
тільки тоді, коли подальше збільшення суми очікуваного відшкодування може бути об’єктивно пов’язане з подією, яка
сталася після визнання збитку від зменшення корисності.
Якщо позика є безнадійною на предмет погашення, вона списується за рахунок відповідного резерву на покриття збитків
від зменшення корисності позик. Банк списує позики (та будь-які відповідні резерви по збиткам від кредитування), якщо
керівництво визначає, що позики є безнадійними, і коли було вжито всіх необхідних заходів для повернення позик.

Фінансові активи, що відображаються за вартістю придбання
Фінансові активи, відображені за вартістю придбання, включають інструменти капіталу, які не мають котирування ринкової
ціни, що входять до складу активів, наявних для продажу, які не відображаються за справедливою вартістю, оскільки їх
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справедливу вартість неможливо оцінити достовірно. Якщо існує об’єктивна ознака зменшення корисності таких
інвестицій, збиток від зменшення корисності розраховується як різниця між балансовою вартістю інвестиції та
приведеною вартістю оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою доходності по
аналогічних фінансових активах.
Усі збитки від зменшення корисності цих інвестицій визнаються у прибутку або збитку і не можуть бути сторновані.

Активи, наявні для продажу
Збитки від зменшення корисності активів, наявних для продажу, визнаються шляхом перенесення накопиченого збитку,
який був визнаний в іншому сукупному прибутку, до прибутку або збитку, що є рекласифікаційним коригуванням.
Кумулятивний збиток, перенесений з іншого сукупного прибутку до прибутку або збитку – це різниця між вартістю
придбання за вирахуванням погашення основної суми заборгованості та амортизації, та поточною справедливою вартістю
за вирахуванням збитку від зменшення корисності, який раніше був визнаний у прибутку або збитку. Зміни резервів на
покриття збитків від зменшення корисності, що відносяться на часовий проміжок, відображаються у складі процентного
доходу.
Для інвестиції в інструмент капіталу, наявний для продажу, значне або тривале зменшення справедливої вартості
порівняно з вартістю придбання є об’єктивною ознакою зменшення корисності.
Якщо у наступному періоді справедлива вартість знеціненого боргового інструмента, наявного для продажу, збільшується,
і це збільшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що сталася після визнання збитку від зменшення корисності у
прибутку або збитку, тоді збиток від зменшення корисності сторнується, при цьому сума сторнування визнається у
прибутку або збитку. Однак будь-яке подальше відшкодування справедливої вартості знеціненого інструмента капіталу,
наявного для продажу, визнається в іншому сукупному прибутку.

Нефінансові активи
Інші нефінансові активи, крім відстрочених податків, оцінюються на кожну звітну дату на предмет існування ознак
зменшення корисності. Сумою очікуваного відшкодування нефінансових активів є більша з двох оцінок: справедлива
вартість мінус витрати на реалізацію або вартість використання активу. При оцінці вартості використання активу оцінені
майбутні грошові потоки дисконтуються до їх приведеної вартості з використанням ставки дисконту до оподаткування, що
відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі та ризики, властиві певному активу. Сума очікуваного
відшкодування активу, який самостійно не генерує надходження грошових коштів незалежно від надходжень від інших
активів, визначається по одиниці, що генерує грошові кошти, до якої відноситься цей актив. Збиток від зменшення
корисності визнається у випадках, коли балансова вартість активу або його одиниці, що генерує грошові кошти,
перевищує суму його відшкодування.
Усі збитки від зменшення корисності нефінансових активів визнаються у прибутку або збитку і сторнуються тільки тоді,
коли змінюються оцінки, що застосовувалися для визначення суми очікуваного відшкодування. Збиток від зменшення
корисності сторнується тільки тоді, коли балансова вартість активу не перевищує балансову вартість, яка була б
визначена, за вирахуванням зносу або амортизації, якби не був визнаний збиток від зменшення корисності.
Резерви
Резерв визнається в окремому звіті про фінансовий стан, коли Банк має юридичне або конструктивне зобов’язання в
результаті події, що сталася у минулому, і коли існує вірогідність того, що погашення даного зобов’язання призведе до
зменшення економічної вигоди. Якщо наслідки погашення є суттєвими, сума резервів визначається шляхом
дисконтування очікуваних у майбутньому грошових потоків з використанням ставки без урахування оподаткування, що
відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі і, коли це доречно, ризики, властиві конкретному
зобов’язанню.
Резерв на реструктуризацію визнається, коли Банк затверджує детальний та офіційний план реструктуризації, і
реструктуризація або вже почалася, або була оголошена публічно. Резерв по майбутніх операційних витратах не
створюється.
Виплати працівникам
Пенсії забезпечуються державою. Банк та його працівники здійснюють обов’язкові відрахування, що розраховуються на
основі доходів кожного працівника. Витрати на такі відрахування визнаються у прибутку або збитку у тому періоді, в якому
здійснюються відрахування, у складі статті «Витрати на персонал».
Крім того, згідно з Пенсійною угодою, укладеною між Банком та недержавним пенсійним фондом, Банк зобов’язаний
щомісяця здійснювати відрахування недержавному пенсійному фонду. Такі відрахування становлять 1% від основної
заробітної плати працівників, які працюють у Банку понад один рік. Суми відрахувань відносяться на витрати у тому
періоді, в якому вони здійснюються, у складі статті «Витрати на персонал» в «Адміністративних та інших витратах».
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Статутний капітал

Прості акції
Прості акції класифікуються як власний капітал. Акумульовані витрати, безпосередньо пов’язані з випуском простих
акцій, визнаються як вирахування з власного капіталу, за вирахуванням будь-яких податкових впливів.

Привілейовані акції
Привілейовані акції, що підлягають погашенню та по яких дивіденди виплачуються обов’язково, визнаються як
зобов’язання.

Дивіденди
Банк може оголошувати та виплачувати дивіденди тільки згідно з правилами та положеннями законодавства України.
Дивіденди за простими акціями відображаються як розподіл накопиченого нерозподіленого прибутку у тому періоді, коли
вони були оголошені.
Дивіденди за привілейованими акціями оголошуються і нараховуються виходячи з мінімальної суми дивідендів, які
необхідно виплачувати згідно з умовами Статуту Банку, і яка не може бути меншою, ніж 5.0% від номінальної вартості
привілейованих акцій.
Зобов’язання кредитного характеру
У ході звичайної діяльності Банк приймає на себе зобов’язання кредитного характеру, що включають зобов’язання по
невикористаних позиках, акредитивах та гарантіях, а також пропонує інші форми кредитного страхування.
Фінансові гарантії – це договори, за якими Банк зобов’язаний здійснювати певні платежі, які відшкодовують власнику
фінансової гарантії збитки, понесені в результаті того, що певний дебітор не зміг здійснити платіж у строки, передбачені
умовами боргового інструмента. Керівництво вважає їх договорами страхування і відображає в обліку відповідним чином.
У зв’язку з цим Банк обліковує договори гарантії як потенційні зобов’язання до того часу, поки необхідність для Банку
виплатити кошти за гарантією не стане вірогідною. Отже, резерви на покриття збитків по фінансових гарантіях та
зобов’язаннях кредитного характеру визнаються тоді, коли збитки вважаються вірогідними і можуть бути достовірно
оцінені.
Зобов’язання з фінансових гарантій та резерви по інших зобов’язаннях кредитного характеру включаються до складу
інших зобов’язань.
Зобов’язання з надання кредитів не визнаються, крім таких зобов’язань:

зобов’язання з надання кредитів, які Банк класифікує як фінансові зобов’язання за справедливою вартістю, з
відображенням переоцінки у прибутку або збитку

якщо у Банку є минулий досвід продажу активів, що виникають за такими зобов’язаннями з надання кредитів
невдовзі після виникнення, при цьому зобов’язання з надання кредитів у цій же категорії розглядаються похідними
інструментами

зобов’язання з надання кредитів, що можуть бути погашені на нетто-основі грошовими коштами або шляхом
надання чи випуску іншого фінансового інструмента


зобов’язання надати кредит за ставкою, що є нижчою, аніж ринкова.

Отримані гарантії
Коли Банк укладає договори гарантії, згідно з якими він отримує право на компенсацію заборгованості своїх клієнтів у
випадку їх неплатоспроможності, і гарантії отримуються після того, як були надані кредити, керівництво вважає їх
страховими договорами, що не представляють собою невід’ємну частину фінансового інструмента (тобто позик та авансів
клієнтам) і обліковує їх як такі. У зв’язку з цим надання позик та отримання гарантій за ними вважаються окремими
операціями. Право на отримання компенсації за гарантією відображається в обліку окремо і не включається до
розрахунку збитку від зменшення корисності залишків позик та авансів клієнтам, по яких отримана гарантія і Банк
обліковує договір гарантії як потенційний актив до моменту, коли з’являється вірогідність того, що Банк отримає право на
отримання платежу за гарантією (тобто після понесення збитку та виконання всіх інших умов договору гарантії). Коли ці
умови виконуються, у звітності визнається відповідна компенсація до отримання. Керівництво вважає, що компенсації до
отримання за договорами гарантії, укладеними зі зв’язаними сторонами, є вигодою, наданою УніКредит Банк Австрія у
якості його акціонеру, і, відповідно, різниця між сумою компенсації до отримання та комісіями, що сплачуються УніКредит
Банку Австрія, відображається у власному капіталі як внесок УніКредит Банк Австрія.
Визнання доходів і витрат
Процентний дохід і витрати на виплату процентів визнаються у прибутку або збитку із застосуванням методу ефективного
відсотка.
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Нараховані дисконти і премії по фінансових інструментах за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як
прибутку або збитку, визнаються у складі прибутків та збитків від фінансових інструментів за справедливою вартістю, з
відображенням переоцінки у прибутку або збитку.
Комісії за надання позики, комісії за обслуговування позики та інші комісії, які вважаються складовою частиною загальної
прибутковості позики, а також відповідні витрати на здійснення операції відображаються як доходи майбутніх періодів і
амортизуються як процентний доход протягом оціненого строку корисного використання фінансового інструмента із
застосуванням методу ефективного відсотка.
Після уцінки фінансового активу чи групи подібних фінансових активів в результаті збитку від зменшення корисності,
процентні доходи визнаються в подальшому за процентною ставкою, що використовується для дисконтування майбутніх
грошових потоків для цілей оцінки збитку від зменшення корисності.
Інші комісії та інші доходи і витрати визнаються у прибутку або збитку на дату надання відповідної послуги.
Оподаткування
Податок на прибуток складається з поточного і відстроченого податків. Податок на прибуток визнається у прибутку або
збитку, за винятком випадків, коли він відноситься до статей, відображених безпосередньо в іншому сукупному доході,
або до операцій з акціонерами, визнаних безпосередньо у власному капіталі. У таких випадках він визнається в іншому
сукупному доході або безпосередньо у власному капіталі.
Поточний податок на прибуток складається з очікуваного податку до сплати, розрахованого на основі оподатковуваного
прибутку за рік з використанням ставок оподаткування, що діють або превалюють на звітну дату, та будь-яких коригувань
податку, що підлягає сплаті за попередні роки.
Відстрочений податок розраховується за всіма тимчасовими різницями між балансовими сумами активів та зобов’язань,
що використовуються для цілей фінансової звітності, і сумами, що використовуються для цілей оподаткування.
Відстрочений податок не розраховується по тимчасових різницях, які виникають: у зв’язку з початковим визнанням
активів або зобов’язань, які не впливають ні на обліковий прибуток, ні на оподатковуваний прибуток; та у зв’язку з
інвестиціями у дочірні та асоційовані підприємства, якщо материнська компанія спроможна контролювати часові рамки
сторнування тимчасової різниці та існує ймовірність того, що тимчасова різниця не буде сторнована у найближчому
майбутньому. Сума відстроченого податку розраховується в залежності від очікуваного способу реалізації балансової
вартості активів або погашення балансової вартості зобов’язань з використанням ставок оподаткування, що діють або
превалюють на звітну дату.
Відстрочений податковий актив визнається тільки за умови, що існує ймовірність отримання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використані невикористані перед цим податкові збитки і кредити.
Відстрочені податкові активи зменшуються, коли реалізація відповідної податкової вигоди не є вірогідною.
Звітність за сегментами
Операційний сегмент – це компонент Банку, який займається господарською діяльністю, в рамках якої він отримує доходи
або несе витрати (включаючи доходи та витрати, пов’язані з операціями з іншими компонентами Банку), результати
діяльності якого регулярно аналізуються особою, відповідальною за прийняття операційних рішень щодо розподілу
ресурсів між сегментами та оцінки фінансових результатів їх діяльності, та стосовно якого існує окрема фінансова
інформація.
Нові стандарти і тлумачення, які ще не були прийняті
На 31 грудня 2012 р. деякі нові стандарти, зміни до стандартів і тлумачення ще не набрали чинності і не застосовувалися
при підготовці цієї консолідованої фінансової звітності. Серед цих нових стандартів, змін до стандартів та тлумачень на
фінансовий стан та операції Банку можуть вплинути такі:
Поправка до МСБО 1 «Подання фінансових звітів: подання статей іншого сукупного доходу». Поправка вимагає, щоб
суб’єкт господарювання подавав окремо статті іншого сукупного доходу, які можуть бути переведені у прибуток чи збиток
у майбутньому, від тих, що ніколи не будуть переведені у прибуток чи збиток. Крім того, поправка змінює назву звіту з
сукупного доходу на звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Однак, використання інших назв, також
дозволяється. Поправка буде чинною з 1 липня 2012 р., та буде застосовуватися ретроспективно. Дострокове перше
застосування дозволене. Нова поправка не матиме ніякого впливу на фінансовий стан чи результати Банку; вона
відноситься до розкриття інформації.
Поправки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття – взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань» та
МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання – взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань» містять нові
вимоги розкриття для фінансових активів та зобов’язань, які взаємозаліковуються у звіті про фінансовий стан, чи є
предметом генеральних договорів про взаємозалік чи інших подібних угод. Поправки дійсні протягом річних періодів, що
починаються з або після 1 січня 2013 р. та 1 січня 2014 р. відповідно, та застосовуються ретроспективно.
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МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” буде чинним, починаючи 1 січня 2015 р. або після цієї дати. Новий стандарт буде
випущений у кілька етапів і замінить собою Міжнародний стандарт фінансової звітності МСБО 39 “ Фінансові інструменти
– визнання та оцінка” після завершення реалізації відповідного проекту. Перша частина МСФЗ 9, що стосується
класифікації та оцінки фінансових активів, була випущена у листопаді 2009 року. Друга частина, що стосується
класифікації та оцінки фінансових зобов’язань, була опублікована у жовтні 2010 року. Очікується, що решта частин цього
стандарту буде випущена протягом 2013 року. Банк визнає, що новий стандарт вносить багато змін до обліку фінансових
інструментів і може істотно вплинути на фінансову звітність Банку. Вплив цих змін буде проаналізовано в ході проекту по
мірі випуску нових частин стандарту. До того ж, РМСБО на сьогоднішній день має діючий проект щодо обмеження
кількості поправок до вимог класифікації та оцінки згід з МСФЗ 9, та збільшення кількості нових вимог, які стосуються
обліку зменшення корисності фінансових активів та хеджування.
МСФЗ 10 “Консолідовані фінансові звіти” буде чинним для річних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї
дати. Новий стандарт замінить МСБО 27 “Консолідовані фінансові звіти” та ПКТ-12 “Консолідація – Суб’єкти
господарювання спеціального призначення”. МСФЗ 10 вводить модель єдиного контролю, яка включає суб’єкти
господарювання, до яких зараз застосовується ПКТ-12 “Консолідація – Суб’єкти господарювання спеціального
призначення”. Згідно з новою моделлю трирівневого контролю, інвестор контролює об’єкт інвестиції, якщо він має
можливість чи право отримувати доходи від своєї участі в інвестиції, має можливість впливати на доходність інвестиції
завдяки своєму впливу на об’єкт інвестиції та коли існує зв'язок між правами та доходністю інвестиції. Процедури
консолідації були перенесені з МСБО 27. Якщо застосування МСФЗ 10 не приводить до змін правил консолідації чи
припинення консолідації об’єкта інвестиції, при початковому застосуванні не вимагається здійснення жодних коригувань
відображення в обліку. Якщо застосування МСФЗ 10 приводить до змін у попередній консолідації чи неконсолідації
об’єкта інвестиції, новий стандарт може бути застосований тільки за умови повного ретроспективного застосування з
моменту отримання чи втрати контролю або, якщо це неможливо, обмеженого ретроспективного застосування з початку
найбільш раннього періоду, до якого може бути застосований цей стандарт, а таким періодом може бути поточний період.
Дострокове застосування МСФЗ 10 дозволяється за умови, що суб’єкт господарювання застосує також достроково МСФЗ
11, МСФЗ 12, МСБО 27 та МСБО 28.
МСФЗ 12 “Розкриття інформації про частки у капіталі інших суб’єктів господарювання” буде чинним для річних періодів,
що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати. Новий стандарт містить вимоги щодо розкриття інформації для
суб’єктів господарювання, які мають частки власності у дочірніх підприємствах, спільних підприємствах, асоційованих
підприємствах та неконсолідованих структурованих суб’єктах господарювання. Частки власності широко визначені як
договірна чи недоговірна участь суб’єкта господарювання, завдяки якій він може отримувати доходи в різній формі від
діяльності іншого суб’єкта господарювання. Розширені та нові вимоги до розкриття інформації спрямовані на
забезпечення такої інформації, яка дозволить користувачам оцінювати характер ризиків, пов’язаних з частками володіння
суб’єкта господарювання у капіталі інших підприємств, та вплив цих часток володіння на фінансовий стан, фінансові
результати та рух грошових коштів цього суб’єкта господарювання. Суб'єкти господарювання можуть достроково
застосовувати деякі положення МСФЗ 12, і при цьому їм не обов’язково достроково застосовувати інші нові та змінені
стандарти. Однак, якщо МСФЗ 12 застосовується достроково у повному обсязі, вимагається також дострокове
застосування МСФЗ 10, МСФЗ 11, МСБО 27 та МСБО 28.
МСФЗ 13 “Оцінка справедливої вартості” буде чинним для річних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї
дати. Новий стандарт замінить інструкції щодо оцінки справедливої вартості, які містяться в окремих МСФЗ, і стане
єдиною інструкцією щодо оцінки справедливої вартості. У цьому стандарті подається переглянуте визначення
справедливої вартості, концептуальна основа оцінки справедливої вартості та встановлюються вимоги до розкриття
інформації про оцінку справедливої вартості. МСФЗ 13 не впроваджує нових вимог щодо оцінки активів та зобов’язань за
справедливою вартістю, так само як і не скасовує винятків щодо можливості оцінки справедливої вартості, які містяться в
деяких стандартах. Цей стандарт застосовується ретроспективно, і його дострокове застосування дозволяється. Розкриття
порівняльної інформації за періоди, що передували даті початкового застосування стандарту, не вимагається. Банк ще не
проаналізував можливий вплив нового стандарту на його фінансовий стан та діяльність.
Різні “Уточнення МСФЗ 2009-2011“ розроблялись окремо по кожному стандарту. Усі поправки, в результаті яких
відбуваються зміни в обліковій політиці стосовно подання, визнання чи оцінки, набувають чинності не раніше 1 січня
2013 р. Банк ще не проводив аналіз можливого впливу цих вдосконалень на фінансовий стан чи результати діяльності.
Банк планує прийняти нові стандарти та зміни до стандартів тоді, коли вони стануть чинними .

(4) Пояснення переходу на МСФЗ
Як зазначено в примітці 2(a), ця фінансова звітність є першою окремою фінансовою звітністю Банку, складеною згідно з
МСФЗ.
Облікові політики, викладені у примітці 3, застосовувались при складанні цієї фінансової звітності та при складанні
вхідного окремого звіту про фінансовий стан згідно на 1 січня 2011 р. (дата переходу на МСФЗ).
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Узгодження суми власного капіталу, визнаної у звітності за П(с)БО України та суми власного капіталу, визнаної у звітності
за МСФЗ, представлено таким чином:
31 грудня 2011
Загальна сума власного капіталу, визнана у звітності згідно з П(с)БО
України
Зміна методу оцінки кредитів та заборгованості клієнтів та коштів в
інших банках

1 січня 2011

6,607,773

6,570,187

408,939

577

28,444

20,924

-29,682

-27,388

Коригування амортизації основних засобів

-28,879

-40,187

Коригування відстрочених податків
Коригування комісійних доходів

-43,442
-44,425

44,638
-21,322

Інше

-20,845

-37,523

6,877,883

6,509,906

Зміна методики визначення резервів за зобов’язаннями
Коригування оцінки цінних паперів

Загальна сума власного капіталу, визнана у цій фінансовій звітності

Узгодження суми прибутку за період, визнаної у звітності згідно з П(с)БО України, та суми сукупного прибутку, визнаної у
звітності згідно з МСФЗ, за рік, що закінчився 31 грудня 2011 р., представлено таким чином:
2011
Прибуток за період, визнаний у звітності згідно з П(с)БО України

14,853

Різниця між сумами зносу, відображеними у звітності згідно з П(с)БО та у звітності згідно з
МСФЗ

11,308

Зміна методу оцінки кредитів та заборгованості клієнтів, та коштів в інших банках

408,362

Зміна методики визначення резервів за зобов’язаннями
Коригування оцінки цінних паперів

7,520
-2,120

Коригування відстрочених податків

-88,080

Коригування визнання комісійних доходів

-23,103

Інше

18,198

Чистий прибуток, визнаний у цій фінансовій звітності

346,938

(5) Грошові кошти та їх еквіваленти
тисячі гривень
Готівкові кошти
Поточні рахунки у Національному банку України
Короткострокові депозити в Національному банку України
Поточні рахунки та депозити на вимогу в інших банках
Усього

31 грудня 2012р
1,077,566
951,083
3,193,720
5,222,369

31 грудня 2011р
1,181,156
379,227
900,109
1,394,887
3,855,379

1 січня 2011 р.
965,931
581,728
2,173,711
1,052,373
4,773,743

На 31 грудня 2011 р. строкові депозити НБУ представлені деномінованими в гривнях короткостроковими депозитними
сертифікатами, випущеними НБУ.
Концентрація
На 31 грудня 2012 р. залишки коштів у п’яти банках становлять 2,861,776 тисячі гривень або 89.6% від суми поточних
рахунків та депозитів на вимогу в інших банках, за виключенням залишків в НБУ (2011: 1,196,103 тисячі гривень або
85.7%).
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Рейтинги Standard and Poor’s або їх еквіваленти для поточних рахунків та депозитів на вимогу в інших банках:

AAA/AAA+/ABBB+/BBBNon-rated
Усього

31 грудня 2012 р.
1,467,993
1,692,223
24,218
9,286
3,193,720

31 грудня 2011 р.
702,219
647,762
595
44,311
1,394,887

1 січня 2011 р.
382,189
632,653
36,163
1,368
1,052,373

(6) Торгові цінні папери
тисячі гривень

Корпоративні облігації
Урядові облігації
Усього

31 грудня 2012 р.
316,859
105,864
422,723

31 грудня 2011 р.
261,106
105,459
366,565

(7) Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Станом на 31 грудня 2012 р. Банк утримує державні облігації, деноміновані у гривнях, які мають односторонній зв’язок з
доларом США (ці облігації ще відомі як індексовані облігації). Це означає, що у випадку зменшення вартості гривні по
відношенню до долара США власнику таких облігацій буде компенсована різниця. За оцінкою Банку, цей опціон являє
собою вбудований похідний інструмент, який вимагає відокремлення, і у зв’язку з цим Банк відобразив балансову
вартість похідних інструментів як інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток, у той час як самі облігації на загальну суму 1,444,837 тисяч гривень на 31 грудня 2012 р. були представлені як
фінансові активи у портфелі на продаж.

(8) Кредити та заборгованість клієнтів
тисячі гривень
Юридичні особи:
Поточні рахунки
Суми до отримання за угодами про зворотний
продаж
Іпотечні позики
Факторинг
Інші операції
Фізичні особи:
Іпотечні позики
Кредитні картки та позики приватним особам,
включаючи кредити, що забезпечені заробітною
платою
Позики на придбання автомобілів
Інші операції
Усього, до вирахування резерву на покриття збитків
від зменшення корисності
Резерв на покриття збитків від зменшення
корисності
Усього, за вирахуванням резерву на покриття
збитків від зменшення корисності

31 грудня 2012 р.
13,843,739
365, 043

31 грудня 2011 р.
18,099,538
219,132

1 січня 2011 р.
17,553,026
193,473

66,763
4,296,785
162,239
8,952,909
17,336,765
13, 875,632

62,645
6,696,377
206,113
10,915,271
17,929,108
14,488,283

64,562
8,045,319
154,538
9,095,134
19,125,230
15,463,445

609,761
1,995,161
856,211

402,918
1,948,001
1,089,906

310,478
2,206,301
1,145,006

31,180,504

36,028,646

36,678,256

-5,740,028

-6,557,382

-5,797,999

25,440,476

29,471,264

30,880,257
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Інші операції включали операції з надання позик для здійснення різних видів господарської діяльності, включаючи
реалізацію окремих проектів, поповнення оборотного капіталу, оренду тощо.
Зменшення корисності позик
Усі позики, які вважаються окремо значними, Банк оцінює на індивідуальній основі на кожну звітну дату на предмет
наявності об’єктивних ознак зменшення корисності. Об’єктивні ознаки зменшення корисності існують тоді, коли позика є
простроченою більше, ніж на 90 днів, або коли сталася інша подія, що призвела до збитку. Виявлення такої події стосовно
позики, яка аналізується окремо, передбачає аналіз таких аспектів фінансового стану позичальника:





Прострочені платежі за кредитним договором
Значні труднощі, пов’язані з фінансовим станом позичальника
Доступні дані, які вказують на існування зменшення оцінюваних майбутніх грошових потоків від групи фінансових
активів з моменту початкового визнання таких активів і які може бути визначено.

Збитки від зменшення корисності позик, у яких виявлені ознаки зменшення корисності, оцінюються з урахуванням таких
факторів:




сукупна сума заборгованості клієнта перед Банком
сума і строки очікуваних надходжень грошових коштів та погашень
Щодо кредитів, що не є окремо значними, та для індивідуально значних кредитів, щодо яких не було виявлено
індивідуального знецінення, сукупна оцінка кредитів на предмет знецінення здійснюється на основі історичних
трендів дефолту. Для цілей сукупної оцінки кредити розподіляються на однорідні групи кредитів із подібними
ризиками та характеристиками. Банк використовує статистичний аналіз історичних тенденцій дефолту і сум
відповідних збитків, виходячи з даних про прострочені кредити у портфелі однорідних кредитів. При розрахунку
необхідного рівня резерву під знецінення, необхідного для покриття збитків, враховуються також інші історичні дані та
поточні економічні умови. Оцінки ймовірності непогашення кредитів та понесення збитків регулярно порівнюються з
фактичними результатами для забезпечення їх обґрунтованості за відповідних обставин.



Сума резерву під знецінення за сукупно оціненими кредитами визначається з урахуванням таких аспектів:



ймовірність невиконання зобов’язань за кредитами, що належать до груп однорідних кредитів та певних груп
прострочення. Ймовірність дефолту протягом конкретного періоду підтвердження понесених збитків оцінюється
Банком з використанням історичних даних та підходу, що ґрунтується на матриці міграції кредитів за останні 6
місяців. На думку управлінського персоналу, 6-місячний період є достатнім для виявлення понесених, але не
заявлених збитків;



показники міграції збитків також оцінюються на основі характеристик міграції збитків за останні 6 місяців;



очікувані надходження від реалізації застави. Дисконт від 30% до 70% первинно оціненої вартості застави;



повернення грошових коштів після дефолту, крім випадків повернення грошових коштів в результаті стягнення та
реалізації застави.



Використовуючи зазначені основні вхідні дані для моделі визначення можливих втрат за кредитами, що не є окремо
значними, та для індивідуально значних кредитів, щодо яких не було виявлено індивідуального знецінення,
управлінський персонал вважає, що сума створеного резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями відображає належним чином понесені збитки для різних категорій прострочених кредитів, включаючи ті,
які не є простроченими.
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Далі у таблиці представлено інформацію про якість кредитів у кредитному портфелі на 31 грудня 2012 р.:

тисячі гривень
31 грудня 2012 р.

Юридичні особи:
Позики з виявленими індивідуальними
ознаками зменшення корисності
Позики, в яких не було виявлено
індивідуальних ознак зменшення
корисності
Фізичні особи:
Позики з виявленими індивідуальними
ознаками зменшення корисності
Позики, в яких не було виявлено
індивідуальних ознак зменшення
корисності
Усього

Позики до
вирахування
резерву на
покриття збитків
від зменшення
корисності

Зменшення
корисності

Позики за
вирахуванням
резерву на
покриття збитків
від зменшення
корисності

Зменшення
корисності по
відношенню до суми
позик до
вирахування резерву
на покриття збитків
від зменшення
корисності, %

13,843,739

-2,294,681

11,549,058

16.6%

6,153,401

-1,876,172

4,277,229

30.5%

7,690,338
17,336,765

-418,509
-3,445,347

7,271,829
13,891,418

5.4%
19.9%

525,320

-318,511

206,809

60.6%

16,811,445
31,180,504

-3,126,836
-5,740,028

13,684,609
25,440,476

18.6%
18.4%

Далі у таблиці представлено інформацію про якість кредитів у кредитному портфелі на 31 грудня 2011 р.:
тисячі гривень

31 грудня 2011 р.

Юридичні особи:
Позики з виявленими індивідуальними
ознаками зменшення корисності
Позики, в яких не було виявлено
індивідуальних ознак зменшення
корисності
Фізичні особи:
Позики з виявленими індивідуальними
ознаками зменшення корисності
Позики, в яких не було виявлено
індивідуальних ознак зменшення
корисності
Усього

Позики до
вирахування
резерву на
покриття збитків
від зменшення
корисності

Зменшення
корисності

Позики за
вирахуванням
резерву на
покриття збитків
від зменшення
корисності

Зменшення
корисності по
відношенню до суми
позик до вирахування
резерву на покриття
збитків від
зменшення
корисності, %

18,099,538

-3,454,123

14,645,415

19.1%

10,180,944

-2,922,777

7,258,167

28.7%

7,918,594
17,929,108

-531,346
-3,103,259

7,387,248
14,825,849

6.7%
17.3%

523,771

-112,459

411,312

21.5%

17,405,337
36,028,646

-2,990,800
-6,557,382

14,414,537
29,471,264

17.2%
18.2%
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Далі у таблиці представлено інформацію про якість кредитів у кредитному портфелі на 1 січня 2011 р.:
тисячі гривень
Позики до
вирахування
резерву на
покриття збитків
від зменшення
корисності

Юридичні особи:
Позики з виявленими індивідуальними
ознаками зменшення корисності
Позики, в яких не було виявлено
індивідуальних ознак зменшення
корисності
Фізичні особи:
Позики з виявленими індивідуальними
ознаками зменшення корисності
Позики, в яких не було виявлено
індивідуальних ознак зменшення
корисності
Усього

1 січня 2011 р.
Зменшення
Позики за
корисності
вирахуванням
резерву на
покриття збитків
від зменшення
корисності

Зменшення корисності
по відношенню до
суми позик до
вирахування резерву
на покриття збитків від
зменшення
корисності, %

17,553,026

-3,286,931

14,266,095

18.7%

11,109,831

-2,831,989

8,277,842

25.5%

6,443,195
19,125,230

-454,942
-2,511,068

5,990,125
16,614,162

7.1%
13.1%

482,806

-98,358

384,448

20.4%

18,642,424
36,678,256

-2,412,710
-5,797,999

16,229,714
30,880,257

12.9%
15.8%

Зміни в оцінках щодо ймовірності погашення позик можуть вплинути на суму визнаних збитків від зменшення корисності.
Наприклад, якщо чиста приведена вартість оцінених грошових потоків відрізнятиметься на плюс/мінус один відсоток,
зменшення корисності позики на 31 грудня 2012 р. буде меншим/більшим приблизно на 254,405 тисячу гривень (31
грудня 2011 р.: 294,713 тисяча гривень; 1 січня 2012 р.: 308,803 тисячі гривень).
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Далі наведено аналіз заборгованості по позиках юридичним особам за строками виникнення на 31 грудня 2012 р.:

тисячі гривень
31 грудня 2012 р.

Юридичні особи:
Непрострочені позики
Прострочені менше, ніж на 30 днів
Прострочені на 31-90 днів
Прострочені на 91-360 днів
Прострочені понад 360 днів
Усього

Позики до
вирахування
резерву на
покриття
збитків від
зменшення
корисності

Зменшення
корисності

Позики за
вирахуванням
резерву на
покриття
збитків від
зменшення
корисності

Зменшення
корисності по
відношенню до
суми позик до
вирахування
резерву на
покриття збитків
від зменшення
корисності, %

9,686,892
89,292
208,628
1,140,330
2,718,597
13,843,739

-328,783
-20,334
-14,852
-510,321
-1,420,391
-2,294,681

9,358, 109
68,958
193,776
630, 009
1,298,206
11,549,058

3.4%
22.8%
7.1%
44.8%
52.2%
16.6%

Далі наведено аналіз заборгованості по позиках юридичним особам за строками виникнення на 31 грудня 2011 р.:

тисячі гривень
31 грудня 2011 р.

Юридичні особи:
Непрострочені позики
Прострочені менше, ніж на 30 днів
Прострочені на 31-90 днів
Прострочені на 91-360 днів
Прострочені понад 360 днів
Усього

Позики до
вирахування
резерву на
покриття
збитків від
зменшення
корисності

Зменшення
корисності

Позики за
вирахуванням
резерву на
покриття
збитків від
зменшення
корисності

Зменшення
корисності по
відношенню до
суми позик до
вирахування
резерву на
покриття
збитків від
зменшення
корисності, %

10,907,902
352,140
453,532
1,592,231
4,793,733
18,099,538

-488,481
-6,736
-27,981
-315,676
-2,615,249
-3,454,123

10,419,421
345,404
425,551
1,276,555
2,178,484
14,645,415

4.5%
1.9%
6.2%
19.8%
54.6%
19.1%
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Далі наведено аналіз заборгованості по позиках юридичним особам за строками виникнення на 1 січня 2011 р.:
1 січня 2011 р.

Юридичні особи:
Непрострочені позики
Прострочені менше, ніж на 30 днів
Прострочені на 31-90 днів
Прострочені на 91-360 днів
Прострочені понад 360 днів
Усього

Позики до
вирахування
резерву на
покриття
збитків від
зменшення
корисності

Зменшення
корисності

Позики за
вирахуванням
резерву на
покриття
збитків від
зменшення
корисності

Зменшення
корисності по
відношенню до
суми позик до
вирахування
резерву на
покриття
збитків від
зменшення
корисності, %

11,414,792
90,444
260,782
1,548,423
4,238,585
17,553,026

-643,177
-5,806
-12,850
-552,030
-2,073,068
-3,286,931

10,771,615
84,638
247,932
996,393
2,165,517
14,266,095

5.6%
6.4%
4.9%
35.7%
48.9%
18.7%

Далі наведено аналіз заборгованості по позиках фізичним особам за строками виникнення на 31 грудня 2012 р.:

тисячі гривень
31 грудня 2012 р.

Фізичні особи:
Непрострочені позики
Прострочені менше, ніж на 30 днів
Прострочені на 31-90 днів
Прострочені на 91-360 днів
Прострочені понад 360 днів
Усього

Позики до
вирахування
резерву на
покриття
збитків від
зменшення
корисності

Зменшення
корисності

Позики за
вирахуванням
резерву на
покриття збитків
від зменшення
корисності

Зменшення
корисності по
відношенню до
суми позик до
вирахування
резерву на
покриття
збитків від
зменшення
корисності, %

6,505,610
346,539
223,133
704,780
9,556,703
17,336,765

-25,615
-18,271
-30,708
-137,678
-3,233,075
-3,445,347

6,479,995
328,268
192,425
567,102
6,323,628
13,891,418

0.4%
5.3%
13.8%
19.5%
33.8%
19.9%
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Далі наведено аналіз заборгованості по позиках фізичним особам за строками виникнення на 31 грудня 2011 р.:

тисячі гривень
31 грудня 2011 р.

Фізичні особи:
Непрострочені позики
Прострочені менше, ніж на 30 днів
Прострочені на 31-90 днів
Прострочені на 91-360 днів
Прострочені понад 360 днів
Усього

Позики до
вирахування
резерву на
покриття
збитків від
зменшення
корисності

Зменшення
корисності

Позики за
вирахуванням
резерву на
покриття збитків
від зменшення
корисності

Зменшення
корисності по
відношенню до
суми позик до
вирахування
резерву на покриття
збитків від
зменшення
корисності, %

7,588,360
255,638
274,392
1,223,554
8,587,164
17,929,108

-14,871
-10,749
-25,937
-194,274
-2,857,428
-3,103,259

7,573,489
244,889
248,455
1,029,280
5,729,736
14,825,849

0.2%
4.2%
9.5%
15.9%
33.3%
17.3%

Далі наведено аналіз заборгованості по позиках фізичним особам за строками виникнення на 1 січня 2011 р.:

тисячі гривень
1 січня 2011 р.

Фізичні особи:
Непрострочені позики
Прострочені менше, ніж на 30 днів
Прострочені на 31-90 днів
Прострочені на 91-360 днів
Прострочені понад 360 днів
Усього

Позики до
вирахування
резерву на
покриття
збитків від
зменшення
корисності

Зменшення
корисності

Позики за
вирахуванням
резерву на
покриття збитків
від зменшення
корисності

Зменшення
корисності по
відношенню до
суми позик до
вирахування
резерву на покриття
збитків від
зменшення
корисності, %

10,103,238
292,285
329,933
1,169,443
7,230,331
19,125,230

-14,266
-12,901
-39,091
-198,928
-2,245,882
-2,511,068

10,088,972
279,384
290,842
970,515
4,984,449
16,614,162

0.1%
4.4%
11.8%
17.0%
31.1%
13.1%

30

Окрема фінансова звітність, підготовлена згідно з МСФЗ

Застава
Балансова вартість позик та авансів клієнтам за типами забезпечення на 31 грудня 2012 р. представлена таким чином:

тисячі гривень

Юридичні особи
Фізичні особи
Усього

Позики за
вирахуванням
резерву на
покриття збитків
від зменшення
корисності
11,549,058
13,891,418
25,440,476

Іпотека на
житлову
нерухомість та
комерційну
нерухомість
5,845,607
10,848,074
16,693,681

Цінні
папери

8,114
8,114

Банківські
гарантії

3,348
503
3,851

Інші активи

Без
забезпечен
ня

5,684,998
2,653,346
8,338,344

6,991
389,495
396,486

Балансова вартість позик та авансів клієнтам за типами забезпечення на 31 грудня 2011 р. представлена таким чином:

тисячі гривень

Юридичні особи
Фізичні особи
Усього

Позики за
вирахуванням
резерву на
покриття збитків
від зменшення
корисності
14,645,415
14,825,849
29,471,264

Іпотека на
житлову
нерухомість та
комерційну
нерухомість
1,889,862
9,944,348
11,834,210

Цінні
папери

12,460
12,460

Банківські
гарантії

6,956
6,956

Інші активи

Без
забезпечення

12,705,777
4,869,641
17,575,418

30,360
11,860
42,220

Балансова вартість позик та авансів клієнтам за типами забезпечення на 1 січня 2011 р. представлена таким чином:

тисячі гривень

Юридичні особи
Фізичні особи
Усього

Позики за
вирахуванням
резерву на
покриття збитків
від зменшення
корисності
14,266,095
16,614,162
30,880,257

Іпотека на
житлову
нерухомість та
комерційну
нерухомість
1,883,792
11,469,297
13,353,089

Цінні
папери

16,577
16,577

Банківські
гарантії

1,673
1,673

Інші активи

12,330,157
5,118,740
17,448,897

Без
забезпечення

35,768
26,125
61,893

Суми, наведені у таблицях вище, являють собою балансову вартість позик, забезпечених відповідним типом застави, а не
справедливу вартість самої застави.
Інші активи в заставі включали об’єкти будівництва на різних етапах, транспортні засоби, товари в обороті, обладнання та
інші об’єкти.
Застава є важливим фактором зменшення кредитного ризику, однак у відповідності до своєї політики Банк приймає
рішення з кредитування на основі аналізу платоспроможності клієнта, а не лише на основі розміру запропонованої
застави.
Банк отримує детальну оцінку застави при видачі кредитів та в подальшому відслідковує зміни в її вартості по кредитах
забезпечених іпотекою на житлову та комерційну нерухомість або об’єкти будівництва на різних етапах. За наявності
ознак зменшення корисності кредиту Банк отримує індивідуальну оцінку застави. Банк розраховує середньозважений
коефіцієнт покриття по таких кредитах на основі історичного досвіду звернення стягнень на заставне майно та аналізу
кредиту до вартості для кредитного портфелю. Коефіцієнт покриття, що використовується для розрахунку резервів, може
змінюватися від 70% до 25% переважно в залежності від покриття кредиту заставою (31 грудня 2011:від 70% до 25%).
Резерв по операціях, що забезпечені заставою, оцінюється з урахуванням грошових потоків, що можуть бути отримані в
результаті звернення стягнення, за вирахуванням затрат на отримання та продаж застави, незалежно від того, чи існує
вірогідність звернення застави. Вартість реалізації застави визначається як сума, що за очікуваннями може бути отримана
від реалізації застави на основі ринкової вартості застави, строку, на який застава була надана, та аналізу історичних
даних щодо відшкодування за аналогічними заставами.
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Протягом року, що закінчився 31 грудня 2012, Банк звернув стягнення на об’єкти застави по позиках вартістю 1,394,573
тисяч гривень (2011: 616,845 тисяча гривень).
На 31 грудня 2012 р. оцінена різниця між фактичними збитками Банку від зменшення корисності позик з виявленими
індивідуальними ознаками зменшення корисності та збитками від зменшення корисності цих позик, що були б понесені у
випадку, якби вони були надані без застави, складає 1,501,505 тисяч гривень (2011: 3,662,578 тисяча гривень).
На 31 грудня 2012 р. оцінена різниця між фактичними збитками Банку від зменшення корисності позик, по яких не були
виявлені індивідуальні ознаки зменшення корисності, та збитками від зменшення корисності цих позик, що були б
понесені у випадку, якби вони були надані без застави, складає 5,914,509 тисячі гривень (2011: 6,494,093 тисячі гривень).
Концентрація
На 31 грудня 2012 р. позики та аванси, надані десятьом найбільшим позичальникам (або групам позичальників)
становлять 4,953,748 тисячі гривень, що складає 15.9% від загальної суми позик та авансів до вирахування резерву на
покриття збитків від зменшення корисності (2011: 4,310,954 тисячі гривень або 12.0%).
На 31 грудня 2012 р. позики та аванси, надані двадцятьом найбільшим позичальникам (або групам позичальників)
становлять 6,581,749 тисяч гривень, що складає 21.1% від загальної суми позик та авансів до вирахування резерву на
покриття збитків від зменшення корисності (2011: 6,594,521 тисяч гривень або 18.3%).

(9) Цінні папери в портфелі банку на продаж
тисячі гривень
31 грудня 2012 р.
Ті,що
Ті,що не
торгуються
торгуються
на біржі
на біржі
Боргові цінні папери
Акції
Інвестиційні сертифікати
Усього, до вирахування
резерву на покриття
збитків від зменшення
корисності
Резерв на покриття
збитків від зменшення
корисності
Усього, за вирахуванням
резерву на покриття
збитків від зменшення
корисності

31 грудня 2011 р.
Зареєстров
Не
ані на
зареєстро
біржі
вані на
біржі
1,511,263
54,248
6,079

1 січня 2011 р.
Зареєстрова
Не
ні на біржі
зареєстрован
і на біржі
887,953
-

130,767
12,964

164,531

-

166,433

1,511,263

224,858

887,953

310,164

-738

-

-168

-

-168

214,556

1,511,263

224,690

887,953

309,996

1,941,480
-

48,768
6,649

-

159,877

-

1,941,480

215,294

-

1,941,480

На 31 грудня 2012 р. боргові цінні папери у розмірі 1,679,859 тисяч гривень відносяться до ОВДП, випущених урядом
України (2011: 1,302,503 тисяч гривень).

(10) Інвестиційна нерухомість
тисячі гривень
31 грудня 2012 р.
Земля
Будівлі
Усього

54,046
437,738
491,784

31 грудня 2011 р.
51,408
288,794
340,202

1 січня 2011 р.
51,408
95,052
146,460
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тисячі гривень

Інвестиційна нерухомість
1 січня 2012 р. – 31
грудня 2012 р.

ЗМІНИ

1 січня 2011 р. – 31 грудня
2011 р.

Чистий залишок на початок періоду

340,202

146,460

Стягнення на заставу
Переведення з категорії "Активи, що використовуються для
здійснення основної діяльності"

173,909

166,139

9,631

38,938

-7,820

-4,386

-24,138

-5,604

Знос
Вибуття
Переведення в категорію "Активи, що використовуються для
здійснення основної діяльності"
Чистий залишок на кінець періоду

-

-1,345

491,784

340,202

Вартість

504,364

345,612

Накопичений знос

-12,580

-5,410

Станом на 31 грудня 2012 р., Банк володіє магазином та приміщенням на загальну суму 191,178 тисяч гривень (2011:
162,842 тисячі гривень), яка була здана Банком в оренду тому ж позичальнику на умовах оренди будівлі. Договір оренди
містить опціон стосовно того, що контрагент може набути право власності на цю нерухомість у кінці строку оренди за
ціною, що є вищою, ніж балансова вартість цих приміщень. Оскільки викупна ціна перевищує балансову вартість, що
приблизно дорівнює справедливій вартості станом на 31 грудня 2012 р. та 2011 р., керівництво вважає, що вірогідність
викупу є незначною, і, таким чином, справедлива вартість вбудованого опціону дорівнює нулю на ці дати. Також
визначено, що, в основному, всі ризики та винагороди стосовно будівель належать Банку. Відповідно, Банк визначив такі
договори оренди як договори операційної оренди.

(11) Основні засоби та нематеріальні активи
Активи, що використовуються для здійснення
основної діяльності

тисячі гривень
31 грудня 2012 р.
53
2,444,222
36,696
239,221
197,595
2,917,787

Земля
Будівлі
Офісні меблі та приладдя
Електронні системи та обладнання
Інше
Усього

31 грудня 2011 р.
53
2,530,160
32,844
92,494
150,586
2,806,137

1 січня 2011 р.
53
2,623,297
25,956
205,843
22,125
2,877,274

тисячі гривень

Земля
Чистий залишок на початок
періоду
Збільшення
Придбання
Капіталізовані витрати на ремонт
Зменшення
Вибуття
Знос
Переведення в категорію
“Інвестиційна нерухомість”
Чистий залишок на кінець періоду
Вартість
Накопичений знос

Будівлі

ЗМІНИ В 2012 РОЦІ
Офісні
Електронні
меблі та
системи та
приладдя
обладнання

Інше

Усього

53
-

2,530,160
15,477
5,817
9,660
-101,415
-21,898
-69,886

32,844
14,804
14,804
-10,952
-792
-10,160

92,494
164,635
164,635
-17,908
-634
-17,274

150,586
79,851
79,851
-32,842
-7,336
-25,506

2,806,137
274,767
265,107
9,660
-163,117
-30,660
-122,826

53
53
-

-9,631
2,444,222
2,692,021
-247,799

36,696
96,707
-60,011

239,221
472,002
-232,781

197,595
322,316
-124,721

-9,631
2,917,787
3,583,099
-665,312
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Протягом року, що закінчився 31 грудня 2012 р., Банк стягнув звернення на основні засоби, що були надані у заставу на
суму 138,517 тисяч гривень (31 грудня 2011 року: нуль).

тисячі гривень

Земля
Чистий залишок на початок
періоду
Збільшення
Придбання
Капіталізовані витрати на ремонт
Переведення з категорії
“Інвестиційна нерухомість”
Зменшення
Вибуття
Знос
Переведення в категорію
“Інвестиційна нерухомість”
Інші зміни
Чистий залишок на кінець періоду
Вартість
Накопичений знос

Будівлі

ЗМІНИ В 2011 РОЦІ
Офісні
Електронні
меблі та
системи та
приладдя
обладнання

Інше

Усього

53
-

2,623,297
39,420
6,658
31,417

25,956
2,127
2,127
-

205,843
66,297
55,961
10,336

22,125
20,083
20,077
6

2,877,274
127,927
84,823
41,759

-

1,345
-116,413
-2,287
-75,188

-4,997
-255
-4,742

-69,912
-17,495
-52,417

-7,742
-988
-6,754

1,345
-199,064
-21,025
-139,101

53
53
-

-38,938
-16,144
2,530,160
2,716,056
-185,896

9,758
32,844
78,803
-45,959

-109,734
92,494
341,886
-249,392

116,120
150,586
276,341
-125,755

-38,938
2,806,137
3,413,139
-607,002

Будівлі відображені за вартістю переоцінки, що являє собою справедливу вартість за вирахуванням накопиченого зносу і
накопичених у подальшому збитків від зменшення корисності. Для оцінки справедливої вартості будівель на 30 червня
2009 р. керівництво залучило незалежних професійних оцінювачів. Для визначення справедливої вартості
використовувався метод порівняння з вартістю останніх продажів аналогічних будівель. Основні припущення відносяться
до умов, якості та місця розташування будівель, що використовувались для порівняння. У грудні 2012 року та 2011 року
керівництво залучало незалежних професійних оцінювачів для визначення потенційної зміни справедливої вартості
будівель порівняно з їх вартістю станом на 31 грудня 2012 р. та 2011 р. На основі результатів цього аналізу керівництво
дійшло висновку, що на 31 грудня 2012 р. та 2011 р. справедлива вартість будівель не зазнала суттєвих змін.
На 31 грудня 2012 р. балансова вартість будівель, яку було б включено до окремої фінансової звітності, якби будівлі були
відображені за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення
корисності, становить 515,067 тисяч гривень (2011: 552,580 тисяч гривень).
Нематеріальні активи

тисячі гривень
31 грудня 2012 р.
Програмне забезпечення та ліцензії
Інше
Усього

31 грудня 2011 р.

1 січня 2011 р.

553,772

444,855

302,064

905

332

537

554,677

445,187

302,601
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тисячі гривень
ЗМІНИ
Чистий залишок на початок періоду
Збільшення
Придбання
Зменшення
Вибуття
Амортизація
Чистий залишок на кінець періоду
Вартість
Накопичений знос

1 січня 2012 р. – 31
грудня 2012 р.
445,187
186,723
186,723
-77,233
-3,433
-73,800
554,677
755,193
-200,516

1 січня 2011 р. – 31
грудня 2011 р.
302,601
200,456
200,456
-57,870
-57,870
445,187
575,665
-130,478

На 31 грудня 2012 р. нематеріальні активи включають інтегровану комплексну банківську систему FlexCube, що має
балансову вартість 372,095 тисяч гривень (31 грудня 2011 р.: 270,250 тисяч гривень; 1 січня 2011 р.: 190,768 тисяч
гривень). Система FlexCube розроблена з метою повної інтеграції всіх операційних процесів у Банку та є корпоративним
стандартом UniCredit Group. Період амортизації – 10 років.

(12) Інші активи
тисячі гривень
Інші активи:
Золото, срібло та дорогоцінні метали
Податки, крім поточних податкових активів
Передоплати
Ремонт орендованих приміщень
Стягнута застава
Iнша дебіторська заборгованість
Інші фінансові активи:
Нараховані доходи
Суми, що будуть зараховані на рахунки банків та
клієнтів
Резерви під зменшення корисності фінансових активів
Усього

31 грудня 2012 р.
1,889,281
4,605
154,932
171,266
12,376
1,542,671
3,431
30,363
90,819

31 грудня 2011 р.
526,397
11,847
3,340
26,855
12,472
460,584
11,299
74,810
95,535

1 січня 2011 р.
49,895
953
1,733
13,808
16,975
16,426
36,277
75,088

17,112
-77,568
1,919,644

22,602
-43,327
601,207

8,455
-47,266
86,172

У грудні 2012 році Банк стягнув земельні ділянки, житлові та нежитлові приміщення, що були надані в заставу, на
загальну суму 1,078,006 тисяч гривень (2011: 449,480 тисяч гривень). Банк має намір реалізувати ці активи, як тільки це
буде можливо. Однак, зважаючи на те, що процес продажу майна ще не розпочався, стягнута застава не була
класифікована як активи, що утримуються для продажу, а представлена у складі інших активів згідно з обліковою
політикою, викладеною у примітці 3. Чиста вартість реалізації цієї нерухомості та обладнання приблизно дорівнює її
балансовій вартості станом на 31 грудня 2012 р.
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(13)Кошти банків
тисячі гривень
Депозити інших банків:
- поточні рахунки та депозити на вимогу
- строкові депозити
- позики
Усього

31 грудня 2012 р.

31 грудня 2011 р.

1 січня 2011 р.

1,129,498
1,769
10,446,711
11,577,978

869,415
46,692
12,294,971
13,211,078

60,582
756,165
16,537,461
17,354,208

На 31 грудня 2012 року позики від інших банків також включають два кредити деноміновані у доларах США, що були
отримані від УніКредит Банк Австрія для фінансування корпоративних клієнтів згідно з договором синдикованого
кредитування в сумі 973,428 тисяч гривень. Термін погашення кредитів – 2013 рік.
Концентрація
На 31 грудня 2012 р. депозити, розміщені іншими суб’єктами господарювання UniCredit Group, включаючи УніКредит
Банк Австрія, складають 10,457,506 тисяч гривень або 90.3% від загальної суми депозитів інших банків (2011: 11,768,914
тисячі гривень або 89.08%).
Невиконання спеціальних умов
Станом на 31 грудня 2012 року Банк не виконував спеціальну умову за Договором іпотечного кредиту ЄБРР та за
Договором субординованої позики ЄБРР (примітка (18)) (балансова вартість яких на 31 грудня 2012 р. становила 283,940
тисяч гривень та 831,710 тисяч гривень відповідно) щодо підтримання коефіцієнту відкритої фактичної заборгованості
(КВФЗ) на рівні не вище 60% від суми капіталу І рівня. Невиконання цієї умови вважається дефолтом для цілей Договору
іпотечного кредиту ЄБРР, у той час як за Договором субординованої позики ЄБРР порушення фінансових спеціальних
умов не призводить до прискореного погашення заборгованості.
Після 31 грудня 2012 року Банк отримав від ЄБРР відмову від права вимоги негайного погашення обох позик у зв’язку з
недотриманням зазначеного коефіцієнту на 31 грудня 2012 р.

(14) Кошти клієнтів
тисячі гривень
Поточні рахунки та депозити на вимогу
Строкові депозити
Усього

31 грудня 2012 р.
7,379,099
10,886,016
18,265,115

31 грудня 2011 р.
7,113,325
10,855,782
17,969,107

1 січня 2011 р.
6,359,068
8,962,646
15,321,714

Концентрація
На 31 грудня 2012 р. строкові депозити десяти найбільших клієнтів (або груп клієнтів) становлять 1,186,667 тисячі гривень
або 10.9% від загальної суми строкових депозитів клієнтів (2011: 2,741,044 тисячі гривень або 25.2%).
На 31 грудня 2012 р. строкові депозити двадцяти найбільших клієнтів (або груп клієнтів) становлять 1,547,505 тисяч
гривень або 14.2% від загальної суми строкових депозитів (2011: 3,073,477 тисяч гривень або 28.3%).
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(15) Відстрочені податкові активи (зобов’язання)
тисячі гривень

Визнані відстрочені податкові активи (зобов’язання), що відносяться до:

31 грудня 2012 р.
Позик та авансів іншим банкам та клієнтам
Фінансових активів, наявних для продажу
Основних засобів та нематеріальних активів
Інших активів / зобов’язань
Депозитів інших банків та клієнтів
Решти статей
Податкового збитку, перенесеного на майбутній період
Усього

31 грудня 2011 р.

-402,035
17,657
-2,753
24,800
-720
24,477
140,434
-198,140

1 січня 2011 р.

-156,363
29,244
5,267
14,727
-3,393
8,189
142,054
39,725

-56,620
15,324
3,894
35,200
-1,021
4,566
188,044
189,387

Податкові збитки визнаються, виходячи з думки керівництва, якщо отримання достатнього оподатковуваного прибутку,
проти якого можна буде зарахувати невикористані податкові збитки, є ймовірним, та що в законодавстві не мають місця
зміни, які несприятливо вплинуть на спроможність Банку вимагати таке зарахування на майбутні періоди. Строк дії цих
податкових збитків не обмежений згідно з чинним податковим законодавством.
Однак, згідно із змінами Податкового кодексу, які набули чинності у 2012 році, накопичені податкові збитки Групи станом
на 31 грудня 2011 р. можуть бути використані з певними обмеженнями. Річний ліміт використання цих податкових збитків
протягом періоду з 2012 року по 2015 рік становить 25% їх залишку станом на 31 грудня 2011 р. Починаючи з 2016 року,
будь-які невикористані податкові збитки та податкові збитки, які виникали протягом звітного періоду, можуть бути
використані у повному обсязі за умови наявності достатнього оподатковуваного прибутку.

тисячі гривень

Податковий вплив на компоненти іншого сукупного доходу, що відноситься до:
2012
До
оподаткування

Прибутків за вирахуванням збитків по
фінансових активах, наявних для
продажу
Усього

-120,265
-120,265

Податкові
вигода/
(витрати)/

2011

Після
оподаткування

15,250
15,250

До оподаткування

-105,015
-105,015

Податкові
витрати

38,967
38,967

Після оподаткування

-9,245
-9,245

29,722
29,722

Зміни визнаних відстрочених податкових активів (зобов’язань), що відносяться до:

тисячі гривень
Інший
Прибуток
1 січня
сукупний
або
2011 р.
дохід
збиток
Позик та авансів іншим
банкам та клієнтам
Фінансових
активів,
наявних для продажу
Основних
засобів
та
нематеріальних активів
Інших
активів
/
зобов’язань
Депозитів інших банків та
клієнтів
Решти статей
Податкового
збитку,
перенесеного
на
майбутній період
Усього

31 грудня
2011 р.

Капітал

Інший
сукупний
дохід

Прибуток
або
збиток

31 грудня
2012 р.

-56,620

-

-99,743

-156,363

-

-313,132

67,460

-402,035

15,324

-9,245

25,488

31,567

15,250

-

-29,160

17,657

3,894

-

1,373

5,267

-

-

-8,020

-2,753

35,200

-

-20,473

14,727

-

-

10,073

24,800

-1,021
4,566

-

-2,372
1,300

-3,393
5,866

-

-

2,673
18,611

-720
24,477

188,044
189,387

-9,245

-45,990
-140,417

142,054
39,725

15,250

-313,132

-1,620
60,017

140,434
-198,140
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(16) Резерви за зобов'язаннями

Резерв по реструктуризації
Інші резерви по ризиках та нарахуваннях: правові спори
Усього

31 грудня 2012 р.
4,742

31 грудня 2011 р.
12,903

тисячі гривень
1 січня 2011 р.
10,140

161
4,903

688
13,591

6,591
16,731

(17) Інші зобов’язання
тисячі гривень
Інші фінансові зобов’язання:
Транзитні рахунки
Привілейовані акції
Фінансові похідні інструменти
Кредиторська заборгованість
Інші зобов’язання:
Зобов’язання щодо випущених фінансових гарантій
Зобов’язання перед працівниками
Доходи майбутніх періодів
Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб
Усього

31 грудня 2012 р.
159,540
64,541
501

31 грудня 2011 р.
119,363
4,769
1,559
501

1 січня 2011 р.
59,951
4,021
501

94,498
132,992
622
73,731
35,257

112,534
124,093
726
70,253
40,174

55,429
108,433
414
58,209
38,398

23,382
292,532

12,940
243,456

11,412
168,384

(18) Субординований борг
Станом на 31 грудня 2012 р. субординований борг існує у зв’язку з Договором з ЄБРР про субординований борг (Примітка
(13)), який відображений в розмірі 831,710 тисяч гривень (31 грудня 2011 р.: 829,241 тисяча гривень), включаючи
нараховані проценти в розмірі 36,907 тисяч гривень (31 грудня 2011 р.: 36,325 тисяч гривень; 1 січня 2011 р.: 37,144 тисяч
гривень). Цей кредит буде погашений шістнадцятьма рівними розстроченими платежами, які будуть здійснюватися один
раз на шість місяців. Термін погашення кредиту – липень 2019 року.
Станом на 31 грудня 2011 р. залишки субординованого боргу включали також суму субординованого кредиту від банку
UniCredit Bank Austria в розмірі 1,198,470 тисяч гривень (150,000 тисяч доларів США) із строком погашення у 2018 році.
Банк достроково погасив цей кредит у грудні 2012 року (1 січня 2011 р.: 1,903,585 тисяч гривень).

(19) Власний капітал
Випущений капітал

Номінальна вартість простих акцій
Коригування на інфляцію

31 грудня 2012 р.

31 грудня 2011 р.

тисячі гривень
1 січня 2011 р.

1,814,014

1,269,499

1,269,499

127,150

127,150

127,150

Усього випущеного капіталу
1,941,164
1,396,649
1,396,649
Коригування на інфляцію внесків до статутного капіталу, що були зроблені до 1 січня 2001 р., відображають вплив
гіперінфляції, яка існувала в Україні до 1 січня 2001 року.
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Номінальний випущений капітал на 31 грудня представлений таким чином:
тисячі гривень, крім кількості акцій
31 грудня 2011 р.

31 грудня 2012 р.
Кількість акцій
Зареєстровані, випущені та оплачені акції:
Прості
Привілейовані

Сума

18,140,137,719
5,013,950

Усього випущеного капіталу

1,814,014
501

Кількість акцій
12,694,986,050
5,013,950

1,814,515

Сума
1,269,499
501
1,270,000

Номінальна вартість простих і привілейованих акцій становить 0.1 гривні за одну акцію станом на 31 грудня 2012 р., 31
грудня 2011 р. та 1 січня 2011 р. Привілейовані акції класифіковані як зобов’язання (Примітка (17)).
Власники простих акцій мають рівні права голосу, а також рівні права на отримання дивідендів та повернення капіталу.
Привілейовані акції не мають права голосу, але мають переважні права при розподілі активів у випадках ліквідації чи
банкрутства. Мінімальні гарантовані дивіденди по привілейованих акціях становлять 5.0% на рік від номінальної вартості
цих акцій. Дивіденди у такому розмірі були оголошені у 2012 та 2011 роках.
У 2012 році Банк розмістив 5,445,151,669 простих акцій загальною номінальною вартістю 544,515 тисяч гривень, при
цьому ціна продажу склала 1,198,533 тисяч гривень.
Резервні та інші фонди
Згідно українського законодавства, Банк може розподіляти всі прибутки як дивіденди чи перераховувати їх до резервних
та інших фондів як описано в статуті. Наступне використання сум віднесених до резервів може бути законодавчо
обмежено; суми перераховані до резервів, в основному, повинні використовуватися з метою визначеною при здійсненні
їх перерахування. Крім того, резерви, які підлягають розподілу обмежуються залишком накопичених резервів, який
визначений згідно законодавства та нормативних вимог.
Резерв переоцінки капіталу
Резерв переоцінки капіталу належить до переоцінки основних засобів та не доступний для розподілу власникам.
Резерв переоцінки цінних паперів в портфелі на продаж
Резерв переоцінки цінних паперів в портфелі на продаж представляє собою кумулятивну чисту зміну справедливої
вартості фінансових активів у портфелі Банку на продаж, до моменту поки активи не перестали визнаватися або не
зменшилася їх корисність.
Прибуток на акцію

Випущені прості акції на 1 січня (тисячі акцій)
Ефект від випущених акцій
Усього середньозваженої кількості акцій на 31 грудня (тисячі акцій)
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (тисячі гривень)
ЧИСТИЙ ТА СКОРИГОВАНИЙ ЧИСТИЙ ПРИБУТОК НА АКЦІЮ (у гривнях)

2012
12,694,986
616,486
13,311,472
14,807
0.001

2011
12,694,986
12,694,986
346,938
0.027

Протягом звітного періоду жодних фінансових інструментів, які мають коригуючий вплив на акції, в обігу не було.
Отже,чистий прибуток на акцію дорівнює скоригованому чистому прибутку на акцію. Прибуток на акцію розраховується
виходячи з середньої кількості акцій в обігу.
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(20)Процентні доходи
тисячі гривень
2012
Боргові
цінні
папери

Позики

2011

Інші операції

Усього

Усього

Фінансові активи, що утримуються для торгових
операцій
53,669
53,669
7,619
Фінансові активи, наявні для продажу
278,491
278,491
139,483
Позики та аванси іншим банкам
1,266
21,355
22,621
79,101
Позики та аванси клієнтам
3,895,352
3,895,352
4,036,682
Інші
2
2
3
3,916,707
4,250,135
4,262,888
Усього
333,426
2
У складі статей процентного доходу за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., відображене нарахування на знецінені
фінансові активи в розмірі 1,681,120 тисяч гривень (2011: 1,802,011 тисячі гривень).

(21) Процентні витрати
тисячі гривень
2012
Депозити
Депозити інших банків
(включаючи субординований
борг)
Депозити клієнтів
Випущені боргові цінні
папери
Інші
Усього

Боргові цінні папери

2011
Інші операції

Усього

Усього

-817,291
-1,332,774

-

-

-817,291
-1,332,774

-874,213
-983,203

-2,150,065

-246
-246

0
0

-246
0
-2,150,311

-1,867
-25
-1,859,308

-

(22) Комісійні доходи
тисячі гривень
Видані гарантії
Послуги з управління, брокерські та консультаційні послуги:
операції з іноземною валютою
управління цінними паперами
консультаційні послуги
Обслуговування платежів:
обслуговування дебетових та кредитних карток
інші послуги з обслуговування платежів
Факторингові операції
Інші послуги:
позики клієнтам
послуги з управління активами
оренда сейфів та депозитних скриньок
доходи від переказу коштів
рахунки в інших банках
Усього

2012
15,845
43,004
42,520
484
565,389
225,005
340,384
6,980
116,358
38,690
61,578
7,852
7,551
687
747,576

2011
9,308
41,645
30,074
1,184
10,387
506,435
183,437
322,998
6,976
84,523
31,804
41,979
7,261
2,876
603
648,887
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(23) Комісійні витрати
тисячі гривень
2012
-6,891
-125,929
-7,534
-140,354

Отримані гарантії
Обслуговування платежів
Платежі та касове обслуговування
Інші послуги
Усього

2011
-11,208
-114,006
-845
-3,986
-130,045

(24) Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках
тисячі гривень
2012
Збитки від зменшення корисності позик та авансів клієнтам
Збитки від зменшення корисності інших фінансових операцій
Усього

2011

-1,420,784
105
-1,420,679

-1,112,077
-519
-1,112,596

Зміни резерву на покриття збитків від зменшення корисності

тисячі гривень
2012
Позики та аванси клієнтам

На 1 січня
Збитки від зменшення корисності
Курсові різниці
Передані за договором про участь в позиках(примітка 8)
Списання безнадійних боргів
На 31 грудня

-6,557,382
-1,420,784
-8,691
1,835,547
411,282
-5,740,028

Інші
фінансові
операції
-519
105
-414

Усього

-6,557,901
-1,420,679
-8,691
1,835,547
411,282
-5,740,442

тисячі гривень
Позики та аванси
клієнтам

На 1 січня
Збитки від зменшення корисності
Курсові різниці
Списання безнадійних боргів
На 31 грудня

-5,797,999
-1,112,077
-4,350
357,044
-6,557,382

2011
Інші фінансові
операції

-519
-519

Усього

-5,797,999
-1,112,596
-4,350
357,044
-6,557,901
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(25) Інші операційні доходи
тисячі гривень
2012

Відшкодування витрат
Інші доходи:
Доходи від операційної оренди - орендна плата
Штрафи,пені отримані
Дохід від реалізації запасів
Інші доходи від операцій з картками
Дохід від дивідендів
Усього інших операційних доходів

3,128
38,818
19,289
3,804
6,903
8,759
63
41,946

2011
(пере
класифіковано)
2,818
39,585
14,378
14,867
181
10,147
12
42,403

(26) Адміністративні та інші операційні витрати
тисячі гривень

Непрямі податки і збори
Адміністративні витрати:
Реклама, маркетинг і зв’язок
Витрати, пов’язані з кредитним ризиком
Витрати, пов’язані з персоналом
Витрати на інформаційні та комунікаційні технології
Консультаційні та професійні послуги
Витрати, пов’язані з нерухомістю (комунальні послуги та оренда)
Амортизаційні відрахування за основними засобами
Амортизаційні відрахування на нематеріальні активи
Прибутки та збитки від продажу основних засобів
Інші адміністративні витрати:
 послуги системи контролю та безпеки
 страхування
 поштові послуги
 матеріали і канцелярське приладдя
 транспорт
 членські внески
 інше
Інші операційні витрати:
 нараховані витрати по місцевим податкам
 амортизація поліпшень орендованих приміщень
 інші витрати по операціям з картками
 Інші
Витрати на персонал
 заробітна плата
 відрахування до фондів соціального страхування
 резерв по пенсійних виплатах та подібні резерви
 платежі зовнішнім пенсійним фондам

 Інше
Інші затрати на персонал
Усього

2012
-12,586
-829,650
-65,862
-109,461
-18,503
-126,712
-11,723
-126,136
-130,646
-73,800
-7,708
-159,099

2011
(пере
класифіковано)
-9,490
-738,185
-50,150
-98,006
-16,015
-98,971
-9,029
-104,235
-143,487
-57,870
-2,831
-157,591

-40,775
-8,730
-4,073
-18,768
-22,925
-60,220

-43,378
-12,098
-3,418
-10,565
-31,131
-51,226

-3,608

-5,775

-27,320
-1,359
-4,671
-7,800
-13,490

-28,008
-915
-2,756
-4,143
-20,194

-594,449
-424,719
-137,919
-940
-5,637
-25,234
-1,464,005

-632,521
-438,419
-147,540
-6,505
-953
-5,138
-33,970
-1,408,208

За рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., сума у розмірі 43,115 тисяч гривень визнана як витрати на операційну
оренду (2011: 41,751 тисяч гривень).
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(27) Вигода / (Витрати) на податок на прибуток
тисячі гривень
2012
Витрати з поточного податку на прибуток (-)
Зміни відстрочених податків - виникнення та сторнування тимчасових різниць (+/)
Вигода/(Витрати) з податку за рік (+/-)

60,405
60,405

тисячі гривень

Узгодження ефективної ставки оподаткування
2012
(ЗБИТОК)/ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ
Діюча ставка оподаткування
Очікувані витрати з податку, розраховані згідно з діючою ставкою

2011

-45,598

490,184

21.0%

23.0%

9,576

-112,742

717

99

-35,014

-30,474

Неоподатковуваний прибуток
Витрати, які не відносяться на валові витрати

2011
-3,549
-139,697
-143,246

Зміни податкових ставок

85,126

-129

ВИГОДА/(ВИТРАТИ) З ПОДАТКУ

60,405

-143,246

Ефективна ставка оподаткування

132.5%

29.2%

Відстрочені податки були оцінені за ставками оподаткування, що, як очікується, будуть застосовуватися до тимчасових
різниць в момент їх використання відповідно до нового Податкового кодексу, який передбачає зменшення ставки
оподаткування з 21.0% у 2012 р. до 16.0% у 2014 р. для всіх операцій, за винятком цінних паперів, та 10% на прибуток за
результатами операцій з цінними паперами.

(28) Гарантії та надані зобов’язання
Зобов’язання кредитного характеру

тисячі гривень
Гарантії, надані:
Банкам
Клієнтам
Акредитиви, виставлені:
Клієнтам
Усього

31 грудня 2012 р.
489,043
9,896
479,147
127,865
127,865
616,908

31 грудня 2011 р.
233,349
50,380
182,969
65,721
65,721
299,070

На 31 грудня 2012 р. гарантії забезпечені заставою депозитів на суму 21,740 тисяч гривень (31 грудня 2011: 52,465 тисяч
гривень; 1 січня 2011 р.: 57,309 тисяч гривень).
На 31 грудня 2012 р. акредитиви забезпечені заставою депозитів на суму 75,794 тисячі гривень (31 грудня 2011: 51,538
тисяч гривень; 1 січня 2011: 37,047 тисяч гривень).
На 31 грудня 2012 р. зобов’язання на суму 476,623 тисячі гривень є зобов’язаннями перед десятьма клієнтами (31 грудня
2011: 104,003 тисячі гривень; 1 січня 2011: 94,701 тисяча гривень).
На 31 грудня 2012 р. та 2011 р., та 1 січня 2011 р. Банк не має невикористаних безвідкличних зобов’язань з кредитування.
Зобов’язання з капітального будівництва та інші зобов’язання
На 31 грудня 2012 р. зобов’язання з фінансування будівництва приміщень становлять 38,477 тисяч гривень (31 грудня
2011: 20,455 тисяч гривень; 1 січня 2011: 13,948 тисяч гривень).
У грудні 2011 року Банк уклав угоду з компанією IBM строком на десять років на аутсорсінг послуг з ІТ. Згідно з умовами
цього договору, компанія IBM повинна забезпечувати підтримку та обслуговування кількох систем ІТ Банку (включаючи
обладнання, програмне забезпечення, персонал та витрати).
На 31 грудня 2012 р. загальна сума зобов’язання з придбання за цим договором становить 1,965,803 тисяч гривень,
включаючи зобов’язання з придбання нематеріальних активів на суму 942,357 тисяч гривень.
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Зобов’язання з операційної оренди

тисячі гривень
31 грудня 2012 р.
Майбутні мінімальні орендні платежі
Банк як орендар:
До дванадцяти місяців
Від одного до п'яти років
Понад п'ять років
Усього
Банк як орендодавець:
До дванадцяти місяців
Від одного до п'яти років
Усього

31 грудня 2011 р.

1 січня 2011 р.

23,008
23,367
13,798
60,173

22,256
22,343
14,326
58,925

29 825
37 312
21 001
88 138

8,453
17,709
26,162

7,243
10,996
18,239

9 583
7 159
16,742

Страхування
Страхова галузь в Україні перебуває на стадії розвитку, тому багато форм страхового захисту, що є поширеними в інших
країнах, в Україні, як правило, ще не застосовуються. Банк не має повного страхового покриття по своїх приміщеннях та
обладнанню, на випадок переривання діяльності або виникнення зобов’язань перед третьою стороною у зв’язку із
шкодою, заподіяною в результаті аварій, пов’язаних з майном або з діяльністю Банку. До тих пір, поки Банк не отримає
достатнього страхового покриття, існує ризик того, що втрата чи знищення тих чи інших активів може мати суттєвий
негативний вплив на операції та фінансовий стан.
Потенційне податкове зобов’язання
Для української системи оподаткування характерними є наявність численних податків та законодавство, яке часто
змінюється. Податкове законодавство є часто невизначеним, може мати різне трактування, а в деяких випадках є
суперечливим. Нерідко виникають протиріччя у трактуванні податкового законодавства між місцевою, обласною і
державною податковими адміністраціями та між НБУ і Міністерством фінансів. Податкові декларації підлягають перевірці
з боку різних органів влади, які згідно із законодавством уповноважені застосовувати значні штрафні санкції, а також
стягувати пеню. Ці факти створюють в Україні значно серйозніші податкові ризики, ніж ті, які є типовими для країн з більш
розвиненими системами оподаткування.
Керівництво вважає, що воно виконує всі вимоги чинного податкового законодавства. Проте не може існувати впевненості
у тому, що податкові органи не матимуть іншої думки щодо відповідності Банку чинному податковому законодавству і не
застосують штрафні санкції. У цій окремій фінансовій звітності не був створений резерв по потенційних штрафних
санкціях, пов’язаних з оподаткуванням.
Судові процеси
У ході своєї діяльності Банк залучається до різних судових процесів. На думку керівництва, результат цих судових процесів
не матиме суттєвого впливу на фінансовий стан або результати операцій.

(29)Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань
Фінансові інструменти, що не оцінюються за справедливою вартістю
Оцінена справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань визначається з використанням ринкових цін,
методів дисконтованих грошових потоків та інших належних методологій оцінки вартості і може не відображати
справедливу вартість цих інструментів на дату затвердження до випуску цієї фінансової звітності. Такі розрахунки не
відображають жодних премій або дисконтів, що можуть виникнути внаслідок пропозиції на продаж одночасно всієї суми
певного фінансового інструмента. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо очікуваних у майбутньому
грошових потоків, поточних економічних умов, характеристик ризику різних фінансових інструментів та інших факторів.
Справедлива вартість позик та авансів іншим банкам і клієнтам ґрунтується на доступних даних щодо ринкових операцій,
якщо такі є. За відсутності таких доступних даних справедлива вартість визначається за допомогою методів дисконтованих
грошових потоків. Безпроблемні позики групуються, наскільки це можливо, в однорідні пули, які розподіляються за
періодами погашення, а купонні ставки та грошові потоки згідно з умовами договорів дисконтуються з використанням
оціненої ставки дисконту, яку б застосував учасник ринку при оцінці фінансових інструментів з аналогічними періодами
погашення, змінами процентних ставок та характеристиками кредитного ризику. Справедлива вартість кредитного
портфеля відображає як зменшення корисності позик на дату балансу, так і оцінки сподівань учасників ринку щодо
кредитних збитків протягом строку дії позик. Справедлива вартість знецінених позик оцінюється шляхом дисконтування
майбутніх грошових потоків протягом періоду, в якому, як очікується, вони будуть погашені.
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З метою визначення справедливої вартості депозиті банків та клієнтів ці фінансові інструменти поділяються на групи за
періодами виплат згідно з умовами договорів. Справедлива вартість депозитів оцінюється за допомогою методів
дисконтованих грошових потоків, із застосуванням поточних ставок, що пропонуються за депозитами з аналогічними
строками виплат. Припускається, що справедлива вартість депозиту, який виплачується на вимогу - це сума, яка повинна
бути виплачена на вимогу на звітну дату.
Справедлива вартість субординованих зобов’язань визначається за допомогою ринкових цін котирування на кінець
періоду, за їх наявності, або з посиланням на ринкові ціни котирування для подібних інструментів, або з використанням
дисконтованих грошових потоків, застосовуючи поточні ставки, запропоновані для фінансових інструментів з
аналогічними періодами виплат.
Справедлива вартість усіх короткострокових фінансових активів та зобов’язань, що не оцінюються за справедливою
вартістю, оцінена як така, що приблизно дорівнює їх балансовій вартості у зв’язку з їх короткостроковим характером
та/або ринковими процентними ставками на кінець періоду. Керівництво вважає, що справедлива вартість довгострокових
позик та авансів клієнтам і депозитів клієнтів на 31 грудня 2012 р. та 2011 р. приблизно дорівнює їх балансовій вартості,
оскільки процентні ставки приблизно дорівнюють ринковим процентним ставкам на цю дату. Справедлива вартість
субординованих зобов’язань оцінена як така, що приблизно дорівнює їх балансовій вартості, оскільки встановлені
процентні ставки за субординованими зобов’язаннями в основному дорівнюють ставкам за подібними типах запозичень,
доступних для Банку, на 31 грудня 2012 р. та 2011 р.
Передбачається, що оцінка справедливої вартості має приблизно дорівнювати сумі, за яку можна обміняти фінансовий
інструмент в операції між обізнаними та зацікавленими сторонами, що проводиться на ринкових умовах. Однак,
зважаючи на невизначеність та застосування суб’єктивних суджень, справедливу вартість не слід розглядати як таку, що
може бути реалізована при негайному продажі активів чи погашенні зобов’язань.
Ієрархія джерел визначення справедливої вартості
Для відповідності поправкам до МСФЗ 7 цінні папери, відображені за справедливою вартістю, розподіляються за рівнями
ієрархії джерел визначення справедливої вартості, що використовуються при розкритті інформації. Справедлива вартість
визначається як ціна, що була б отримана при продажу активу або сплачена при передачі зобов’язання в ході
упорядкованої операції між учасниками ринку на дату здійснення оцінки.
В МСФЗ 7 розкрито визначення ієрархії джерел визначення справедливої вартості для оцінки фінансових інструментів.
Визначена ієрархія базується на інформаційних джерелах вхідних даних, які вводяться у модель оцінки справедливої
вартості, залежно від того, чи є дані доступними на відкритому ринку, чи вони є недоступними. Доступними на відкритому
ринку є вхідні дані, що відображають ринкові дані, отримані з незалежних джерел. Недоступними на відкритому ринку є
вхідні дані, що відображають ринкові припущення Банку. На базі цих двох типів вхідної інформації створено трирівневу
ієрархію джерел визначення справедливої вартості:



Рівень 1 — оцінка ґрунтується на котирувальних цінах на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань,
до яких Банк має доступ.



Рівень 2 — оцінка ґрунтується на вхідних даних, інших, ніж котирувальні ціни, включених до Рівня 1, які є
доступними на ринку для активу або зобов’язання прямо чи опосередковано.



Рівень 3 — оцінка ґрунтується на вхідних даних щодо активу чи зобов’язання, які є значними та недоступними на
ринку вхідними даними або значними коригуваннями до доступних на ринку вхідних даних, що ґрунтуються на
недоступних на ринку вхідних даних.
Наявність доступних на ринку вхідних даних може відрізнятись залежно від продукту та підпадає під вплив різних
факторів, включаючи, наприклад, тип продукту, чи є продукт новим або таким, що поки не має ніші на ринку, ліквідність
ринків та інші характеристики, притаманні операції. Якщо оцінка вартості ґрунтується на моделях та вхідних даних, що є
менш доступними або недоступними на ринку, визначення справедливої вартості вимагає більш широкого і поглибленого
професійного судження. Отже, масштаб і глибина судження, яке Банк застосовує при визначенні справедливої вартості, є
найбільшим стосовно інструментів, що віднесені до Рівня 3.
У певних випадках вхідні дані, що використовуються для оцінки справедливої вартості, можуть бути віднесені до різних
рівнів ієрархії джерел визначення справедливої вартості. У таких випадках, для цілей розкриття інформації, рівень в
ієрархії джерел визначення справедливої вартості, до якого відноситься оцінка справедливої вартості в цілому,
визначається виходячи з найнижчого рівня вхідних даних, що є значним для оцінки справедливої вартості в цілому.
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Фінансові інструменти, оцінені за справедливою вартістю, за рівнями ієрархії
джерел визначення справедливої вартості
Рівень 1
Фінансові активи, що
утримуються для торгових
операцій
Інші фінансові активи, що
обліковуються за
справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Фінансові активи, наявні для
продажу:

- боргові цінні папери
- інвестиції у капітал
-паї в інвестиційному фонді
Усього

31 грудня 2012 р.
Рівень 2 Рівень 3

тисячі гривень

Усього

Рівень 1

31 грудня 2011 р.
Рівень 2 Рівень 3

Усього

50,176

372,547

-

422,723

-

366,565

-

366,565

-

349,807

-

349,807

-

-

-

-

83,831

1,857,649

-

-

48,768
5,911

1,990,248
5,911

344,284
-

1,087,741
-

133,486
5,911

1,565,511
5,911

134,007

2,580,003

159,877
214,556

159,877
2,928,566

344,284

1,454,306

164,531
303,928

164,531
2,102,518

На 31 грудня 2011 р. фінансові активи, наявні для продажу, Рівня 3 включають боргові цінні папери, випущені
українськими підприємствами, а також паї в інвестиційному фонді, які не мають котирування на активному рику.
Керівництво застосувало методи оцінки вартості, які включають, зокрема, значні коригування доступних на ринку вхідних
даних. Отже, у цій окремій фінансовій звітності ці цінні папери були класифіковані як інструменти Рівня 3.
Ключові вхідні дані та припущення, використані в моделях, на 31 грудня 2011 р. включають, головним чином, ставку
дисконту у розмірі 17.2% виходячи з фактичної доходності облігацій, що котируються на біржі, емітентів з аналогічним
кредитним ризиком. Зміна одного чи кількох припущень на допустимо можливі альтернативні припущення не призведе
до значної зміни справедливої вартості.

тисячі гривень

Узгодження статей Рівня 3:

Активи Рівня 3, оцінені за справедливою вартістю
Сальдо на 1 січня 2012 р.
Придбання
Продажі
Зменшення корисності
Сальдо на 31 грудня 2012 р.
Усього прибутків або збитків за період, включених
до прибутку або збитку, за активами, утримуваними
на кінець звітного періоду

Фінансові активи, наявні для продажу
Боргові
Інвестиції
Інвестиційні
цінні папери
у капітал
сертифікати
133,486
5,911
164,531
-84,718
-4,654
48,768
5,911
159,877

-912

-

303,928
-89,372
214,556

-

Узгодження статей рівня 3:

-

тисячі гривень

Фінансові активи, наявні для продажу

Активи Рівня 3, оцінені за справедливою вартістю
Сальдо на 1 січня 2011 р.
Придбання
Продажі
Зменшення корисності
Сальдо на 31 грудня 2011 р.
Усього прибутків або збитків за період, включених
до прибутку або збитку, за активами, утримуваними
на кінець звітного періоду

Усього

Боргові
цінні папери
156,720
79,238
-102,472
133,486

Інвестиції
у капітал
12,796
-6,885
5,911

-

-

Інвестиційні
сертифікати
166,433
-1,902
164,531

Усього

335,949
79,238
-111,259
303,928

-
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(30) Залишки за розрахунками із зв’язаними сторонами
У ході своєї звичайної діяльності Банк надає позики та аванси, залучає депозити та здійснює інші операції із зв’язаними
сторонами. Сторони вважаються зв’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу
сторону або здійснює значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Умови операцій із
зв’язаними сторонами встановлюються у момент здійснення операцій. Зв’язаними сторонами є Материнський банк,
суб’єкти господарювання під спільним контролем, дочірні підприємства, члени Спостережної ради, Правління та їх
найближчі родичі. Основний управлінський персонал – це особи, які мають повноваження та є відповідальними, прямо
або опосередковано, за планування, керівництво і контроль діяльності Банку, а також члени Правління.
Залишки за розрахунками із зв’язаними сторонами

тисячі гривень
31 грудня 2012 р.
УніКредит Банк
Австрія

Активи
Цінні папери у
портфелі банку на
продаж
Позики та аванси
банкам та грошові
кошти та їх
еквіваленти
Позики та аванси
клієнтам
Інвестиції в дочірні
компанії
Інші активи
Усього активів
Зобов’язання:
Депозити банків та
субординований борг
Депозити клієнтів
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань
Гарантії надані
Гарантії отримані

-

Основний
управлінський
персонал

-

Суб’єкти
господарювання
під спільним
контролем

-

Дочірні
компанії

Усього

208,645

208,645

229,607

-

10,547

240,154

-

2,660

-

-

2,660

4,024
233,631

2,660

10,547

7,162
215,807

7,162
4,024
462,645

9,993,214
9,993,214
-

23,001
23,001
-

1,093,192
202,811
28,286
1,324,289
6,205
5,269

13,700
13,700
-

11,086,406
239,512
28,286
11,354,204
6,205
5,269
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Залишки за розрахунками із зв’язаними
сторонами

тисячі гривень
31 грудня 2011 р.

УніКредит Банк
Австрія

Активи
Цінні папери у
портфелі банку на
продаж
Позики та аванси
банкам
Інвестиції
Усього активів
Зобов’язання:
Депозити банків
Субординований
борг
Депозити клієнтів
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань

Основний
управлінський
персонал

Суб’єкти
господарювання
під спільним
контролем

Дочірні
компанії

-

-

-

-

-

2,273

Усього

218,778

218,778
2,273
7,162
228,213

-

-

2,273

7,162
225,940

11,768,914

-

807,480

-

12,576,394

1,198,470
12,967,384

15,260
15,260

57,458
46,932
911,870

13,232

1,198,470
85,950
46,932
13,907,746

13,232

Операції із зв’язаними
сторонами

тисячі гривень
1 січня – 31 грудня 2012 р.
Основний
Суб’єкти
Дочірні
управлінський
господарюванн
компанії
персонал
я під спільним
контролем

УніКредит Банк
Австрія

Процентний дохід
Витрати на виплату
процентів
Дохід від зборів і комісій
Витрати на виплату зборів і
комісій
Адміністративні витрати –
витрати на персонал
Адміністративні витрати –
інші
Інші операційні доходи

Усього

-

318

-

5,166

5,484

-556,122
-

-2,536
4

-122,622
5,590

-2,164
53
-

-683,444
5,647

-5,641

-50

-55

-5,746
-

-3,091

-7982

-12,709

-

1

2,429

-23,782
-917
133

-917
2,563
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Операції із зв’язаними
сторонами

тисячі гривень
1 січня – 31 грудня 2011 р.

Процентний дохід
Витрати на виплату процентів
Дохід від зборів і комісій
Витрати на виплату зборів і
комісій
Адміністративні витрати –
витрати на персонал
Адміністративні витрати – інші
Інші операційні доходи

Дочірні
компанії

Суб’єкти
господарювання
під спільним
контролем

Основний
управлінський
персонал

УніКредит Банк
Австрія

Усього

-734,806
4

60
-1,218
35

-14,982
4,666

5,734
-1,304
25

5,794
-752,310
4,730

-9,782

-

-42

-

-9,824

-

-10,255
-

-28,383
-11,655
877

1,519
132

-38,638
-13,174
1,009

Строки виплат за залишками за розрахунками із зв’язаними сторонами згідно з договорами на 31 грудня 2012 р.
представлені таким чином:

тисячі гривень

УніКредит Банк Австрія
Позики та аванси банків та грошові
кошти та їх еквіваленти
Інші активи
Депозити банків
Основний управлінський персонал:
Позики та аванси клієнтам
Депозити клієнтів
Суб’єкти господарювання під
спільним контролем:
Позики та аванси банкам та
грошові кошти та їх еквіваленти
Депозити банків та клієнтів
Інші зобов’язання
Дочірні компанії:
Цінні папери у портфелі банку на
продаж
Інвестиції в дочірні підприємства
Депозити клієнтів

До одного
місяця

Від одного
до трьох
місяців

Від трьох
місяців до
одного року

Більше
одного року

Без
строків
виплати

Усього

229,607
4,024
886,105

164,907

2,028,257

6,913,945

-

229,607
4,024
9,993,214

295
3,161

5,383

14,457

2,365
-

-

2,660
23,001

10,547
1,271,235
-

16,673
-

6,064
28,286

2,030
-

-

10,547
1,296,002
28,286

510

11,149

207,718
2,041

-

7,162
-

207,718
7,162
13,700
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Строки виплат за залишками за розрахунками із зв’язаними сторонами згідно з договорами на 31 грудня 2011 р.
представлені таким чином:

тисячі гривень
До одного
місяця

Від
одного до
трьох
місяців

Від трьох
місяців до
одного року

615,850
-

192,573
-

2,011,915
-

8,948,576
1,198,470

-

11,768,914
1,198,470

486

4,794

127

9,853

-

15,260

2,273
838,979
1,559

17,874
-

8,085
38,450

6,923

-

2,273
864,938
46,932

2,121

111

-

218,778
11,000

7,162
-

218,778
7,162
13,232

УніКредит Банк Австрія
Депозити банків
Субординований борг
Основний управлінський
персонал:
Депозити клієнтів
Суб’єкти господарювання під
спільним контролем:
Позики та аванси банкам та
грошові кошти та їх еквіваленти
Депозити інших банків та клієнтів
Інші зобов’язання
Дочірні компанії:
Цінні папери у портфелі банку на
продаж
Інвестиції в дочірні підприємства
Депозити клієнтів

Більше
одного року

Без
строків
виплати

Усього

На 31 грудня 2012 р. та 2011 р. депозити УніКредит Банк Австрія та суб’єктів господарювання під спільним контролем
деноміновані, в основному, у гривнях і доларах США, за винятком деяких депозитів від суб’єктів господарювання під
спільним контролем на суму 1,291,236 тисяч гривень (31 грудня 2011 р.: 861,922 тисячі гривень), що деноміновані у
гривнях. На 31 грудня 2012 р. депозити банків мають середню ставку 3.6% (31 грудня 2011 р.: 4.9%).

(31) Звітність за сегментами
Формат звітності за сегментами базується на внутрішній структурі звітності сегментів бізнесу, яка відображає розподіл
відповідальності керівництва Банку у 2012 році. Сегменти бізнесу представлені як незалежні бізнес-підрозділи зі своїми
власними ресурсами капіталу та відповідальністю за результати своєї діяльності. Визначення сегментів бізнесу базується,
в основному, на організаційній відповідальності за клієнтів.
Корпоративний бізнес
Корпоративний бізнес охоплює сегмент великих корпорацій (транснаціональні корпорації, державний сектор),
нерухомості та середніх за розміром компаній.
Роздрібний бізнес
Роздрібний бізнес охоплює приватних клієнтів та малі підприємства. Юридична особа вважається малим підприємством,
якщо її консолідований оборот складає менше 30,000 тисяч гривень на рік.
Фінансово-інвестиційний бізнес
Фінансово-інвестиційний бізнес виконує казначейські функції. Фінансово-інвестиційний бізнес також охоплює результати
торгівлі цінними паперами будь-якого типу, торгову діяльність в іноземній валюті та іншу торгову діяльність. Результати
залучення грошових коштів від інших банків відносяться до Фінансово-інвестиційного бізнесу тільки у випадку, якщо
отримання таких коштів передбачено торговою угодою.
Інші операції
Інші операції охоплюють все інше, що не відноситься до сегментів бізнесу. Зокрема, вони охоплюють відносини з
членами UniCredit Group та дочірніми підприємствами Банку.
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Методи
Міжсегментне ціноутворення здійснюється з урахуванням різних вхідних даних та поточних ринкових ставок. Прямі
затрати розподіляються на окремі сегменти бізнесу, з яких вони виникають. Непрямі та накладні затрати розподіляються
пропорційно доходам, прямим затратам та іншим статтям, які визначені як основні джерела затрат сегментів бізнесу.
Результат кожного сегмента бізнесу оцінюється за прибутком до оподаткування, який був зароблений кожним
відповідним сегментом. Правління переглядає внутрішні управлінські звіти по кожному сегменту бізнесу щонайменше
один раз на місяць. Коефіцієнт затрати/доход є одним з основних коефіцієнтів, що використовується для здійснення
контролю за сегментами бізнесу. Дані згідно з управлінськими звітами відрізняються від сум, розкритих в окремому звіті
про прибутки та збитки у зв’язку з різною агрегацією.
Інформація про основних клієнтів
У 2012 році та 2011 році Банк не мав значних концентрацій доходів від зовнішніх клієнтів.
Більша частина доходів від зовнішніх клієнтів відноситься до резидентів України, більшість активів знаходиться в Україні.
Чиста процентна маржа від зовнішніх клієнтів та
міжсегментна чиста процентна маржа
Корпоративний бізнес
Чиста процентна маржа від
зовнішніх клієнтів
Міжсегментна чиста процентна
маржа
Чиста процентна маржа

тисячі гривень
Роздрібний
бізнес

2012

1,329,191

1,233,387

Фінансовоінвестиційний
бізнес
181,662

2011
2012

1,419,706
-561,110

1,633,773
329,828

2011
2012
2011

-621,553
768,081
798,153

-68,299
1,563,215
1,565,474

Інші

Усього

-644,353

2,099,887

131,391
-150,470

-781,278
381,752

2,403,592
-

-117,530
31,192
13,861

807,382
-262,601
26,104

2,099,887
2,403,592
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Інформація про результати, активи/зобов’язання та інші статті сегментів бізнесу

тисячі гривень
Корпоративний бізнес

Чиста процентна маржа
Чиста сума зборів і комісій
Чистий прибуток/збиток від
торгової діяльності та від зміни
справедливої вартості
Чисті інші витрати/доходи
Чистий непроцентний дохід
ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ
ОПЕРАЦІЙНІ ЗАТРАТИ
ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИБУТОК
Резерви по ризиках та
нарахуваннях
Збитки від зменшення корисності
Чистий дохід від інвестицій
ПРИБУТОК / ЗБИТОК ДО
ОПОДАТКУВАННЯ
Надходження основних засобів та
нематеріальних активів
Знос та амортизація
Активи 1)
Зобов’язання 1)
Коефіцієнт затрати/доход, % 2)
Коефіцієнт ризик/прибуток, % 3)

Роздрібний
бізнес

2012
2011
2012
2011
2012

768,081
798,153
180,631
130,611
-

1,563,215
1,565,474
420,038
379,055
29,117

Фінансовоінвестиційний
бізнес
31,192
13,861
7,107
9,721
99,847

2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012

340
1,132
180,971
131,743
949,052
929,896
-225,535
-149,861
723,517
780,035
-

31,850
-7,501
7,501
441,654
418,406
2,004,869
1,983,880
-1,198,966
-1,197,414
805,903
786,466
-

2011
2012
2011
2012
2011
2012

-1,054,629
-502,208
-331,112

2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011

277,827
10,237,347
13,215,374
4,569,709
5,055,004
23.8%
18.2%
137.3%
72.6%

Інші

Усього

-262,601
26,104
-554
-545
-

2,099,887
2403,592
607,222
518,842
128,964

-6,311
-105
375
106,849
3,785
138,041
17,646
-4,477
-4,518
133,564
13,128
-

2,450
3,573
1,896
3,028
-260,705
29,132
-19,008
-18,741
-279,713
10,391
527

25,539
-4,816
12,581
731,370
556,962
2,831,257
2,960,554
-1,447,986
-1,370,534
1,383,271
1,590,020
527

-366,050
-610,388
439,853

-570
-439
396
132,555

5,903
-7,708
6,461
-286,894

5,903
-1,421,249
-1,112,596
-8,147
6,857
-45,598

176,078
17,236,382
17,816,274
13,739,321
12,914,103
59.8%
64.3%
23.4%
42.3%

13,524
1,228,248
1,386,214
157,911
50,309
3.2%
-97.8%
1.8%
0.0%

22,755
637,198
493,819
-204,446
-201,357
11,632,580
7,940,890
12,703,437
15,461,453
-7.3%
64.3%
0.0%
0.0%

490,184
637,198
493,819
-204,446
-201,357
40,334,557
40,358,752
31,170,378
33,480,869
51.1%
46.3%
67.7 %
46.4%

1) Дані надані на 31 грудня 2012 р. та 2011 р. відповідно
2) Операційні затрати як відсоток операційних доходів
3) Збитки від зменшення корисності як відсоток чистої процентної маржі
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(32)Загальне управління ризиками
Управління ризиками є важливим фактором у банківській справі і суттєвим елементом операцій Банку. Основні ризики,
яких зазнає Банк:





кредитний ризик;
ринковий ризик;
ризик ліквідності;
операційний ризик.

Структура управління ризиками
До процесу управління ризиками у Банку залучено всі види бізнесу, які впливають на параметри цих ризиків. Управління
ризиками у Банку здійснюється на всіх рівнях організації від вищого керівництва до рівня, на якому ці ризики
безпосередньо приймаються. Крім того, Банк забезпечує чіткий розподіл функцій управління ризиками, задач та
повноважень, а також чітку схему обов’язків і відповідальності за таким розподілом. Зокрема, у процесі управління
ризиками Банку беруть участь такі функціональні і структурні органи:

Спостережена Рада — у межах своїх функцій та відповідальності перед власниками Банку,
вкладниками/контрагентами та банківськими наглядовими органами;

Правління — у межах своїх функцій та відповідальності перед Наглядовою Радою Банку,
вкладниками/контрагентами та банківськими наглядовими органами;

Блок управління ризиками — у межах своїх функцій, що передбачають виявлення, кількісну та якісну оцінку
ризиків, контроль та моніторинг ризиків;

Бек-офіси — у межах своїх функцій контролю за виконанням встановлених вимог;

Фронт-офіси — у межах своїх функцій, що передбачають прийняття Банком ризиків.

Блок управління ризиками посідає в організаційній структурі Банку важливе місце та включає всі департаменти, в яких
зосереджено функції управління ризиками. Блок управління ризиками є абсолютно незалежним (структурно і фінансово)
від підрозділів Банку, які безпосередньо приймають ризики (фронт-офіси), та підрозділів, які ведуть облік прийнятих
ризиків та перевіряють їх рівень (бек-офіс). Блок управління ризиками має наступну структуру:

Департамент стратегічних ризиків, який включає Управління кредитних політик і процесів, Управління ринкових
ризиків, Управління операційних ризиків, Управління контролю ризиків та розрахунку резервів;

Департамент кредитних операцій клієнтів корпоративного бізнесу, який включає Управління андерайтингу
клієнтів корпоративного бізнесу, Управління моніторингу ризиків клієнтів корпоративного бізнесу, Управління спеціальних
кредитів клієнтів корпоративного бізнесу, Відділ управління кредитами корпоративних клієнтів, Відділ оцінки;

Департамент кредитних операцій клієнтів роздрібного бізнесу, який включає Департаменти ризиків у 7
комерційних макрорегіонах, Управління контролю якості кредитних процесів та підтримки мережі, Управління
андерайтингу клієнтів роздрібного бізнесу, Управління моніторингу ризиків клієнтів роздрібного бізнесу, Управління
спеціальних кредитів клієнтів роздрібного бізнесу;

Управління роботи з проблемною заборгованістю.
Керівником Блоку управління ризиками є Директор з ризиків, який безпосередньо підпорядковується Першому
заступнику Голови Правління — Генеральному Менеджеру Банку та Директору з ризиків УніКредит Банку Австрія.
Директор з Ризиків є членом Правління, членом Комітету з управління активами і пасивами (КУАП) та Кредитноінвестиційного комітету (КІК).
Основними функціями блока управління ризиками є:

забезпечення здійснення кількісної та якісної оцінки або формалізованого аналізу на основі визначених
показників тих ризиків, які Банк приймає або які можуть виникнути у ході його діяльності;

розробка методологій оцінки ризиків та подання цих методологій на затвердження Правлінню;

розробка інфраструктури для отримання даних з інших систем, створення системи для автоматичного вводу та
обробки даних, що стосуються ризиків, забезпечення постійного моніторингу та оцінки різних ризиків;

розробка та актуалізація засобів аналізу ризиків та методологій для нових і існуючих моделей, включаючи їх
бек-тестування;

накопичення історичних даних та спостережень для проведення порівняльного аналізу;

моніторинг даних, що стосуються позицій і цін, ринкових позицій;

виявлення та моніторинг перевищення лімітів;

аналіз можливих сценаріїв;

оцінка застави;

моніторинг кредитного портфеля та формування резервів;

робота з проблемною заборгованістю;

підготовка загального огляду вразливості до ризиків та подання відповідних звітів КУАП або Правлінню (або, у
разі необхідності, Спостережній Раді);
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розробка рекомендацій щодо подальшої тактики управління ризиками на основі здійсненого аналізу ризиків
Банку та всіх факторів, які можуть забезпечити їх зниження (страхування, хеджування тощо), а також рівня розвитку
систем управління певними ризиками, включаючи встановлення лімітів та інші обмеження аж до впровадження заборони
певних операцій, та винесення цих рекомендацій на розгляд КУАП або Правління;

підготовка рекомендацій для Спостережної Ради та Правління щодо необхідного рівня капіталу для покриття
непередбачених збитків та збитків, що були виявлені (визначені) та кількісно оцінені за методом найгіршого сценарію;

надання допомоги Спостережній Раді та Правлінню у розробці і застосуванні політик, правил і процедур з
управління ризиками.
Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Банку в результаті невиконання клієнтом чи контрагентом
свого зобов’язання за договором. Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв’язку з позиками і авансами іншим
банкам та клієнтам.
Загальні засади, принципи та підходи до управління кредитним ризиком визначаються системою кредитних політик
Банку. Банк встановлює та щорічно переглядає свою кредитну стратегію, в якій визначаються основні цілі, оптимальний
склад кредитного портфеля та система лімітів.
Для цілей звітності з управління ризиками Банк здійснює аналіз всіх елементів кредитного ризику, таких як ризик
невиконання своїх зобов’язань окремими клієнтами та контрагентами, а також ризики, властиві певним країнам та
галузям.
Для цілей оцінки кредитного ризику Банк прийняв внутрішні інструменти управління ризиками згідно з вимогами
UniCredit Group.
Банк здійснює оцінку позичальників на основі фінансових показників діяльності позичальників, кредитної історії у Банку,
а також рівня ризику, пов’язаного з позиками, наданими конкретному позичальнику. Банк здійснює фінансовий аналіз
позичальників на щоквартальній основі.
Спеціальна система оцінки використовується для аналізу кредитоспроможності позичальників. Кредитний рейтинг
клієнтів корпоративного бізнесу ґрунтується на таких основних підходах:
• Оцінка фінансового стану клієнта (кількісний аналіз)
• Стан компанії та її позиція на ринку (якісний аналіз)
• Додаткові фактори (фактори, що вказують на можливе погіршення кредитної якості у майбутньому).
Банк здійснює управління кредитним ризиком шляхом встановлення лімітів для окремих позичальників та груп
позичальників, а також шляхом дотримання лімітів ризику, встановлених НБУ.
Відповідальність за надання дозволу на проведення кредитних та інвестиційних операцій несуть такі органи:
• Спостережна Рада розглядає та затверджує кредитні операції, що перевищують 25% від суми зареєстрованого
статутного капіталу.
• Кредитно-інвестиційний комітет (корпоративний бізнес) розглядає та затверджує кредитні операції обсягом до 25% від
суми регулятивного капіталу.
• Кредитний комітет корпоративного бізнесу Головного офісу розглядає та затверджує кредитні операції з такими
загальними обсягами ризику на позичальника/групу дебіторів:
— Для підприємств малого бізнесу — до 20,000 тисяч гривень на позичальника/групу дебіторів (без урахування позик,
забезпечених грошовими коштами) та до 40,000 тисяч гривень на позичальника/групу дебіторів (включаючи позики,
забезпечені грошовими коштами)
— Для великих корпоративних клієнтів та для міжнародних клієнтів — до 40,000 тисяч гривень на позичальника/групу
дебіторів
• Уповноважені посадові особи комерційних макрорегіонів та Головного офісу за схемою подвійного підпису
затверджують кредитні операції клієнтів з такими загальними обсягами ризику на позичальника/групу дебіторів:
— Для підприємств малого бізнесу/корпоративних клієнтів/міжнародних клієнтів — до 10,000 тисяч гривень (без
урахування
позик, забезпечених грошовими коштами) та до 20,000 тисяч гривень (включаючи позики, забезпечені грошовими
коштами)
— Для фізичних осіб — до 15,000 тисяч гривень (без урахування позик, забезпечених грошовими коштами) та до 25,000
тисяч гривень (включаючи позики, забезпечені грошовими коштами)
Кредитно-інвестиційний комітет несе відповідальність за систему повноважень на затвердження операцій — він може
делегувати повноваження (у межах певних лімітів на певні операції та/або стосовно певних категорій клієнтів)
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призначеним особам або колективним органам, визначати членство цих осіб /колективних органів, критерії їх
відповідності певним вимогам (наявність кворуму), операційні процедури, включаючи процедури прийняття рішень та їх
документального оформлення.
З метою послаблення кредитного ризику Банк продовжував реалізацію заходів з запровадив кілька методик
реструктуризації заборгованості для позичальників, що зазнали труднощів в ході погашення позик. Ці заходи включають,
зокрема, таке:
• підвищення вимог до якості застави та покриття
• припинення кредитування в іноземних валютах
• активна співпраця з колекторськими компаніями
• зосередженість на існуючих клієнтах на основі «підходу, що ґрунтується на відносинах»
• зменшення обсягів торгових операцій з цінними паперами та зменшення обсягу операцій «зворотного продажу».
Протягом звітного періоду Банк скоротив частку портфеля кредитів в іноземних валютах в порівнянні з початком 2012 р.
тим самим до певної міри зменшивши уразливість до потенційних змін валютного курсу.
Балансова вартість фінансових активів та гарантій, у зв’язку з якими може виникати кредитний ризик (примітка (28)),
являє собою максимальний рівень кредитного ризику на 31 грудня 2012 р. та 2011 р.
Кредитування юридичних осіб
Приймаючи рішення про надання позик, Банк оцінює потенційних позичальників на основі їх фінансового стану,
відображеного у фінансовій звітності, кредитної історії у Банку та в інших фінансових установах, а також рівня ризику,
пов’язаного з наданням позики конкретному позичальнику, використовуючи рейтингову шкалу. Відсутність кредитної
історії у Банку або будь-якої кредитної історії як такої не означає абсолютної неможливості отримати позику, за умови,
однак, що Банк отримає достатню інформацію для того, щоб оцінити стан бізнесу та фінансовий стан позичальника.
Однак, якщо Банк надає позику позичальнику, в якого відсутня кредитна історія, він ставить перед таким позичальником
певні умови, наприклад, вимагає передати Банку на певний період право обслуговувати певну частину операцій
позичальника, які обслуговуються іншими банками, встановлює для нього більш високу процентну ставку за позикою або
вимагає від нього надання додаткової застави чи додаткових гарантій.
При оцінці ризиків, пов’язаних з конкретним позичальником, Банк бере до уваги характер бізнесу позичальника, а також
такі фактори, як якість його менеджменту, основні напрямки діяльності, географічне місцезнаходження, постачальників,
клієнтів, іншу заборгованість, фінансову стабільність, обороти, вірогідність повернення кредиту, ліквідність
запропонованої застави та її достатність з точки зору кредитного ризику. Банк також враховує середньозважений
кредитний ризик, пов’язаний з галуззю, в який позичальник здійснює свою господарську діяльність.
Що стосується кредитного ризику, пов’язаного з корпоративним бізнесом, то Уповноважені посадові особи комерційних
макрорегіонів регулярно проводять аналіз спроможності позичальників виконувати зобов’язання щодо погашення
процентів та основної суми позики і, у разі необхідності, надають Кредитно-інвестиційному комітету рекомендації
стосовно лімітів ризику по окремих позичальниках. Якщо сума позики перевищує ліміт, на який поширюються
повноваження Уповноважених осіб комерційних макрорегіонів, Управління кредитного моніторингу на основі звітів філій
проводить аналіз спроможності позичальника виконувати зобов’язання щодо погашення процентів та основної суми
позики та надає рекомендації Уповноваженим посадовим особам/кредитним органам більш високого рівня повноважень.
Зазначений аналіз проводиться щомісяця.
Кредитування фізичних осіб
Споживчі позики видаються після виконання стандартної процедури затвердження. Максимальні ліміти по позиках
встановлюються з урахуванням доходу потенційного позичальника, стабільності його майбутніх доходів, ліквідності та
якості застави.
Уповноважені посадові особи комерційних макрорегіонів (або, у разі перевищення ліміту, встановленого для філії,
Уповноважені посадові особи/кредитні органи більш високого рівня повноважень) розглядають заявку на отримання
позики і виносить відповідне рішення стосовно її надання.
Банк здійснює постійний моніторинг погашення кожної позики і проводить регулярну переоцінку платоспроможності
клієнтів. Огляд базується на аналізі сум простроченої заборгованості та іншої інформації, отриманої Банком. У світлі цієї
інформації внутрішній кредитний рейтинг клієнта може бути переглянутий.
Якщо позика класифікується як знецінена, вона автоматично переходить з відповідного кредитного підрозділу Банку до
спеціального підрозділу, який проводить роботу з повернення проблемних позик. Управління по роботі з проблемною
заборгованістю координує роботу філій з повернення проблемних позик, а також вживає власні заходи, спрямовані на їх
повернення. Основні способи повернення проблемних позик включають звернення стягнення на заставлену нерухомість,
стягнення коштів з боржника або гаранта та ініціювання процедури банкротства стосовно боржника
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Ринковий ризик
Ринковий ризик визначається як ризик понесення збитків від балансових та позабалансових позицій у зв’язку зі змінами
ринкових цін (таких як процентні ставки, курси цінних паперів, валютні курси тощо). Фактори ринкового ризику є
суттєвими для продуктів як торгової так і банківської книг. Метою управління ринковим ризиком є управління позицією,
яка наражається на ринковий ризик, і контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятних параметрів за умови
досягнення оптимізації доходності та ризику.
У сфері управління ринковим ризиком Банк застосовує уніфіковані процеси, методи, правила та систему лімітів, які
забезпечують послідовний підхід до управління ризиками на рівні Групи, з урахуванням умов місцевого ринку. Такі
процедури дозволяють отримувати агреговані дані та надавати інформацію про основні параметри ризику.
З метою кількісної оцінки ринкових ризиків Управлінням ринкових ризиків з належною періодичністю здійснює
моніторинг великої кількості показників як для торгової, так і для банківської книг. Основним інструментом, який Банк
використовує для оцінки ринкового ризику є показник Вартості під ризиком (Value at Risk, VaR), який розраховується з
використанням моделі IMOD, що застосовується в межах усієї Групи УніКредит та базується на методі історичного
моделювання. Зазначена модель генерує ймовірні майбутні сценарії, базуючись на аналізі часових рядів щодо
історичних змін ринкових курсів, з урахуванням кореляцій між різними ринками та ставками. Потенційні зміни ринкових
цін визначаються на основі історичних ринкових даних за період часу у 500 днів.
Банк використовує наступні параметри для розрахунку VaR з метою управління ризиками: довірчий інтервал 99%,
одноденний горизонт прогнозування, щоденне оновлення часових рядів. Використання одноденного горизонту
прогнозування дозволяє відразу порівнювати VaR та реалізовані прибутки/збитки.
Моніторинг позицій ринкового ризику здійснюється з використанням моделі IMOD VaR. Для цих позицій встановлюються
ліміти та рівні уваги VaR в розрізі наступних портфелів: на наступні позиції: загальний портфель, торгова книга, банківська
книга, портфель казначейського бізнесу, портфель управління активами та пасивами. Для цілей управлінської звітності
позиції щодо ринкового ризику також піддаються регулярному (щомісячному) стрес-тестуванню з використанням
широкого діапазону сценаріїв.
Управління ринкових ризиків несе відповідальність за щоденний аналіз та оцінку ринкового ризику, проведення
регулярних стрес-тестів та забезпечення своєчасного контролю 2-го рівня за фактичними або потенційними ринковими
ризиками. Результати оцінки та контролю ринкового ризику, а також результати стрес-тестів щомісячно звітуються КУАП.
КУАП несе відповідальність за управління ринковими ризиками згідно з політикою, затвердженою Правлінням.
Ринкові ризики включають валютний ризик, процентний ризик, ризик кредитного спреду, фондовий ризик, товарний
ризик і ризик волатильності.
Валютний ризик
Валютний ризик являє собою ризик збитків унаслідок несприятливих змін валютних курсів.
Основні засади функціонування системи управління валютним ризиком в Банку містяться в Політиці управління
валютним ризиком , яка розробляється та підтримується в актуальному стані Управлінням ринкових ризиків у
відповідності до стандартів Групи та з урахуванням вимог національного законодавства України.
Валютний ризик знижується за допомогою встановлення лімітів на розмір відкритих валютних позицій, що застосовуються
як до довгої, так до короткої позиції у кожній з валют, включаючи національну. Ліміти на розмір відкритих валютних
позицій затверджуються УніКредит Банк Австрія і визнаються КУАП.
Для зниження валютного ризику Банк використовує наступні принципи:

укладання валютних угод, що мають високий рівень ризику, тільки після попереднього погодження в межах
встановлених лімітів;

щоденний аналіз відповідних ринкових умов;

розрахунок відкритої позиції по кожній валюті та перевірка дотримання встановлених лімітів на щоденній основі.
У випадку перевищення лімітів Банк вживає заходи, необхідні для приведення позицій у відповідність до встановлених
лімітів.
У 2012 Банк щомісячно здійснював стрес-тестування валютного ризику з метою оцінки можливого впливу коливань
валютних курсів. Стрес-тестування здійснюється для основних валют і виявляє потенційний прибуток (збитки) внаслідок
змін валютних курсів.
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Валютні позиції, включаючи позабалансові інструменти, на 31 грудня представлені таким чином:

тисячі гривень
31 грудня 2012 р.
Долари США
Євро
Інші валюти

Активи
Зобов’язання
18,523,199
18,161,531
1,143,194
1,230,796
369,318
99,940

1 січня 2011 р.

31 грудня 2011 р.
Активи
19,903,527
1,525,795
496

Зобов’язання
22,550,152
1,429,870
338,109

Активи
24, 189,468
1,291,498
570,075

Зобов’язання
24,165,583
1,486,259
351,873

Інші валюти представлені, головним чином, російськими рублями та швейцарськими франками.
На 31 грудня 10-відсоткова девальвація гривні щодо вказаних валют призвела б до збільшення/зменшення прибутку після
оподаткування та власного капіталу Банку на зазначену нижче суму. Цей аналіз ґрунтується на даних про відкриті позиції
на кінець року та на припущенні щодо незмінності всіх інших змінних величин, зокрема, процентних ставок.

тисячі гривень
Долари США
Євро
Інші валюти

31 грудня 2012 р. 31 грудня 2011 р.
28,572
-177,600
-6,921
7,386
21,281
-25,996

1 січня 2011 р.
1,791
-14,607
16,365

Процентний ризик
Процентний ризик — це ризик зменшення ринкової вартості позицій в результаті несприятливих змін процентних ставок.
Банк розпізнає та оцінює чотири види процентного ризику, залежно від його джерел:

Ризик переоцінки, який виникає через різницю в строках зміни процентних ставок та в строках погашення
активів, пасивів та позабалансових інструментів Банку;

Ризик зміни кривої дохідності, який виникає через непередбачувані зміни у формах та нахилах кривих
дохідності;

Базисний ризик, який виникає через недосконалу кореляцію між процентними ставками по надходженням та
виплатам з іншими однаковими характеристиками;

Опціонний ризик, який виникає з опціонів, вбудованих в активи, пасиви та деривативи.
Основні засади функціонування системи управління процентним ризиком в Банку містяться в Політиці управління
процентним ризиком, яка розробляється та підтримується в актуальному стані Управлінням ринкових ризиків у
відповідності до стандартів Групи УніКредит та з урахуванням вимог національного законодавства України.
Управління процентним ризиком здійснюється на постійній основі в межах внутрішнього нормативного поля Банку та
відповідно до стандартів Групи УніКредит. КУАП керує процесом управління процентним ризиком шляхом розгляду
відповідної управлінської звітності та прийняття управлінських рішень, спрямованих на оптимізацію структури активів і
пасивів та мінімізацію банківських ризиків. На засідання КУАП виноситься аналітичний звіт щодо вразливості Банку до
процентного ризику. У разі порушення лімітів визначається перелік заходів щодо зменшення процентних розривів та, як
наслідок, зменшення процентного ризику.
Банк широко використовував плаваючі процентні ставки для нових та реструктуризованих кредитів у 2010-2012 роках з
метою зниження загального рівня процентного ризику.
Управління процентним ризиком здійснюється за допомогою методу аналізу розривів («GAP»), у відповідності до якого
визначається та аналізується різниця або «розрив» між активами та зобов’язаннями, чутливими до коливань процентних
ставок. Аналіз чутливості вартості базисного пункту (BPV) використовується для щоденної оцінки вразливості Банку до
процентного ризику. Показники BPV в розрізі часових інтервалів та валют є об’єктом для встановлення внутрішніх лімітів.
У 2012 та 2011 роках Банк використовував процедури стрес-тестування з метою оцінки впливу можливих змін процентних
ставок. Стрес-тестування проводиться по основних валютах і виявляє потенційний прибуток (збитки) в результаті змін
валютних курсів.
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Середні ефективні процентні ставки по основних активах та зобов’язаннях, по яких нараховуються проценти, на 31 грудня
представлені таким чином:
у%

Торгові цінні папери
Цінні папери в портфелі
банку на продаж
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість
клієнтів
Кошти банків
Кошти клієнтів
Боргові цінні папери,
емітовані банком

31 грудня 2012 р.
Іноземна
валюта
Гривні
13.0%

-

31 грудня 2011 р.
Іноземна
валюта
Гривні
13.9%

-

9.2%
22.0%

8.8%

12.2%
10.0%

7.0%

16.9%
21.0%
12.9%

7.3%
3.6%
4.8%

17.6%
9.5%
12.0%

12.7%
4.9%
6.6%

-

-

12.5%

-

1 січня 2011 р.
Іноземна
валюта
Гривні
7.0%
13.3%

17.1%
6.0%
19.8%

4.7%
7.1%
-

3.3%
14.5%
12.5%

Аналіз чутливості прибутку після оподаткування та власного капіталу до ризику змін процентних ставок за рік, що
закінчився 31 грудня, представлений таким чином:

тисячі гривень
Паралельне збільшення на 100 базисних пунктів
Паралельне зменшення на 100 базисних пунктів

31 грудня 2012 р.
31 грудня 2011 р.
-14,944
-61,348
14,944
61,348

1 січня 2011 р.
-21,958
21,958

Аналіз чутливості здійснюється для всіх активів/зобов’язань, по яких нараховуються проценти, поділених на групи за
видами валют. При аналізі чутливості робляться спрощені припущення, що всі активи та зобов’язання, по яких
нараховуються проценти, досягнуть строку виплати, та припущення, що всі активи та зобов’язання, по яких нараховуються
проценти, при настанні обумовленого договорами строку виплати, будуть замінені активами та зобов’язаннями у
розмірах, що дорівнюють їх існуючим залишкам на рахунках на кінець звітного періоду, а також, що після такої заміни
відповідні процентні ставки можуть бути змінені (на плюс/мінус 1%), та що такі активи та зобов’язання будуть існувати до
кінця року, наступного за звітним роком. Припускається, що будь-які зміни можуть відбуватися протягом періоду від дати
заміщення до кінця року, наступного за звітним роком.
Фінансові активи з фіксованою процентною ставкою класифіковані Банком як торгові цінні папери та та цінні папери в
портфелі банку на продаж. Збільшення процентних ставок на 100 базисних пунктів зменшить прибуток до оподаткування
на 11,046 тисяч гривень та інший сукупний дохід на 9,615 тисяч гривень (2011: 5,011 тисяч гривень та 20,825 тисяч
гривень, відповідно). Зменшення ставок на 100 базисних пунктів збільшить прибуток до оподаткування та інший сукупний
дохід на такі ж суми..
Інші цінові ризики
Іншими ціновими ризиками вважаються ризик кредитного спреду, ризик участі в капіталі, товарний ризик і ризик
волатильності.
Ризик кредитного спреду — це ризик втрат в результаті несприятливих змін спреду між процентними ставками ризикових
та безризикових боргових цінних паперів. Зазначений ризик впливає на позиції, що відображаються в обліку за
справедливою вартістю, тобто, в основному на позиції торгової книги.
Ризик участі в капіталі — це ризик втрат в результаті несприятливих змін цін на інструменти капіталу та/або індексів на
дані інструменти.
Товарний ризик — це ризик втрат в результаті несприятливих змін цін на товари.
Ризик волатильності — це ризик зменшення ринкової вартості позицій внаслідок несприятливих змін волатильності, які
впливають на вартість опціону, вартість якого враховує дану волатильність.
Інші цінові ризики не є значними для Банку.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності та при управлінні позиціями.
Він включає як ризик неможливості фінансування активів на відповідні строки та за прийнятними ставками, так і ризик
неможливості реалізації активу за прийнятною ціною та у належні строки.
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Основні засади функціонування системи управління ризиком ліквідності в Банку містяться в Політиці управління ризиком
ліквідності, яка розробляється та підтримується в актуальному стані Управлінням ринкових ризиків у відповідності до
стандартів Групи УніКредит та з урахуванням вимог національного законодавства України.
Відповідно до стандартів Групи УніКредит, Банк ставиться до ризику ліквідності як до головного ризику в банківській
діяльності шляхом впровадження та моніторингу лімітів та граничних рівнів короткострокової та структурної ліквідності. В
цьому контексті ситуація з ліквідністю впродовж наступних кількох днів і місяців, а також впродовж більш тривалих
періодів часу аналізується із застосуванням як стандартного сценарію, так і стресових сценаріїв.
Підхід керівництва до управління ліквідністю полягає у тому, щоб забезпечити, по мірі можливості, постійний достатній
рівень ліквідності для погашення власних зобов’язань у належні строки, як за звичайних, так і за надзвичайних умов, без
понесення неприйнятних збитків або ризику для репутації Банку.
Політика Банку у сфері управління ризиком ліквідності ґрунтується на моделі розривів (гепів) ризику ліквідності. Її
основою є розрахунок розривів ліквідності між активами та зобов’язаннями за строками погашення та валютою для
визначення потреби у фінансуванні. Банк використовує статистичні/кількісні моделі поведінки для врахування статей без
контрактних строків погашення.
Періоди виплат по фінансових активах і зобов’язаннях згідно з умовами договорів на 31 грудня 2012 р. представлені
таким чином:

тисячі гривень
До одного
місяця

Від одного
до трьох
місяців

Від трьох
місяців до
одного року

Від одного
року до
п’яти років

Більше
п’яти років

Без
строків
виплати

Усього

5,222,369

-

-

-

-

-

5,222,369

726,172

85,225

27,572

2,604,627

-

1,326,523
-

4,525,448
-

7,701,833
15,986

2,429,152
-

5,911
-

2,928,566
25,486,564

15,657,380

1,326,523
1,411,748

4,525,448
4,553,020

7,685,847
10,306,461

2,429,152
2,429,152

5,911

12,017,786
2,462,370

3,288,796
165,036

4,752,026
2,033,276

8,466,565
5,718,346

1,317,920
1,198,950

-

29,843,093
11,577,978

9,555,416
36,908

3,123,760
-

2,718,750
-

2,748,219
-

118,970

-

794,802

-

18,265,115
831,710

12,054,694

3,288,796

4,752,026

8,466,565

2,112,722

-

3,602,686

-1,877,048

-199,006

1,839,896

316,430

5,911

3,602,686

1,725,638

1,526,632

3,366,528

3,682,958

3,688,869

Активи:
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів
банку в Національному банку
України
Боргові та дольові цінні папери
Позики:

- банкам
- клієнтам
Усього фінансових активів
Зобов’язання:
Депозити:

- банків
- клієнтів
Субординований борг

205,231
9,503,608
30,102
9,473,506

-

726,172

46,088
25,440,476
34,363,672

30,674,803
Усього фінансових зобов’язань
Чиста різниця ліквідності
Кумулятивна різниця
ліквідності

3,688,869

На 31 грудня 2012 р. управлінський персонал припускає, що, незважаючи на порушення спеціальної фінансової умови,
вбудованої у Договір іпотечної позики ЄБРР (Примітка (13)), дострокове погашення цієї позики не вимагатиметься. Однак
для вищенаведеного аналізу позика включена до групи «до одного місяця».
На 31 грудня 2012 р. позики клієнтам зі строком виплати до одного місяця включають прострочені позики на суму
6,757,626 тисяч гривень. Управлінський персонал очікує, що ці позики будуть повністю погашені протягом періоду від
одного до п’яти років.
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Періоди виплат по фінансових активах і зобов’язаннях згідно з умовами договорів на 31 грудня 2011 р. представлені
таким чином:

тисячі гривень
Від одного
до трьох
місяців

Від трьох
місяців до
одного року

Від одного
року до
п’яти років

Більше
п’яти років

3,855,379

--

-

-

-

-

3,855,379

495,274

-

-

-

-

-

495,274

4,135
9,808,511

370,144
1,768,556

140,379
4,472,126

1,582,111
8,796,419

4,741,947

5,911

2,102,680
29,587,559

100,316
9,708,195

1,768,556

4,472,126

15,979
8,780,440

4,741,947

14,163,299

2,138,700

4,612,505

10,378,530

4,741,947

5,911

36,040,892

10,236,489
2,040,555

2,779,083
192,590

7,721,653
2,019,531

10,324,083
8,958,402

118,877
-

31,180,185
13,211,078

8,195,934

2,586,493

5,702,122

1,365,681

118,877

-

-

15,926

-

-

-

36,326

-

-

-

1,991,385

-

15,926
2,027,713

10,272,815

2,795,009

7,721,653

10,324,083

2,110,264

3,890,484

-656,309

-3,109,148

54,447

2,631,683

5,911

3,890,484

3,234,175

125,027

179,474

2,811,157

2,817,068

До одного
місяця
Активи:
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Кошти обов'язкових
резервів банку в
Національному банку
України
Боргові та дольові цінні
папери
Позики:
- банкам
- клієнтам
Усього фінансових активів
Зобов’язання:
Депозити:
- банків
- клієнтів
Випущені боргові цінні
папери
Субординований борг
Усього фінансових
зобов’язань
Чиста різниця ліквідності
Кумулятивна різниця
ліквідності

Без
строків
виплати

Усього

116,295
29,471,264

17,969,107

33,223,824
2,817,068

На 31 грудня 2011 р. управлінський персонал припускає, що, незважаючи на порушення спеціальної фінансової умови,
вбудованої у Договір іпотечної позики ЄБРР (примітка (16)), дострокове погашення цієї позики не вимагатиметься. Однак
для вищенаведеного аналізу позика включена до групи «до одного місяця».
На 31 грудня 2011 р. позики клієнтам зі строком виплати до одного місяця включають прострочені позики на суму
7,448,120 тисяч гривень. Управлінський персонал очікує, що ці позики будуть повністю погашені протягом періоду від
одного до п’яти років.
Періоди виплат по фінансових активах і зобов’язаннях згідно з умовами договорів на 1 січня 2011 р. представлені таким
чином:

тисячі гривень
Від одного
до трьох
місяців

Від трьох
місяців до
одного року

4,773,743

-

-

-

-

-

4,773,743

561,236

-

-

-

-

-

561,236

283,065
8,258,721

142,799
1,315,681

316,122
4,516,474

443,166
9,551,810

7,556,761

12,797
-

1,197,949
31,199,447

8,258,721

319,190
996,491

4,516,474

9,551,810

7,556,761

-

319,190
30,880,257

До одного
місяця
Активи:
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Кошти обов'язкових
резервів банку в
Національному банку
України
Боргові та дольові цінні
папери
Позики:
- банкам
- клієнтам

Від одного
року до
п’яти років

Більше
п’яти років

Без строків
виплати

Усього
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тисячі гривень
Від одного
до трьох
місяців

Від трьох
місяців до
одного року

13,876,765

1,458,480

4,832,596

9,994,976

7,556,761

12,797

37,732,375

8,414,603
340,878

2,113,051
199,120

9,172,570
4,896,854

12,477,505
11,534,269

498,193
383,087

-

32,675,922
17,354,208

8,073,725

1,913,931

4,275,716

943,236

115,106

-

15,321,714

37,145

-

-

16,009
-

1,983,584

-

16,009
2,020,729

8,451,748

2,113,051

9,172,570

12,493,514

2,481,777

5,425,017

-654,571

-4,339,974

-2,498,538

5,074,984

12,797

5,425,017

4,770,446

430,472

-2,068,066

3,006,918

3,019,715

До одного
місяця
Усього фінансових активів
Зобов’язання:
Депозити:
- банків
- клієнтів
Випущені боргові цінні
папери
Субординований борг
Усього фінансових
зобов’язань
Чиста різниця ліквідності
Кумулятивна різниця
ліквідності

Від одного
року до
п’яти років

Більше
п’яти років

Без строків
виплати

Усього

34,712,660
3,019,715

Періоди виплат по недисконтованих грошових потоках за фінансовими зобов’язаннями згідно з договорами на 31 грудня
2012 р. представлені таким чином:

тисячі гривень
До одного
місяця
Депозити банків
Депозити клієнтів
Субординований борг
Гарантії та надані зобов’язання

Від одного
до трьох
місяців

Від трьох
місяців до
одного року

Від одного
року до п’яти
років

Більше п’яти
років

Усього

2,494,282

173,811

2,285,403

6,275,284

1,198,950

12,427,730

9,711,560

3,220,896

3,002,258

2,934,574

132,100

19,001,388

43,336

-

43,098

434,792

881,951

1,403,177

616,908

-

-

-

616,908

Періоди виплат по недисконтованих грошових потоках за фінансовими зобов’язаннями згідно з договорами на 31 грудня
2011 р. представлені таким чином:

тисячі гривень
До одного
місяця

Депозити банків та
субординований борг
Депозити клієнтів
Гарантії та надані зобов’язання

Від
одного
до трьох
місяців

Від трьох
місяців до
одного року

Від одного
року до п’яти
років

Більше п’яти
років

Усього

1,590,251

694,404

2,032,049

10,475,167

2,919,354

17,711,225

8,201,785

2,721,297

5,957,261

1,672,014

134,805

18,687,162

299,070

-

-

-

-

299,070

Періоди виплат по недисконтованих грошових потоках за фінансовими зобов’язаннями згідно з договорами на 1 січня
2011 р. представлені таким чином:
До одного
місяця

Депозити банків та
субординований борг
Депозити клієнтів
Гарантії та надані зобов’язання

Від
одного
до трьох
місяців

Від трьох
місяців до
одного року

Від одного
року до п’яти
років

Більше п’яти
років

Усього

510,919

293,752

5,345,114

13,723,020

2,792,101

22,664,906

8,104,377

2,118,040

4,598,150

1,170,459

229,924

16,220,950

415,334

-

-

-

-

415,334

Керівництво постійно здійснює оцінку ризику ліквідності шляхом виявлення і моніторингу змін у фінансуванні,
необхідному для підтримання ліквідності на рівні, передбаченому вимогами НБУ та вимогами, затвердженими УніКредит
Банк Австрія.
Стандарти та вимоги УніКредит Банк Австрія описують основні принципи управління ризиком ліквідності, процес
управління ризиком ліквідності, розподіл функцій та повноважень, принципи структури управлінської звітності та інші
питання.
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Управлінська звітність включає щоденний звіт про короткострокову ліквідність та щомісячний звіт про структурну
ліквідність, підготовлені згідно з вимогами Групи УніКредит.
У 2012 році Банк використовував процедури щомісячного стрес-тестування на основі шести загальних для Групи сценаріїв
(включаючи комбінований) та локального сценарію, які передбачають різні потенційні зміни у фінансових змінних.
Результати стрес-тестів показують здатність Банку до «виживання» в ситуаціях, передбачених різними сценаріями, і
використовуються для коригування стратегій управління ризиком ліквідності, політик та позицій, а також для розробки
ефективних планів дій у надзвичайних обставинах.
Управління з питань управління активами та пасивами відповідає за оперативне управління ліквідністю та своєчасний
контроль першого рівня за дотриманням лімітів та граничних рівнів короткострокової та структурної ліквідності.
Управління ринкових ризиків відповідає за регулярне стрес-тестування ліквідності та забезпечення своєчасного контролю
другого рівня за дотриманням лімітів та граничних рівнів короткострокової та структурної ліквідності. Щомісячно перед
КУАП звітують щодо результатів контролю ризику ліквідності, а також щодо результатів стрес-тестування. КУАП відповідає
за управління ризиком ліквідності у відповідності до політик, затверджених Правлінням Банку.
Операційний ризик
Банк визначає операційний ризик як ризик збитку внаслідок помилок, порушень, шкоди, що спричинені недосконалими
або невдалими внутрішніми процесами, системами або зовнішніми подіями. Стратегічнйи ризик, бізнес-ризик та ризик
репутації відрізняються від операційного ризику, у той час як юридичний ризик та комплаенс-ризик включаються до
визначення операційного ризику.
Функція управління операційним ризиком у Банку організована згідно з вимогами регулюючих органів України та у
відповідності до стандартів Групи УніКредит. Діяльність Банку з управління операційним ризиком регулюється політиками
та процедурами, розробленими у відповідності до найкращих міжнародних практик з управління операційним ризиком.
Правління Банку несе відповідальність за ефективне керування діяльністю з управління операційним ризиком за
підтримки Комітету з управління активами та пасивами (КУАП). Обов’язками КУАП є розгляд звітів щодо експозиції Банку
до операційного ризику, пропонування процедур контролю за операційним ризиком та відповідних лімітів, здійснення
моніторингу імплементації заходів з обмеження (контролю) ризиків.
В цілях побудови в Банку ефективної системи управління операційним ризиком у складі Департаменту стратегічних
ризиків створено спеціалізований підрозділ (Управління операційних ризиків), який несе відповідальність за всі аспекти
діяльності з управління операційним ризиком, перевірку дотримання вимог стандартів та політик з управління
операційним ризиком, а також надання регулярних звітів КУАПу, Групі УніКредит та УніКредит Банк Австрія щодо
експозиції до операційного ризику.
Управління операційних ризиків взаємодіє з іншими підрозділами Банку в питаннях збору та підтвердження даних про
операційні події, аналізу загальної експозиції до операційного ризику, аналізу сценаріїв, моніторингу операційних ризиків
за допомогою нагляду за динамікою індикаторів операційних ризиків, а також впровадження заходів з з обмеження
(контролю) ризиків.
Особлива увага в системі управління операційним ризиком Банку приділяється виявленню, реєстрації та валідації
операційних подій. Банком побудовано децентралізовану систему збору даних про операційні збитки. У рамках кожної
компетенції Банку призначені посадові особи, відповідальні за збір та звітування щодо операційних подій. Крім того,
Управління операційних ризиків здійснює постійний моніторинг операційних подій на місцевому ринку та забезпечує
вчасне звітування про них перед вищим керівництвом.
Аналіз ризик-сценаріїв є ключовим елементом у системі контролю операційного ризику, оскільки сценарії є інструментом
превентивного аналізу, спрямованого на те, щоб покращити розуміння Банком структури його ризиків. Ризик-сценарії
розробляються на підставі грунтовного аналізу внутрішніх збитків, зовнішніх подій на місцевому ринку, які вважаються
релевантними для Банку, результатів аудиторських перевірок банківських процесів, а також суджень експертів з
банківських продуктів. Результати аналізу ризик-сценаріїв формулюються у термінах оцінки ризику за найгіршого
розвитку подій, пропозицій заходів щодо обмеження (контролю) ризику та оформлюються у вигляді спеціальних звітів, що
готуються Управлінням операційних ризиків. Зазначені звіти доводяться власникам процесів, КУАПу, Групі УніКредит та
УніКредит Банк Австрія на регулярній основі.
З метою вдосконалення моніторингу операційних ризиків, Банк у 2012 році завершив впровадження повноцінної системи
ключових індикаторів операційних ризиків, яка охоплює всі ключові бізнес-процеси Банку. Моніторинг динаміки
індикаторів здійснюється на регулярній основі в залежності від типу індикатору але не рідше ніж раз на квартал.
Значення індикаторів порівнюються з індикативними лімітами. У випадку перевищення лімітів, що сигналізує про
підвищення рівня ризику, власники ризику здійснюють аналіз причин порушення або у випадку стабільної негативної
динаміки (три або більше спостережень поспіль) індикатору розглядають доцільність вжиття коригуючих заходів.
Щорічно, система ключових індикаторів операційних ризиків підлягає перегляду та тестується на предмет їх ефективності
контролювати асоційовані операційні ризики. Перегляд індикаторів здійснюється Управлінням операційних ризиків у
співпраці із власниками ризиків, при цьому аналізується склад індикаторів та сигнальні ліміти. Результатами перегляду
системи індикаторів є впровадження нових індикаторів та калібрація діючих індикаторів для більш ефективного
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моніторингу ризиків. Звіти про індикатори операційних ризиків на регулярній основі доводяться власникам процесів та
ризиків для отримання зворотнього зв'язку, ідентифікації критичних проблем та вдосконалення методології моніторингу.
Важливим елементом системи управління операційним ризиком Банку є заходи з обмеження (контролю) операційних
ризиків. Механізми та інструменти обмеження ризиків включають, головним чином, превентивні заходи в рамках
системи внутрішнього контролю Банку. Всі підрозділи Банку, залучені до бізнес-діяльності, повинні прагнути активного
співробітництва, зокрема, з метою уникнення, виправлення слабких місць у системі контролю. Управління операційних
ризиків здійснює контроль заходів з обмеження операційних ризиків, підтримує КУАП у процесі прийняття рішень щодо
таких заходів.
Управління операційних ризиків пропонує заходи з обмеження ризиків на основі пропозицій підрозділів бізнесу та
підтримки. Участь останніх у цьому процесі посилює їхню активну позицію при розробці та пропонуванні заходів з
обмеження ризиків, підготовці планів реагування на операційні події, а також вжитті заходів за результатами
аудиторських перевірок. Підрозділи бізнесу та підтримки відповідають за вжиття належних заходів у межах їх компетенції
у співробітництві та за допомоги Управління операційних ризиків, яке здійснює щомісячний моніторинг їх виконання.
Управління операційного ризику залучається до процесу прийняття рішень щодо страхування операційних ризиків Банку
та пропонує підтримку у проведенні аналізу щодо оцінки експозиції до операційного ризику, оптимального страхового
покриття ризиків та франшиз. Відповідальність за прийняття рішень, пов’язаних з процесом страхування у контексті
загальної системи обмеження (контролю) операційних ризиків Банку, покладена на КУАП.
З метою регулярного інформування відповідних органів Банку стосовно рівня операційного ризику, Управління
операційних ризиків як мінімум щоквартально звітує перед КУАПом про внутрішні збитки від операційних подій, зовнішні
події на місцевому ринку, що вважаються релевантними для Банку, результати аналізу сценаріїв, тенденції змін у
ключових індикаторах операційних ризиків, а також про запропоновані та реалізовані заходи з обмеження (контролю)
операційних ризиків.
Управління капіталом
Банк визначає у складі капіталу статті, визначені нормативно-правовими актами та Базельською Угодою як капітал для
банківських установ. Політика Банку передбачає підтримку сталого рівня власного капіталу з метою забезпечення
належної довіри з боку інвесторів, кредиторів та інших учасників ринку, а також сталого розвитку бізнесу в майбутньому.
При цьому враховується і вплив рівня капіталу на прибутки акціонерів, у зв’язку з чим Банк визнає необхідність балансу
між підвищенням прибутковості, що є можливим в результаті підвищення співвідношення запозиченого та власного
капіталу, і перевагами та стабільністю, які забезпечуються за рахунок стійкості фінансової позиції.
НБУ як головний регулюючий орган встановлює вимоги до розміру капіталу Банку в цілому та здійснює моніторинг
виконання цих вимог. Згідно з існуючими вимогами до рівня капіталу, встановленими НБУ, банки повинні підтримувати
показник співвідношення капіталу та активів, зважених на ризик («показник адекватності капіталу за національними
нормативними вимогами»), вище певного встановленого мінімального показника. Якщо Банк не буде підтримувати, або у
достатньому обсязі збільшувати свій власний капітал відповідно до збільшення своїх зважених на ризик активів, у нього
може виникнути ризик порушення встановлених НБУ показників адекватності капіталу, що може призвести до
застосування санкцій з боку НБУ та мати суттєвий негативний вплив на результати операцій та фінансовий стан.
Станом на 31 грудня 2012 року Банк дотримувався вимог щодо рівня капіталу, що станом на 31 грудня 2012 року
фактичне значення нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) складало 15.93%, при мінімально допустимому
значенні 10.0%,
У наступній таблиці показано склад позиції Банку по капіталу, розрахованої згідно з вимогами Базельської Угоди ІІ, на
Чисті ресурси капіталу Укрсоцбанку

Оплачений капітал
Резерви
За вирахуванням: нематеріальні активи
Основний капітал (капітал 1 рівня згідно з Базель ІI)
Субординовані зобов’язання
Привілейовані акції
Додаткові капітальні ресурси (капітал 2 рівня згідно з Базель ІІ)
Чисті ресурси капіталу

31 грудня
2012 р.
4,746,317
2,264,789
-556,953
6,454,153
794,802
501
795,303
7,249,456

тисячі гривень
31 грудня
2011р.
2,369,813
2,250,827
-445,664
4,174,976
1,991,385
501
1,991,886
6,166,862
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(33)Події після дати звітності
В лютому 2013 року UniCredit Group було прийнято рішення про злиття дочірніх банків в Україні – ПАТ Укрсоцбанку та
ПАТ Унікредит Банку Україна.
У березні 2013 року Банк підписав Лист про внесення змін до Договору про іпотечний кредит, укладеного з ЄБРР, згідно з
яким дата погашення кредиту була перенесена на 5 грудня 2014 р. і з Договору була вилучена обов’язкова умова щодо
OCER (Примітка (13)).
У березні 2013 року Банк прийняв рішення про випуск 2,000,000 корпоративних облігацій номінальною вартістю 1,000
гривень. Ці облігації повинні бути погашені протягом 2-3 років (залежно від серії), процентна ставка за ними дорівнює
12% річних, облігації не забезпечені заставою.
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