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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Акціонерам, Правлінню ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» 

 

Звіт щодо фінансової звітності 

 

ТОВ «Українська аудиторська служба» (код ЄДРПОУ 21198495), яка має 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2013, видане 

згідно з Рішенням Аудиторської палати України № 99  від 23.02.2001 року та чинне до 

04.11.2015 року, згідно з договором № 769/11-1 від 25.06.2011 року здійснила аудит 

фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», Банк) за 

2011 рік у такому складі: Баланс Банку станом на 31.12.2011 року, Звіт про власний 

капітал за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, Звіт про фінансові 

результати за 2011 рік, що закінчився 31 грудня  2011 року, пояснювальні примітки.  

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал Банку несе відповідальність за подання цієї фінансової 

звітності відповідно до  національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 

нормативно-правових актів Національного банку України стосовно бухгалтерського 

обліку та звітності банків України. Управлінський персонал Банку несе відповідальність 

за такий внутрішній контроль, який він визначає необхідним для забезпечення складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або 

помилки. 

 

Відповідальність аудитора 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на 

основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів 

контролю якості аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці 

стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 

аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих 

викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів щодо сум і розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження 

аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 

шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 

внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного подання суб'єктом 

господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 

відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної 
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облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, 

та загального представлення фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для 

висловлення нашої думки. 

 

Висловлення думки: 

 

На думку аудитора, фінансова звітність, що подана нижче, достовірно 

відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» 

станом на кінець дня 31 грудня 2011 року, його фінансові результати,  рух грошових 

коштів та власний капітал за  рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, у відповідності 

до застосованої концептуальної основи фінансової звітності, зокрема, вимог 

нормативно-правових актів Національного банку України стосовно бухгалтерського 

обліку та звітності банків України. 

 

 

 

Генеральний директор 

ТОВ «Українська аудиторська служба», 

аудитор                                                                  В. В.Петрович  

 

 

 
               (Сертифікат аудитора банків №0037, виданий рішенням  

 АПУ №207/2 від 29.10.2009 р. чинний до 01 січня 2015 р. 

 Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторів банків НБУ 

 №0000016 від 30.08.2007 р., чинне до 01 січня 2015 р.) 

 

 30 березня 2012 року  

 

 Україна, м. Харків, пл. Конституції, 1, 

 Палац Праці, 6 під’їзд, 3 поверх, кімн. 63-12 
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Загальна інформація 
 
 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (надалі 
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» або Банк)  зареєстроване Національним банком України 13 серпня 2008 
року за номером 326.  

Банк зареєстрований за адресою: Україна, 83050,  м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 40.  
 Організаційно-правова форма  ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» – публічне акціонерне 
товариство. 
  Органи управління Банку – Загальні збори акціонерів Банку, Спостережна рада Банку 
та Правління Банку. 

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» є постійним членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.  
Реєстрація Банку у Реєстрі банків учасників (тимчасових учасників) Фонду відбулася 06 

жовтня 2008 року. Реєстраційний номер 208. 
Банк забезпечений належним банківським обладнанням, комп’ютерною технікою, потрібними 

для здійснення банківських операцій, а також якісного проведення розрахунків.   
 Усі члени Правління Банку мають бездоганну ділову репутацію, відповідну освіту та досвід 
роботи, необхідний для управління Банком. Керівники структурних підрозділів Банку є досвідченими 
фахівцями та відповідають кваліфікаційним вимогам Національного банку України. 

Станом на 01 січня 2012 року Банк має Відділення ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» №2 у смт. 
Володимирівка Волноваського району Донецькій області.  

Фінансова звітність ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2011 фінансовий рік складена за станом на 
кінець дня 31.12.2011 року. 

Валютою звітності є гривня. Одиниця виміру валюти звітності  – тисяча гривень. 
 
Протягом звітного року всі банківські операції, а також фінансовий результат діяльності ПАТ 

«ЄВРОПРОМБАНК» обліковувалися згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ), нормативно - правових актів Національного банку України та обліковою політикою Банку, 
яка ґрунтується на принципах повноти представлення, безперервності, послідовності, обережності, 
нарахування доходів і витрат, превалювання сутності над формою та автономності. 

 

Види діяльності, які здійснює та має намір здійснювати Банк 
 

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» має банківську ліцензію за номером 246, видану Національним 
банком України 15 листопада 2011 року, на право здійснення банківських операцій, визначених 
частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а саме: 

 
1) залучення на вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і 
фізичних осіб;  
 
2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських 
металах;  
 
3) розміщення залучених на вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та 
банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.  
 

Окрім банківської ліцензії, ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» має від Національного банку України 
Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій за номером 246 від 15 листопада 2011 року 
на право здійснення валютних операцій згідно з додатком: 
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 неторговельні операції з валютними цінностями; 

 операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на 
інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків; 

 операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін інкасо), що 
здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених 
банками агентських договорів з юридичними особами - резидентами; 

 ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів – 
нерезидентів у грошовій одиниці України; 

 ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; 

 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; 

 відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та 
здійснення операцій за ними; 

 відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та 
здійснення операцій за ними; 

 залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 

 залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 

 торгівля іноземною валютою валютному ринку України (за винятком операцій з готівковою 
іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах 
обміну іноземної валюти банків і агентів); 

 торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 

 валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі 
статтею 4 Закону Украйни «Про фінансові послуги та державне регулюванню ринків 
фінансових послуг». 

 
Таким чином,  ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» має можливість надання максимально широкого спектру 

послуг своїм клієнтам і, як наслідок, здійснювати підтримку промислового сектору національної 
економіки, сприяти зміцненню фінансових та кредитних відносин, а також розвитку соціальної сфери 
в Україні.  

У 2012 році ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» має намір продовжувати вдосконалювати технології 
обслуговування клієнтів, поширювати спектр банківських та фінансових послуг, оптимізувати 
внутрішні процедури прийняття рішень та вдосконалювати системи управління інформаційною 
безпекою.   

Крім цього, у центрі постійної уваги Банку - визначення потреб клієнтів, надання різноманітних 
послуг, удосконалення внутрішніх бізнес-процесів та створення якомога комфортних умов, що будуть 
здатні задовольнити найвимогливіших клієнтів. 

 
Стратегічна мета Банку 

 
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» позиціонує себе як середній міжрегіональний банк, діяльність якого 

насамперед спрямована на обслуговування потреби у високоякісних банківських послугах середніх 
підприємств, а також активний розвиток роздрібного напрямку бізнесу. 

Місія Банку полягає у сприянні зміцненню економіки України, розвитку бізнесу клієнтів, 
поліпшенню їх добробуту, завоюванні та втриманні значних позицій на фінансовому ринку України 
шляхом надання високоякісних банківських послуг. 

Виходячи з цього, стратегія розвитку ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» на 2012 рік передбачає 
збільшення долі Банку на ринку банківських послуг Донецького регіону.  

Стратегічне бачення перспектив розвитку Банку полягає у досягненні високого рівня його 
конкурентоспроможності шляхом надання акціонерам вигідних можливостей для інвестування, 
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клієнтам  - високоякісних банківських послуг, а співробітникам Банку – можливостей професійного 
росту.  

Розвиток, необхідний Банку для завоювання та втримання свого цільового сегменту, буде 
відбуватися завдяки реалізації наступних завдань: 
1)  у сфері комерційної діяльності: 

 створення особливих умов обслуговування клієнтів (побудова атмосфери довіри до Банку як 
до надійного партнера, конфіденційність та безпечність обслуговування); 

 створення повного комплексу стандартних послуг та інше; 

 проведення гнучкої процентної та тарифної політики; 
 
2) з питань фінансової стійкості: 

 розробка комплексу чітких процедур, що стосуються бізнес-процесів Банку; 

 збільшенні обсягів та доходності активів; 

 мінімізації ризиків, встановлення для них оптимальних лімітів; 
 
3) у сфері розширення географічної присутності: 

 збільшення долі Банку на ринку банківських послуг Донецького регіону та підготовка до 
побудови регіональної мережі та розміщення її у перспективних для Банку регіонах; 

 надання підрозділами повного спектру банківських продуктів та послуг; 
 
4) у сфері маркетингу: 

 створення єдиного корпоративного стилю; 

 підтримання єдиного стилю в оформленні усіх підрозділів Банку; 

 розробка рекламної стратегії; 
 
5) у сфері менеджменту: 

 побудова оптимальної організаційної структури Банку;  

 забезпечення усіх рівнів управління інформацією, достатньою для прийняття вірних рішень; 

 створення якісної системи обліку; 

 встановлення системи оплати праці у відповідності  до виконанням поставлених завдань; 

 сприяння підвищенню професійного рівня працівників Банку. 
 
У результаті реалізації зазначених стратегічних завдань планується у короткостроковій 

перспективі, розрахованій на період до кінця 2012 року, підвищити активи Банку до 562,0 млн. грн., 
та результат діяльності Банку (прибуток) за 2012 рік довести до 2 318 тис. грн.   

 Головним пріоритетом стратегії ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» є досягнення, утримання та 
забезпечення динамічного зростання клієнтської бази та побудова клієнт-орієнтованої моделі 
роботи.  

 

Характеристика банківської діяльності та контрагентів Банку у звітному році 

 
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» позиціонує себе на ринку банківських услуг України як універсальну 

регіональну  банківську установу (діяльність банку обмежується кордонами Донецької області),  яка 
задовольняє потреби у якісних банківських послугах для великих та середніх підприємств регіону, а 
також активно розвиває роздрібний напрямок бізнесу.  

Пріоритетними напрямками діяльності банку у 2011 році були: 

 кредитування юридичних осіб (кредити, кредитні лінії, овердрафти) та фізичних осіб (кредити 
на поточні потреби, овердрафти по платіжним карткам); 
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 прийняття вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб; 

 розрахунково-касове обслуговування юридичних та фізичних осіб; 

 здійснення операцій з використанням платіжних карток; 

 здійснення окремих видів операції з валютними цінностями; 

 надання в оренду банківських сейфів для зберігання цінностей та документів. 
 
Завдяки дотриманню у роботі наступних принципів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» намагається 

забезпечити своїм клієнтам підтримку бізнесу та контроль за правильністю виконання їх операцій: 

 відкритість та прозорість; 

 індивідуальний підхід до кожного клієнта; 

 високий рівень відповідальності та професіоналізму; 

 повна конфіденційність. 
 
У звітному 2011 році обсяг банківських послуг між групами клієнтів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» 

розподілявся наступним чином:  

 приблизно 60 відсотків загального обсягу банківських операцій припадали на корпоративних 
клієнтів; 

 30 відсотків - на приватних клієнтів; 

 10 відсотків - на банки.  
Станом на 01 січня 2012 року в Банку обслуговується 3 861 клієнт, а саме: 

 248 клієнтів – юридичних осіб, з них 23 фізичні особи - підприємці; 

 3 613 клієнтів – фізичних осіб. 
 
Серед наших клієнтів – юридичних осіб є значні представники таких галузей економіки, як 

вугільна промисловість, коксохімічна промисловість, металургійна промисловість, агропромисловий 
комплекс, будівництво, торгівля та інші. Головним завданням Банку при обслуговування сегменту 
корпоративних клієнтів є побудова з ними стабільних відносин шляхом врахування потреб клієнтів у 
додатковому фінансуванні та адаптації банківських продуктів під потреби клієнтів.  

Клієнтам – юридичним особам ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» пропонує максимально повний перелік 
банківських послуг, а саме - розрахунково-касове обслуговування, у тому числі за допомогою 
системи «Клієнт-Банк», корпоративні платіжні картки, зарплатні проекти,  депозитні операції, 
кредитні операції, валютні операції  та інше.  

Загалом за звітний рік на обслуговування до ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» було залучено 60 
юридичних осіб.  

Залишки на поточних рахунках корпоративних клієнтів станом на звітну дату складали 17 823,42 
тис. грн., залишки на строкових рахунках дорівнювали 58 996,79 тис. грн., що свідчить про 
збільшення депозитного портфелю по корпоративним клієнтам у два рази по відношенню до 2010 
року. Кредитний портфель по корпоративним клієнтам дорівнював 375 496,93 тис. грн.  

Приватним клієнтам ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» пропонує такі послуги, як відкриття рахунків у 
різних видах валют, депозитні операції, кредитні операції, валютообмінні операції, здійснення 
грошових переказів, оренда індивідуальних сейфів, консультаційні послуги та інше. У окремий 
пріоритетний напрямок Банк виділяє розвиток банківських послуг із використанням платіжних карток.  

Протягом 2011 року в Банк на обслуговування було залучено 2 753 фізичні особи, більшість з 
них – як результат впровадження зарплатних проектів. 

Залишки на депозитних рахунках фізичних осіб на звітну дату дорівнювали 209 934,18 тис. грн., 
що в півтора рази більше показників 2010 року; залишки на поточних рахунках становили 6 140,84 
тис. грн. Кредитний портфель по приватним клієнтам складав 1 891,59 тис. грн. 

З метою найбільш повного задоволення потреб своїх клієнтів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» став 
постійним членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, членом асоціації «УкрСВІФТ» та 
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міжнародної системи S.W.I.F.T., Української міжбанківської валютної біржі, а також афілійованим 
членом Міжнародної Платіжної Системи MasterCard International.  

Відносини ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» з іншими банками базуються на кредитних 
взаємовідносинах, проведенні операцій СВОП, придбанні готівкових коштів для підкріплення каси та 
інше.  

Банком відкриті кореспондентські рахунки в ПАТ «Перший український міжнародний банк» 
(українські гривні, долар США, євро та російський рубль), АТ «РОДОВІД БАНК» (українські гривні, 
долар США та євро) та АТ «КБ «СОЮЗ» (українські гривні, долар США та євро). Також в АТ 
«РОДОВІД БАНК» Банком відкриті кореспондентські рахунки в українських гривнях, доларах США та 
євро для розрахунків за міжнародними пластиковими картками. 

 
Станом на 01 січня 2012 року операції ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» з іншими банками 

характеризувалися наступними показниками: 

 кредити, що надані іншим банкам – 33 138,74 тис. грн.; 

 кредити, отримані від інших банків – 37 709,14 тис. грн.; 

 строкові вклади, розміщені в інших банках – 35 691,55 тис. грн. 
 
При побудові взаємовідносин з іншими банками ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», перш за все, 

перевіряє  фінансові показники цих банків, щоб пересвідчитися у їх надійність та стабільності. 
 ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» укладає угоди на міжбанківському ринку, в основному, з 

представниками третьої та четвертої груп банків. Однак, є виключення, як  ПАТ «БТА БАНК», який є 
представником другої групи банків. Основними контрагентами серед банків у звітному році для ПАТ 
«ЄВРОПРОМБАНК» були: 

 ВАТ «Банк «Демарк»; 

 ПАТ «МАРФІН БАНК»; 

 ПАТ «БТА БАНК»; 

 ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК». 
 
 

Результати від банківських та інших операцій 
 

Станом на 01 січня 2012 року власний капітал ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» дорівнював 
124 569,8 тис. грн. Найбільшу питому вагу у власному капіталі Банку займав сплачений 
зареєстрований статутний капітал – 96,33% або 120 000,0 тис. грн.  

За розміром статутного капіталу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» станом на 01.01.2012 року займав 
9 місце серед десяти банків Донецької області.   

Станом на 01 січня 2012 року зобов’язання  ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» становили 331 641,12 
тис. грн. У структурі зобов’язань переважали короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб – 
63,30%, короткострокові кредити інших банків -  11,37%, короткострокові вклади (депозити) 
юридичних осіб – 17,79% та залишки на поточних рахунках юридичних осіб – 5,37%. 

Загальні активи ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» станом на 01 січня 2012 року становили 456 210,91 
тис. грн. Активи Банку на 78,57% складалися за рахунок операцій з кредитування юридичних осіб, на 
3,22%  - за рахунок коштів у касі та на коррахунках,та на 15,41% - за рахунок операцій з банками.  

Станом на 01 січня 2012 року доходи ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» складали 61 164,72 тис. грн. 
Витрати на цю ж дату дорівнювали 59 393,25 тис. грн. 

У структурі доходів найбільшу питому вагу складали процентні доходи, а саме – 94,79%, а 
4,26% припадало на комісійні доходи та доходи від торговельних операцій  – 0,85% і інші доходи – 
0,10%. 

Витрати Банку формувалися наступним чином: 
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 процентні витрати – 46,12%; 

 комісійні витрати –0,91%; 

 інші операційні витрати –19,74%; 

 загальні адміністративні витрати – 15,24%; 

 інші витрати (відрахування в резерви, податок на прибуток) – 17,99%.  
Прибуток Банку станом на 01 січня 2012 року склав 1 771,47 грн., що у 0,85 рази більше, ніж 

на 01 січня 2011 року.  
 
 

Дотримання Банком економічних нормативів 
 

Станом на 01 січня 2012 року ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» були дотримані всі економічні 
нормативи, які встановлені Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, 
затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368, було 
сформовано у встановленому розміру обов’язковий резерв на кореспондентському рахунку в 
Національному банку України, а також виконані інші нормативні вимоги органів банківського 
контролю та нагляду.  

 
Управління ризиками 

 
Система управління ризиками банку базується на дотриманні принципу беззбитковості, 

діяльності за умови забезпечення надійного та безперервного процесу виявлення, оцінки, контролю 
та моніторингу всіх видів ризику на всіх рівнях, у тому числі з урахуванням взаємного впливу різних 
видів ризику з дотриманням оптимального рівня співвідношення між прибутковістю діяльності та 
рівнем ризиків, що приймає на себе Банк.  

В процесі управління ризиками ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» задіяні Спостережна Рада, 
Колегіальні органи (Правління, Кредитний комітет, Комітет з управління  активами та пасивами, 
Тарифний комітет), Служба внутрішнього аудиту та Відділ аналізу та управління ризиками.  

Система контролю ризиків включає: 
1. Спостережну Раду Банку,що здійснює: 

- недопущення  одночасного  тривалого  надмірного ( негативного) впливу  кількох 
ризиків в цілому; 

- недопущення непропорційного збільшення (одночасного)  розміру ризику   та 
збільшення доходності  відповідного напрямку діяльності Банку; 

- загальний контроль системі управління  банківськими ризиками. 
 
2. Комітет з управління активами та пасивами, Кредитний Комітет, Правління Банку ( в межах 

своїх повноважень), що  здійснюють: 
- недопущення   тривалого погіршення одного  або кількох параметрів, що впливають 

на стан ризику; 
- здійснення контролю   відповідності стану та розміру визначених ризиків доходності 

операцій Банку; 
- запобігання використання  інфраструктури Банку  з метою  легалізації доходів, 

отриманих   злочинним  шляхом; 
- запобігання тривалого  стану  будь-якого напрямку діяльності Банку під впливом  

відповідного надмірного ризику; 
- здійснення контролю адекватності параметрів управління основними  ризиками  

поточному стану   та визначеним напрямкам стратегічного розвитку Банку; 
- контроль за відповідністю  доходності визначеного напрямку діяльності Банку рівню  

відповідних ризиків; 
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- обмеження задач та функцій діяльності підрозділу, що несе надмірні ризики. 
 
3. Відділ аналізу та  управління  ризиками,що здійснює: 

- моніторинг стану  та аналіз основних  ризиків Банку; 
- контроль та аналіз    додержання лімітів, що встановлені для  моніторингу та 

управління ризиками. 
 

4. Відділ внутрішнього аудиту, що здійснює періодичні, в рамках  затвердженого плану 
перевірок,  перевірки  стану  системи контролю  та організації функціонування   системи управління 
ризиками  в Банку.   

 
Правлінням Банку затверджена Політика «Комплексна система оцінки та управління 

ризиками ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», чітке дотримання вимог якої забезпечує здійснення банком 
операцій у межах допустимих параметрів ризиків та у спосіб, що захищає інтереси вкладників, 
кредиторів, засновників Банку. 

 
В залежності від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, банк зіштовхується у своїй 

діяльності  з  наступними основними видами ризиків:  
- Кредитний ризик 
- Ризик ліквідності 
- Ризик зміни процентної ставки 
- Валютний ризик 
- Операційно-технологічний ризик 
- Ризик репутації  
- Юридичний ризик 
- Стратегічний ризик. 

 
Кредитний ризик  - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 

виникає  через  неспроможність сторони, що взяла  на себе зобов’язання,  виконати умови 
фінансової  угоди із Банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання. 

Банк відокремлює індивідуальний та портфельний кредитний ризики. Джерелом 
індивідуального кредитного ризику є окремий, конкретний контрагент Банку – позичальник, боржник, 
емітент цінних паперів. Оцінка індивідуального кредитного ризику передбачає оцінку 
кредитоспроможності такого окремого контрагенту, тобто його індивідуальну можливість своєчасно і 
в повному обсязі розрахуватися за прийнятими зобов’язаннями. Портфельний кредитний ризик  
проявляється в зменшенні вартості активів Банку (іншої, ніж у випадку змін ринкової процентної 
ставки). Джерелом кредитного ризику портфелю є сукупна заборгованість Банку за операціями, яким 
притаманний  кредитний ризик - кредитний портфель, портфель цінних паперів, портфель 
дебіторської заборгованості. Оцінка портфельного кредитного ризику передбачає оцінку концентрації 
та диверсифікації активів Банку. 

Для управління кредитним ризиком банк розробив та постійно вдосконалює відповідні 
правила і процедури, включаючи інструкції щодо обмеження концентрації кредитного портфелю, та 
на постійній основі здійснює моніторинг кредитного ризику.  

Банк здійснює обмеження ризиків кредитних операцій шляхом дотримання обов’язкових 
економічних нормативів ризику, встановлених НБУ, та формування резервів для відшкодування 
можливих втрат за активними операціями, встановлення внутрішніх лімітів. 

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

виникає  через неспроможність  Банку  виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши 
при цьому  неприйнятних втрат. 
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Процес управління ліквідністю у ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» містить в собі  сукупність дій та 
методів щодо управління активами та пасивами Банку. Під управлінням активами розуміються 
шляхи та порядок розміщення власних та залучених коштів на підставі аналізу структури активів у 
розрізі окремих їх груп та видів як на визначену дату, так і в динаміці за відповідний період часу. Банк 
може переміщати кошти з одного виду активів у другий з тим, щоб забезпечити формування 
найбільш  прийнятної структури активів з точки зору ліквідності та виходячи з рівня доходу. Метод 
управління пасивами полягає в тому, що Банк придбає ліквідність за рахунок зовнішніх  позичок на 
фінансовому ринку, що складається з пошуку джерел позикових коштів та встановлення необхідного 
на даний момент діяльності співвідношення між окремими видами пасивів та активів. Вибір 
конкретного методу або комбінації методів управління ліквідністю знаходиться в компетенції 
Комітету з питань управління активами та пасивами, який зобов’язаний визначити доцільність 
застосування того чи іншого методу відповідно до основних завдань Банку у сфері управління та 
контролю банківської ліквідності. 

 
Ризик зміни процентної ставки - це наявний або потенційний ризик для надходжень та 

капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. 
 
Основними методами оцінки та управління  ризиком зміни процентної ставки  є методи 

управління GAP - розривом та  метод управління  спредом. 
Задачі управління  ризиком зміни процентної ставки є: 
       -  прогнозування тенденцій зміни процентних ставок; 
       -  прогнозування зміни  чистого процентного  доходу; 
       - визначення величини розриву ( GAP)  між активами та пасивами, чутливими до зміни 
процентної ставки; 
       - визначення  співвідношення активів та пасивів, чутливих до зміни процентної ставки (RSA/ 
RSL) і співвідношення розриву (GAP)  до суми процентних активів Банку; 
       - здійснення контролю над значенням   розривів між активами та пасивами, чутливими до зміни 
процентної ставки; 
       -  здійснення контролю над рівнем чистої процентної маржі.  
      Способами мінімізації  ризику зміни процентної ставки є: 

- встановлення лімітів  індексу GAP  між активами  та пасивами, чутливими до зміни 
процентної ставки, як  для дискретних  значень для  часових інтервалів, так і для 
кумулятивних; 

- розрахунок, аналіз та контроль чистого процентного доходу, чистої процентної маржі і спреду 
Банку; 

- встановлення та контроль лімітів, що обмежують значення показників, які відображують 
рівень ефективності роботи Банку (чиста процента маржа, процентна позиція, спред). 
 
Операційно-технологічний ризик - це потенційний  ризик  для існування Банку, що виникає  

через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність 
інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору керованості, універсальності, 
надійності, контрольованості і безперервності роботи цих технологій. 

Етапи контролю операційно-технологічного ризику підпорядковані  загальній задачі щодо 
управління ризиками, тобто  мінімізації  та нейтралізації  можливих фінансових втрат. Контроль 
операційно-технологічного ризику   передбачає  наявність процедур та  способів контролю, в тому 
числі: 

- управління персоналом,  що  відповідає  потребам Банку; 
- визначених рівней повноважень  щодо  прийняття рішень; 
- контролю  за діяльністю  персоналу; 
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- забезпечення  Банку  в інфраструктурі, в тому числі програмним  забезпеченням, що   
відповідає  обсягам   діяльності Банку. 
Основними методами захисту та зменшення операційно-технологічного ризику є  наявність 

адекватних процедур та технологій і контроль за їх функціонуванням  та виконанням, а також 
кваліфікованого персоналу. 

 
Ризик репутації - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 

виникає через  несприятливе  сприйняття іміджу Банку клієнтами, контрагентами, акціонерами 
(учасниками) або органами нагляду.  

Ризик репутації впливає на здатність банку встановлювати нові стосунки з контрагентами, 
надавати нові послуги або підтримувати існуючі відносини. Цей ризик може привести банк до 
фінансових втрат і зниження клієнтської бази. Ризик має місце на всіх рівнях організації, тому банк і 
його службовці повинні відповідально відноситися  до своїх взаємовідносин із клієнтами та 
суспільством. З метою формування позитивного іміджу у ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» розроблено 
Кодекс корпоративної етики. 

Основні задачі банку при контролі за ризиком репутації: 
- забезпечення  високих показників діяльності банку; 
- здійснення  якісного і кваліфікованого обслуговування клієнтів; 
- забезпечення  своєчасного виконання зобов'язань перед клієнтами; 
- забезпечення  репутації надійного і ділового партнера.  

 
Юридичний ризик - це фінансовий ризик, що виникає з невизначеності законодавства. Банк 

приймає юридичний ризик, тому що має відносини з великою кількістю зацікавлених сторін, 
наприклад, клієнтами, контрагентами, посередниками, органами нагляду, податковими й іншими 
уповноваженими органами. 

 Юридичний ризик може привести до сплати штрафних санкцій, необхідності грошового 
відшкодування збитків, погіршенню репутації і позицій на ринку. 

З метою забезпечення ефективного управління юридичним ризиком і моніторингу його рівня 
Правління банку: 

- вчасно реагує на зміни нормативно-правових актів, ринкових умов і інших 
непередбачених ситуацій, у тому числі шляхом внесення відповідних змін і доповнень у внутрішні 
документи;  

- при розробці нових банківських продуктів, інших фінансових інновацій і технологій 
враховує положення установчих документів банку, вимоги нормативно-правових актів та 
законодавства України; 

- вживає заходи щодо усунення недоліків в роботі, усунення порушень нормативно-
правових актів;  

- організовує постійний контроль за дотриманням персоналом нормативно-правових 
актів, а також установчих і внутрішньобанківських документів; 

- визначає найбільш значимі типи або види угод, розробку для них типових форм 
договорів. 
 

Стратегічний ризик виникає внаслідок невідповідності стратегічних цілей банку бізнес-
стратегії, яка розроблена для досягнення цих цілей і ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей. 

Стратегічний ризик (конкурентний ризик) – це ризик втрати банком займаних позицій на 
ринку (конкурентоздатності) або одержання збитків (збитку) в результаті прийняття топ-
менеджерами помилкової стратегії розвитку банку, неадекватних змін зовнішнього середовища або 
помилкових управлінських рішень. 
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Стратегічний ризик виникає внаслідок: 
- недостатнього урахування можливих погроз зовнішнього середовища для банківської 

діяльності;  
- невірного або недостатньо обґрунтованого визначення стратегічних напрямків 

діяльності, розвиваючи які банк може досягти переваг перед конкурентами;  
- наявності недостатньої кількості ресурсів (трудових, фінансових, матеріально-

технічних, інформаційно-технологічних тощо);  
- відсутності або прийняття помилкових управлінських рішень, що повинні забезпечити 

досягнення стратегічних цілей банку;  
- наявності ризику репутації (виникає у випадку негативної суспільної думки). 

Стратегічний ризик називають також ризиком  невірної стратегії, що визначається як ризик 
втрати частини доходів або капіталу в зв'язку з невірними рішеннями або неналежним виконанням 
цих рішень.  

 
Ризики, що наведені вище, оцінюються Банком окремо та у взаємодії один із одним. 

 
На  даний момент ризики Банку контрольовані. Якість активів щодо їх ризикованості, 

ліквідності та дохідності Банк визнає задовільною. Враховуючи характер діяльності Банку, а також 
значний вплив на діяльність банківської системи зовнішніх факторів, а саме  макроекономічного та 
політичного, Банк вважає за доцільне  більше уваги приділяти контролю кредитного ризику та ризику 
ліквідності.  

Значення нормативів ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» станом на 01.01.2012р. 

 

№ 
п/п 

Назва нормативу 

Значення у 
відповідності до 

вимог 
Національного 
банку України 

Фактичне значення 

1 Н1 – мінімальний розмір регулятивного 
капіталу, грн. 

120 000 000 125 041 962 

2 Н2 – норматив адекватності регулятивного 
капіталу, % 

не менше 10 49,84 

3 Н3 – норматив співвідношення 
регулятивного капіталу до сукупних активів, 
% 

не менше 9 26,33 

4 Н4 – норматив миттєвої ліквідності, % не менше 20 43,17 

5 Н5 – норматив поточної ліквідності, % не менше 40 123,16 

6 Н6 – норматив короткострокової ліквідності, 
% 

не менше 60 141,60 

7 Н7- норматив максимального розміру 
кредитного ризику на одного контрагента, % 

не більше 25 23,99 

8 Н8 – норматив великих кредитних ризиків, 
% 

не більше 800 317,29 

9 Н9 – норматив максимального розміру 
кредитів, гарантій та поручительств, 
наданих одному інсайдеру, % 

не більше 5 2,66 

10 Н10 – норматив максимального сукупного 
розміру кредитів, гарантій та поручительств, 
наданих інсайдерам, % 

не більше 30 2,95 
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11 Н11 – норматив інвестування в цінні папери 
окремо за кожною установою, % 

не більше 15 0 

12 Н12 – норматив загальної суми 
інвестування, % 

не більше 60 0 

13 Л13-1  – ліміт довгої відкритої валютної 
позиції банку, %  

не більше 20 4,5715 

14 Л13-2  – ліміт короткої відкритої валютної 
позиції банку, %  

не більше 10 0,5005 

 
 

Корпоративне управління 

 
 Органами управління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» є Загальні збори акціонерів Банку, Спостережна 
рада Банку, Правління Банку.  
 Органами контролю Банку є Ревізійна комісія Банку та служба внутрішнього аудиту Банку. 
Керівниками Банку є Голова та члени Спостережної ради Банку, Голова Правління Банку, його 
заступник та головний бухгалтер Банку. 

Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів Банку. До виключної 
компетенції Загальних зборів акціонерів Банку належить прийняття рішень щодо:  

 визначення основних напрямів діяльності Банку; 

 внесення змін та доповнень до Статуту Банку; 

 зміну розміру статутного капіталу Банку (рішення про збільшення статутного капіталу Банку, 
рішення про зменшення статутного капіталу Банку); 

 розміщення, деномінацію, дроблення або консолідацію акцій Банку;  

 викуп розміщених Банком акцій та анулювання викуплених акцій Банку; 

 виділ та припинення (реорганізацію) діяльності Банку (шляхом злиття, приєднання, поділу, 
перетворення), ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, обрання комісії з припинення Банку, 
затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що 
залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 

 затвердження договору про злиття або приєднання у випадку реорганізації Банку; 

 призначення та звільнення Голови та членів Спостережної ради Банку; 

 призначення  та звільнення Голови та членів Ревізійної комісії Банку; 

 затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та 
членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради Банку; 

 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку; 

 затвердження положень про Загальні збори акціонерів Банку, про Спостережну раду Банку, про 
Правління Банку, про Ревізійну комісію Банку, а також внесення змін до них. Інші внутрішні 
нормативні документи Банку затверджуються Спостережною радою Банку або Правлінням Банку в 
межах їх компетенції, передбаченої цим Статутом;  

 з питання порядку проведення Загальних зборів акціонерів Банку, обрання лічильної комісії;  

 затвердження річних результатів (річного звіту) діяльності Банку, включаючи його дочірні 
підприємства, затвердження звітів Спостережної ради Банку, Правління Банку, звіту та висновків 
Ревізійної комісії Банку та зовнішнього аудитора; 

 розподіл прибутку і збитків Банку,  

 затвердження розміру річних дивідендів Банку; 

 прийняття, за поданням Спостережної ради Банку,  рішення про вчинення значних правочинів 
(якщо ринкова вартість майна або послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 25% 
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вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку) та / або правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість, у випадках, встановлених чинним законодавством; 

 попереднього схвалення правочинів, які можуть вчиняться Банком протягом не більш як одного 
року з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної вартості, якщо ринкова вартість майна або послуг, які є 
предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Банку. 

 
 Загальні збори акціонерів Банку можуть розглядати будь-які інші питання щодо діяльності 
Банку. 

Загальні збори акціонерів Банку визнаються правомочними, якщо в них беруть участь 
акціонери або їх представники, які у сукупності мають понад 60 відсотків голосів. 
 Рішення Загальних зборів акціонерів Банку приймаються більшістю у ¾ голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах з таких питань: 

 про внесення змін та доповнень до Статуту Банку; 

 про зміни розміру статутного капіталу Банку (рішення про збільшення статутного капіталу 
Банку, рішення про зменшення статутного капіталу Банку); 

 про анулювання викуплених акцій; 

 про розміщення акцій; 

 про вчинення Банком значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними 
останньої фінансової звітності Банку; 

 про виділ та припинення діяльності Банку (шляхом злиття, приєднання, поділу, 
перетворення), про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та 
строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після 
задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу. 

 
 

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть 
участь у зборах. 

Загальні збори акціонерів Банку скликаються не рідше одного разу на рік. Ведення Загальних 
зборів акціонерів Банку здійснює голова зборів, який обирається акціонерами, присутніми на зборах. 
В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Банку інтереси акціонерів представляє 
Спостережна рада Банку, яка в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює і регулює 
діяльність Правління Банку. Спостережна рада Банку призначається Загальними зборами акціонерів 
Банку з числа акціонерів або їх представників в кількості 3 осіб, строком на 3 роки. 

До компетенції Спостережної ради Банку належить: 

 контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, ухвалення стратегії Банку, 
внесення змін до неї, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за 
їх реалізацією; 

 прийняття рішення щодо покриття збитків; 

 контроль за діяльністю Правління Банку ; 

 обрання (призначення) та відкликання повноважень (звільнення) Голови, та членів Правління 
Банку, визначення кількісного складу Правління Банку; 

 прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та обрання особи, яка тимчасово 
здійснюватиме повноваження Голови Правління Банку; 

 затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів з Головою та членами Правління, 
встановлення розміру їх винагороди;  
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 винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Правління 
(виконуючого обов’язки Голови Правління); 

 визначення та затвердження організаційної структури Банку; 

 затвердження внутрішніх нормативних документів Банку, а саме: кредитної, облікової, 
інвестиційної, інформаційної політики, політики з управління активами та пасивами, 
положень з оплати праці, компенсацій та матеріального стимулювання персоналу, положень 
про постійно діючи або тимчасові комітети або комісії Спостережної ради Банку, положення 
про службу (підрозділ) внутрішнього аудиту Банку, внутрішні нормативні документи Банку, які 
регулюють питання корпоративного управління та відносин з акціонерами; 

 прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, 
заснування інших юридичних осіб, філій та представництв Банку, затвердження їх статутів і 
положень; 

 прийняття рішення про вступ Банку до складу промислово-фінансових груп, спілок, асоціацій 
та інших об’єднань;  

 прийняття рішень щодо внесення та повернення інвестицій, крім випадків, передбачених цим 
Статутом;  

 прийняття рішення про розміщення та / або викуп Банком інших, крім акцій, цінних паперів; 

 прийняття рішення про  продаж раніше викуплених Банком акцій; 

 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів Банку та затвердження 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

 обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розміру оплати його послуг; 

 обрання зовнішнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

 встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською 
діяльністю Банку; 

 ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-
господарської діяльності Банку зовнішнім, внутрішнім аудитом або Ревізійною комісією Банку; 

 призначення та звільнення керівника служби (підрозділу) внутрішнього аудиту, визначення 
структури і кількісного складу служби (підрозділу) внутрішнього аудиту, затвердження плану 
(графіку) проведення перевірок службою внутрішнього аудиту на відповідний рік; 

 призначення та звільнення корпоративного секретаря Банку;  

 призначення голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Банку; 

 обрання реєстраційної комісії;  

 підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, прийняття рішення про дату їх 
проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами 
позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, прийняття рішень про проведення чергових 
та позачергових Загальних зборів акціонерів Банку на вимогу акціонерів або на вимогу 
Правління або Ревізійної комісії Банку, підготовка пропозицій та резолюцій щодо питань, які 
виносяться на Загальні збори акціонерів Банку;  

 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 
Загальних зборів акціонерів Банку та мають право на участь в Загальних зборах акціонерів 
Банку відповідно до вимог чинного законодавства; 

 надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», 
пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета 
акцій у випадках, передбачених чинним законодавством;  

 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку 
та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про 
акціонерні товариства»; 
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 прийняття рішення про вчинення наступних правочинів: 
o будь-якого правочину щодо придбання та / або відчуження в будь-який спосіб, та / 

або передання в іпотеку будь-якого нерухомого майна Банку, за виключенням 
правочинів, які пов’язані зі стягненням простроченої заборгованості за кредитними 
операціями Банку; 

o будь-якого договору, іншого правочину щодо надання або отримання Банку позики, 
кредиту, депозиту або іншого фінансування або видачі Банку поруки чи гарантії на 
суму, що дорівнює або перевищує 1 000 000 (один мільйон) ЄВРО (або еквівалент 
цієї суми в національній або у будь-якій іншій іноземній валюті за курсом 
Національного банку України на дату прийняття такого рішення), та у будь-якому 
випадку становить від 5% до 25% вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Банку за виключенням договорів (правочинів, угод) на 
міжбанківському ринку України в межах міжбанківських лімітів, затверджених 
Спостережною радою Банку, або іншим уповноваженим органом Банку; 

o будь-якого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його 
предметом, дорівнює або перевищує 100 000 (сто тисяч) ЄВРО (або еквівалент цієї 
суми в національній або у будь-якій іншій іноземній валюті за курсом Національного 
банку України на дату прийняття такого рішення) за однією операцією або серією 
пов’язаних операцій, крім договорів, що зазначені в попередньому пункті та які 
укладаються Банком з клієнтами Банку для забезпечення виконання зобов’язань за 
кредитними договорами, укладеними з Банком, договорів купівлі-продажу та / або 
обміну іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку за дорученням клієнтів 
Банку, договорів, пов’язаних з обігом готівкових коштів (підкріплення каси, купівля 
готівкової валюти тощо); 

 погодження рішення про видачу Головою Правління, або особою, яка виконує його обов’язки, 
довіреностей на підписання будь-яких договорів, вчинення інших правочинів, укладання, 
зміна або припинення яких потребує попереднього рішення або згоди Спостережної ради 
Банку одночасно із таким погодженням; 

 затвердження лімітів на операції з банками (міжбанківські операції), в межах яких Голова 
Правління має право укладати, змінювати або припиняти будь-які договори, інші правочини 
без попереднього погодження зі Спостережною радою Банку, якщо такі ліміти щодо кожного з 
контрагентів не перевищують 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Банку; 

 прийняття рішення щодо правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у випадках, 
передбачених чинним законодавством ; 

 прийняття рішення про надання благодійної та спонсорської допомоги, укладання договорів 
дарування, якщо сума такої допомоги або договорів дорівнює чи перевищує 50000 (п’ятдесят 
тисяч) гривень ; 

 затвердження ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених 
чинним законодавством ; 

 визначення політики управління ризиками Банку та контроль за її виконанням; 

 визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на 
себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу 
акцій; 

 надання погодження на призначення або звільнення керівників дочірніх підприємств та філій 
Банку; 

 затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання керівників дочірніх 
підприємств Банку, керуючих філіями Банку, керівників представництв Банку вирішення 
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інших питань, що делеговані Загальними зборами акціонерів Банку та / або належать до 
виключної компетенції Спостережної ради Банку згідно з чинним законодавством. 

Рішення з питань, що відносяться до компетенції Спостережної ради Банку, приймаються 
простою більшістю голосів. Кожен член Спостережної ради Банку при голосуванні має один голос.  
У випадку рівності голосів приймається рішення, за яке проголосував голова Спостережної 
ради Банку. 

Голова Спостережної ради Банку організовує її роботу, керує нею, скликає засідання 
Спостережної ради Банку та головує на них, організовує ведення протоколів Спостережної ради 
Банку, відкриває Загальні збори акціонерів Банку, якщо інше не передбачено рішенням 
Спостережної ради Банку, організовує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Банку, готує 
доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів Банку від імені Спостережної ради Банку, 
та здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Спостережну раду 
Банку. 
 

Постійно діючим виконавчим органом Банку є Правління Банку. Правління Банку здійснює 
керівництво оперативною (поточною) діяльністю Банку, здійснює формування фондів, необхідних для 
статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та 
порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів Банку і 
Спостережної ради Банку. Правління вирішує всі питання діяльності Банку, крім тих, що входять до 
компетенції Загальних зборів акціонерів Банку і Спостережної ради Банку. 

Правління Банку діє від імені Банку в межах компетенції, передбаченої законодавством та 
Статутом Банку, на підставі Положення про Правління Банку, що затверджується Спостережною 
радою Банку. Правління Банку підзвітне та підконтрольне Загальним зборам акціонерів Банку і 
Спостережній раді Банку та організує виконання їх рішень.  

Кількісний склад та строки повноважень Правління Банку визначаються Спостережною 
радою Банку. До складу Правління входять Голова Правління Банку, який керує роботою Правління, 
заступники голови за посадою та інші члени Правління Банку. 

Засідання Правління Банку вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 
половини загальної кількості його членів Правління Банку. Рішення на засіданні Правління Банку 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх 
на засіданні. У разі рівної кількості голосів голос Голови Правління Банку є вирішальним.  

Рішення Правління Банку проводяться в життя постановами, наказами та розпорядженнями. 
 

Контроль за фінансово - господарською діяльністю Банку здійснює Ревізійна комісія Банку, яка 
призначається Загальними зборами акціонерів Банку з числа акціонерів або їх представників у складі 
трьох осіб – голови та двох членів, строком на 3 роки. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам 
акціонерів Банку. 

Ревізійна комісія Банку: 

 контролює дотримання Банку законодавства України і нормативно-правових актів 
Національного банку України при здійсненні операцій, що були проведені Банку протягом 
року, а також достовірність бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності Банку;  

 розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним 
зборам акціонерів Банку; 

 щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку звіт та 
висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності 
фінансової звітності Банку за підсумками попереднього (звітного) року; 

 вносить на Загальні збори акціонерів Банку або Спостережній раді Банку пропозиції щодо 
будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії Банку, які стосуються 
фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів. 
Також Ревізійна комісія Банку здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за 
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дорученням Загальних зборів акціонерів Банку, Спостережної ради Банку або на вимогу акціонера 
чи акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів. 

Ревізійна комісія Банку доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам 
акціонерів Банку та Спостережній раді Банку. Ревізійна комісія Банку готує висновки до звітів і 
балансів Банку. 

Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. 
Рішення з питань, що відносяться до компетенції Ревізійної комісії Банку, приймаються простою 
більшістю голосів. Кожен член Ревізійної комісії Банку при голосуванні має один голос. У випадку 
рівності голосів приймається рішення, за яке проголосував голова Ревізійної комісії Банку. 

 
Органом оперативного контролю Спостережної ради Банку є служба внутрішнього аудиту 

Банку. 
Служба внутрішнього аудиту Банку - це самостійний структурний підрозділ Банку, якій 

підпорядковується: функціонально - Спостережній Раді Банку, адміністративно - Правлінню Банку. 
Служба внутрішнього аудиту Банку виконує такі функції:  

 наглядає за поточною діяльністю Банку; 

 контролює дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку України та 
рішень органів управління Банку; 

 перевіряє результати поточної фінансової діяльності Банку; 

 аналізує інформацію та відомості про діяльність Банку, професійну діяльність її працівників, 
випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку; 

 надає Спостережній раді Банку висновки та пропозиції за результатами перевірок; 

 інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю Банку. 
 
 

Служба внутрішнього аудиту Банку діє на підставі положення, затвердженого Спостережною 
радою Банку. 

З метою забезпечення ефективної діяльності ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» та впровадження 
додаткових заходів по управлінню ризиками у Банку створені постійно діючі комітети: 
 

Кредитний комітет Банку, який приймає рішення щодо можливості здійснення кредитних 
операцій відносно клієнтів Банку, щомісячно оцінює якість активів Банку та готує пропозиції щодо 
формування резервів на покриття можливих збитків від їх знецінення. Кредитний комітет діє згідно з 
Положенням про Кредитний комітет Банку. 
 
 Комітет з питань управління активами та пасивами Банку розглядає собівартість 
пасивів та прибутковість активів і приймає рішення щодо політики відсоткової маржі, розглядає 
питання відповідності строковості активів та пасивів та надає відповідним підрозділам Банку 
рекомендації щодо усунення розбіжностей у часі, що виникають. Комітет з питань управління 
активами та пасивами діє у відповідності до Положення про Комітет з питань управління активами та 
пасивами Банку. 
  

Тарифний комітет Банку аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової 
конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за політику Банку з питань операційних доходів. 
Тарифний комітет діє на підставі Положення про Тарифний комітет Банку. 

Положення про комітети та персональний склад комітетів затверджується Головою 
Правління Банку. 

Формою діяльності комітетів є засідання. Засідання комітетів скликаються головою 
відповідного комітету, а в разі його відсутності - заступником голови комітету. 



 

21 

 

Комітет вважається повноваженим приймати рішення лише за умови, якщо в його засіданні 
бере участь на менше 2/3-х членів. Рішення може прийматися також методом опитування.  

Рішення комітетів приймаються більшістю голосів членів комітетів. Кожен член комітету має 
один голос. Після обговорення кожного окремого питання проводиться поіменне голосування, 
результати якого заносяться до протоколу засідання комітету, який веде секретар відповідного 
комітету. Протоколи засідання комітетів підписуються головою відповідного комітету, всіма членами 
та секретарем комітету і є обов’язковими для виконання всіма підрозділами і працівниками Банку. 

 
Організаційна структура ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» розроблена у відповідності до стратегії 

розвитку Банку та затверджена рішенням Спостережної ради Банку (Додаток №1). З метою 
досягнення визначеної стратегічної мети ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» проводить постійний моніторинг 
ефективності організаційної структури та процедур управління, а також планує їх удосконалення. 

Корпоративна культура ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» сформована таким чином, щоб найбільш 
ефективно відповідати виконанню стратегічних планів Банку. Основні риси корпоративної культури – 
здорова консервативність у поведінці, поєднана з максимальним заохочуванням до виявлення 
ділової ініціативи та націленністю на остаточний результат. Особлива увага у побудові 
корпоративної культури приділяється дотриманню працівниками Банку професійної банківської 
етики. Працівники Банку мотивовані на остаточний результат і розуміють, яким чином на нього 
впливають. 

Кількість працівників Банку станом на 01 січня 2012 року склала 58 осіб.  
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                                                                                                                                                                                                                                                             Додаток № 1 

Організаційна структура   

     ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 

на 01.01.2012 року 
 

 

 

       

Ревізійна комісія 

 
Відділ внутрішнього аудиту 

 

Загальні збори акціонерів 

Спостережна рада 

Голова спостережної ради 

Правління банку 

Голова Правління 

 

Комітет з управління активами та 

пасивами 

Кредитний комітет 

 
Тарифний комітет 

 

Заступник Голови Правління  
(виконує обов'язки особи, відповідальної за 

проведення фінансового моніторингу) 

Відділ обслуговування корпоративних клієнтів 

 
Відділ обслуговування приватних клієнтів 

Відділ кредитування корпоративних та приватних 

клієнтів 

Відділ платіжних карток 

Відділ фінансового моніторингу 

 

Головний бухгалтер 

Відділ внутрішньобанківських операцій 

Відділ банківських операцій 

 
Відділ касових операцій 

 

Відділ казначейства 

 
Юридичний відділ 

 
Відділ банківської безпеки 

 
Відділ інформаційних технологій 

Адміністративно-господарський відділ 

Відділ аналізу та управління ризиками 

Відділ продажів банківських 

продуктів 
Відділення ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» 

№2 у смт Володимирівка 
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Акціонери Банку та істотна участь 
 

 Статутний капітал ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» сформований відповідно до вимог Закону 
України «Про банки і банківську діяльність», іншого чинного законодавства України, Статуту 
Банку та станом на 01 січня 2012 року дорівнював 120 000,00 тис. грн. Частки керівництва Банка в акціях 
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» не має. 
Акціонерами Банку є фізичні особи: 

 Орлова Ольга Олександрівна  

 Орлова Наталія Вікторівна  

 Орлов Володимир Олександрович  

 Чарфас Вадім Товієвіч 

 Каминіна Ірина Дмитрівна 
 
Істотну участь у Банку мають: 
 
1) Орлова Ольга Олександрівна  
Істотна участь з урахуванням придбаної кількості акцій – 59 845 акцій, загальна вартість акцій –  
59 845 000,00 (п’ятдесят дев’ять  мільйонів вісімсот сорок п’ять тисяч) гривень 00 копійок, що складає 
частку: 49,8708 відсоток у статутному капіталі Банку. 
 
2) Орлова Наталія Вікторівна 
Істотна участь з урахуванням придбаної кількості акцій – 50 455 акцій, у т.ч. пряма участь 29 277 
акцій, опосередкована участь (як дружини засновника Банку Орлова Володимира Олександровича) 
21 178  акцій.  
 Загальна вартість акцій – 50 455 000,00 (п’ятдесят  мільйонів чотириста  п’ятдесят п’ять 
тисяч) гривень 00 копійок, що складає частку: 42,0458 відсотків у статутному капіталі Банку, у т.ч. 
пряма участь 29 277 000,00 (двадцять дев’ять мільйонів  двісті сімдесят сім тисяч) гривень 00 
копійок, що складає 24,3975 у статутному капіталі Банку, опосередкована участь 21 178 000,00 
(двадцять один мільйон сто сімдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок, що складає 17,6483 % у 
статутному капіталі Банку. 
 
3) Орлов Володимир Олександрович 
Істотна участь з урахуванням придбаної кількості акцій – 50 455 акцій, в т.ч. пряма участь 21 178 
акцій, опосередкована участь (як чоловіка засновника Банку Орлової Наталії Вікторівни) 29 277 
акцій.  
 Загальна вартість акцій – 50 455 000,00 (п’ятдесят мільйонів чотириста п’ятдесят п’ять тисяч) 
гривень 00 копійок, що складає частку 42,0458 відсотків у статутному капіталі Банку, у т.ч. пряма 
участь 21 178 000,00 (двадцять один мільйон сто сімдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок, що 
складає 17,6483 % у статутному капіталі Банку, опосередкована участь 29 277 000,00 (двадцять 
дев’ять  мільйонів  двісті сімдесят сім тисяч) гривень 00 копійок, що складає  24,3975 % у статутному 
капіталі Банку. 
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Баланс   

  

 
на  31 грудня 2011 року   

   
 

 
  

 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 
Звітний 

рік 
Попередній 

рік 

  АКТИВИ       

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 40 232 32 746 

2 Торгові цінні папери   - - 

3 

Інші фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням результату 
переоцінки у фінансових результатах   

- - 

4 Кошти в інших банках 5 44 762 71 206 

5 Кредити та заборгованість клієнтів 6 358 430 365 708 

6 Цінні папери в портфелі банку на продаж   - - 

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення   - - 

8 Інвестиції в асоційовані компанії   - - 

9 Інвестиційна нерухомість   - - 

10 
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток   

- - 

11 Відстрочений податковий актив   7 - 

12 Гудвіл   - - 

13 Основні засоби та нематеріальні активи 7 2 566 2 154 

14 Інші фінансові активи 8 18 23 

15 Інші активи 9 10 196 7 632 

16 
Довгострокові активи, призначені для продажу, та 
активи групи вибуття   

- - 

17 Усього активів   456 211 479 469 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       

18 Кошти банків 10 37 709 105 595 

19 Кошти клієнтів 11 292 895 250 618 

20 Боргові цінні папери, емітовані банком   - - 

21 Інші залучені кошти   - - 

22 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток   224 230 

23 Відстрочені податкові зобов'язання   - 2 

24 Резерви за зобов'язаннями 12  30 - 

25 Інші фінансові зобов'язання 13 144 17 

26 Інші зобов'язання 14 639 350 

27 Субординований борг 15 - 45 359 

28 

Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими 
активами, призначеними для продажу (чи групами 
вибуття)   

- - 

29 Усього зобов'язань   331 641 402 171 



 

 25 

  ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ       

30 Статутний капітал 16 120 000 74 500 

31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   1 772 1 509 

32 Резервні та інші фонди банку 17  2 798 1 289 

33 
Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) 
банку   124 570 77 298 

34 Частка меншості   - - 

35 Усього власного капіталу та частка меншості   124 570 77 298 

36 Усього пасивів   456 211 479 469 

     " 23 "    березня 2012 року            
  

                                                            Керівник       _____________ 
Никитіна  Ірина  
Петрівна 

 

  
  

  

 
                Головний бухгалтер       _____________ 

Дук  Наталія 
Володимирівна 

 Вик. Чебаненко О.Ф.   
  

(062) 210 08 60   
   

 

 
Звіт про фінансові результати 

   

 
за  2011 рік 

   

    
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік 
Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

1 
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 
витрати)    30 587 23 908 

1.1 Процентні доходи  18 57 978 47 076 

1.2 Процентні витрати  18 (27 391) (23 168) 

2 Комісійні доходи  19 2 605 2 739 

3 Комісійні витрати  19 (543) (357) 

4 
Результат від торгових операцій з цінними 
паперами в торговому портфелі банку    

- - 

5 Результат від операцій з хеджування  
 

- - 

6 

Результат від переоцінки інших фінансових 
інструментів, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату переоцінки у 
фінансових результатах    

- - 

7 Результат від торгівлі іноземною валютою    776 413 

8 

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного 
визнання фінансових активів за процентною 
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова  

 

- - 

9 

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного 
визнання фінансових зобов'язань за процентною 
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова  

 

- - 
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10 Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 
нерухомості    

- - 

11 Результат від переоцінки іноземної валюти    (256) (140) 

12 Резерв під заборгованість за кредитами  5,6 (9 906) (6 721) 

13 
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж    

- - 

14 
Результат від продажу цінних паперів у портфелі 
банку на продаж    

- - 

15 
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення    

- - 

16 Резерви за зобов'язаннями    - - 

17 Інші операційні доходи  20 62 74 

18 
Доходи/(витрати) від дострокового погашення 
заборгованості    

- - 

19 Адміністративні та інші операційні витрати  21 (20 774) (17 710) 

20 Дохід від участі в капіталі    - - 

21 Прибуток/(збиток) до оподаткування    2 551 2 206 

22 Витрати на податок на прибуток  22 (779) (697) 

23 Прибуток/(збиток) після оподаткування    1 772 1 509 

24 
Чистий прибуток/(збиток) від продажу 
довгострокових активів, призначених для продажу    

- - 

25 Чистий прибуток/(збиток)    1 772 1 509 

26 Прибуток/(збиток) консолідованої групи:     - - 

26.1 Материнського банку     -  - 

26.2 Частки меншості     -  - 

27 
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 23 23,70 20,26 

28 
Скоригований чистий прибуток/ (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)  23 23,70 20,26 

     " 23 "    березня 2012 року            
  

                                                            Керівник       _____________ 
Никитіна  Ірина  
Петрівна 

 

  
  

  

 
                Головний бухгалтер       _____________ 

Дук  Наталія 
Володимирівна 

 Вик. Чебаненко О.Ф.   
  

(062) 210 08 60   
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Звіт про рух грошових коштів  

   

 
за  2011 рік 

   

 
(непрямий метод)  

   
    

(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Примітк

и  
Звітний 

рік  
Попередній 

рік  

1  2  3  4  5  

   Грошові кошти від операційної діяльності:  

1  Чистий прибуток/(збиток) за рік     1 772 1 509 

   
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових 
надходжень від операцій:  

2  Амортизація    424 282 

3  
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 
активами    9 907 6 721 

4  Нараховані доходи    (530) (2 449) 

5  Нараховані витрати    631 649 

6  Торговельний результат    - - 

7  Нарахований та відстрочений податок    (15) 154 

8  Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій    - - 

9  
Прибуток від інвестицій в асоційовані 
компанії    - - 

10  
Амортизація дисконту і премії фінансових 
інструментів    - - 

11  Інший рух коштів, що не є грошовим    217 191 

12  
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни 
операційних активів та зобов'язань    12 406 7 057 

   Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:  

13  
Чистий (приріст)/зниження за торговими 
цінними паперами     - - 

14  

Чистий (приріст)/зниження за іншими 
фінансовими активами, що відображаються 
за справедливою вартістю з визнанням 
переоцінки через прибутки/збитки     - - 

15  
Чистий (приріст)/зниження за коштами в 
інших банках     26 158 (40 097) 

16  
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 
заборгованістю клієнтам     (1 816) (225 602) 

17  
Чистий (приріст)/зниження за іншими 
фінансовими активами     - - 

18  
Чистий (приріст)/зниження за іншими 
активами     (2 780) (7 671) 

19  
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших 
банків     (67 993) 74 461 

20  
Чистий (приріст)/зниження за коштами 
клієнтів     41 393 159 007 

21  
Чистий (приріст)/зниження за борговими 
цінними паперами, що емітовані банком     - - 

22  
Чистий (приріст)/зниження за іншими 
фінансовими зобов'язаннями     126 3 
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23  

Чистий (приріст)/зниження за резервами під 
зобов'язання та відрахування та інші 
зобов'язання     1 781 (4 115) 

24  

Чисті грошові кошти, що отримані від 
операційної діяльності/ (використані в 
операційній діяльності)     9 275 (36 957) 

   Грошові кошти від інвестиційної діяльності:  

25  
Придбання цінних паперів у портфелі банку 
на продаж    - - 

26  
Дохід від реалізації цінних паперів у 
портфелі банку на продаж    - - 

27  
Придбання цінних паперів у портфелі банку 
до погашення    - - 

28  
Дохід від погашення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення    - - 

29  Придбання основних засобів  7 (348) (794) 

30  Дохід від реалізації основних засобів    - - 

31  Дивіденди отримані     - - 

32  
Придбання дочірніх компаній за мінусом 
отриманих грошових коштів    - - 

33  
Дохід від реалізації дочірньої компанії за 
мінусом виплачених грошових коштів    - - 

34  Придбання асоційованих компаній    - - 

35  Дохід від реалізації асоційованих компаній    - - 

36  Придбання інвестиційної нерухомості    - - 

37  
Дохід від реалізації інвестиційної 
нерухомості    - - 

38  Придбання нематеріальних активів  7 (1) (230) 

39  Дохід від вибуття нематеріальних активів    - - 

40  

Чисті грошові кошти, що отримані від 
інвестиційної діяльності/(використані в 
інвестиційній діяльності)     

(349) (1 024) 

   Грошові кошти від фінансової діяльності:  

41  Отримані інші залучені кошти    - - 

42  Повернення інших залучених коштів    - - 

43  Отримання субординованого боргу    
 

45 000 

44  Погашення субординованого боргу    - - 

45  Емісія звичайних акцій    - - 

46  Емісія привілейованих акцій    - - 

47  Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій    - - 

48  Викуп власних акцій    - - 

49  Продаж власних акцій    - - 

50  Дивіденди виплачені    - - 

51  Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів    - - 

52  

Чисті грошові кошти, що отримані від 
фінансової діяльності/ (використані у 
фінансовій діяльності)     - 45 000 

53  
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти 
та їх еквіваленти     - - 
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54  Чистий приплив (відплив) грошових коштів 
та їх еквівалентів     8 926 7 019 

55  
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 
року     26 968 19 950 

56  
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець 
року  4 35 894 26 969 

     " 23 "    березня 2012 року            
  

                                                            Керівник       _____________ 
Никитіна  Ірина  
Петрівна 

 

  
  

  

 
                Головний бухгалтер       _____________ 

Дук  Наталія 
Володимирівна 

 Вик. Чебаненко О.Ф.   
  

(062) 210 08 60   
   

 
 
 

 

Звіт про власний 
капітал за 2011 рік 

       

        
(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  

При
мітки

  

Належить акціонерам материнського 
банку  

Частк
а 

менш
ості  

Усього 
власног

о 
капіталу

  
статутний 
капітал  

резервні 
та інші 
фонди 
банку 

(примітка 
17)  

нерозпо
ділений 
прибуто

к  усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  
Залишок на 1 січня 
попереднього року     

74 500 282 1 007 75 789 - 75 789 

2  

Вплив переходу на 
нові та/або переглянуті 
стандарти і 
тлумачення, що 
забезпечують контекст, 
у якому слід читати 
стандарти    

- - - - - - 

3  

Скоригований 
залишок на 1 січня 
попереднього року    

74 500 282 1 007 75 789 - 75 789 

4  

Цінні папери в 
портфелі банку на 
продаж:    

- - - - - - 

4.1  

Результат переоцінки 
до їх справедливої 
вартості    

- - - - - - 
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4.2  
Продаж або втрати від 
зменшення корисності    

- - - - - - 

5  
Основні засоби та 
нематеріальні активи:    

- - - - - - 

5.1  Результат переоцінки    - - - - - - 

5.2  
Реалізований 
результат переоцінки    

- - - - - - 

6  

Результат переоцінки 
за операціями 
хеджування    

- - - - - - 

7  
Накопичені курсові 
різниці    

- - - - - - 

8  Відстрочені податки    
- - 

                         
(2) 

                       
(2) 

- 
                     

(2) 

9  

Чистий дохід/(збиток), 
що визнаний 
безпосередньо у 
складі власного 
капіталу    

- - - - - - 

10  
Прибуток/(збиток) за 
рік    

-   1 511 1 511 - 1 511 

11 
Розподіл прибутку до 
резервних фондів   

- 1 007 
                 

(1 007) 
- - - 

12 

Усього 
доходів/(збитків), що 
визнані за рік    

- - 1 509 1 509 - 1 509 

13 Емісія акцій    - - - - - - 

14 
Власні акції, що 
викуплені в акціонерів:    

- - - - - - 

14.1  Викуплені    - - - - - - 

14.2  Продаж    - - - - - - 

14.3  Анулювання    - - - - - - 

15 Об'єднання компаній    - - - - - - 

16 

Дивіденди, за якими 
прийнято рішення 
щодо виплати    

- - - - - - 

17 

Залишок на кінець 
дня 31 грудня 
попереднього року 
(залишок на 1 січня 
звітного року)    

74 500 1 289 1 509 77 298 - 77 298 

18 

Скоригований 
залишок на початок 
звітного року    

74 500 1 289 1 509 77 298 - 77 298 

  Коригування 

  

- - - - - - 

18.1  
Зміна облікової 
політики  

- - - - - - 

18.2  Виправлення помилок    - - - - - - 
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19 Цінні папери в 
портфелі банку на 
продаж:    

- - - - - - 

19.1  

Результат переоцінки 
до їх справедливої 
вартості    

- - - - - - 

19.2  
Продаж або втрати від 
зменшення корисності    

- - - - - - 

20 
Основні засоби та 
нематеріальні активи:    

- - - - - - 

20.1  Результат переоцінки    - - - - - - 

20.2  
Реалізований 
результат переоцінки    

- - - - - - 

21 

Результат переоцінки 
за операціями 
хеджування    

- - - - - - 

22 
Накопичені курсові 
різниці    

- - - - - - 

23 Відстрочені податки   22       7 7    7 

24 

Чистий дохід/(збиток), 
що визнаний 
безпосередньо у 
складі власного 
капіталу    

- - - - - - 

25 Прибуток/збиток за рік    - - 1 765 1 765 - 1 765 

26 
Розподіл прибутку до 
резервних фондів   

  1 509 
                 

(1 509) 
- - - 

27 

Усього 
доходів/(збитків), що 
визнані за рік    

- - 1 772 1 772 - 1 772 

28 Емісія акцій    45 500 - - 45 500 - 45 500 

29 
Власні акції, що 
викуплені в акціонерів:    

- - - - - - 

29.1  Викуплені    - - - - - - 

29.2  Продаж    - - - - - - 

29.3  Анулювання    - - - - - - 

30 Об'єднання компаній    - - - - - - 

31 

Дивіденди, за якими 
прийнято рішення 
щодо виплати    

- - - - - - 

32 

Залишок на кінець 
дня 31 грудня 
звітного року    

120 000 2 798 1 772 124 570    124 570 

     " 23 "    березня 2012 року            
                                                                                                 

Керівник       _____________ Никитіна  Ірина  Петрівна 
    

Головний бухгалтер _________ Дук  Наталія Володимирівна 
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       Примітка 1. Облікова політика. 

Примітка 1.1. Основна діяльність 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” розпочало 
діяльність у серпні 2008 року.  

Банк надає повний спектр банківських послуг, таких як:  
1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб; 
2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ 
грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; 
3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; 
4) надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх 
виконання у грошовій формі, юридичним особам; 
5) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) юридичним та 
фізичним особам сейфів для зберігання цінностей та документів; 
6) операції з валютними цінностями. 

Види діяльності, що здійснює Банк, погоджені Національним банком України.  
 
Станом на 01 січня 2012 року Банк має Відділення ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» №2 у смт. 

Володимирівка Волноваського району Донецькій області.  
 
Діяльність ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» визначається Статутом та внутрішніми  положеннями, 

які відповідають вимогам  законодавства України і Національного банку України. Банк у своїй 
діяльності керується  Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні» та ін.  
 

Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності 

 
Всі операції Банку, які були здійснені банком протягом 2011 року, відображені у річній 

фінансовій звітності, відповідно до облікової політики. 
  Облікова політика банку є сукупністю передбачених Національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку та діючим законодавством України принципів, методів та 
процедур, які використовуються Банком у процесі складання та подання фінансової звітності. 
Облікова політика побудована на наступних принципах бухгалтерського обліку: 

Безперервність діяльності (установи, що працює). 
Тобто Банк не має ні наміру, ні потреби у ліквідуванні чи скороченні масштабів своєї діяльності.  

Послідовність правил бухгалтерського обліку. 
Це постійне (із року в рік) застосування Банком обраної облікової політики, тобто принципові 

правила бухгалтерського (фінансового) обліку не змінюються, що забезпечує можливість  порівняння 
показників фінансових звітів з попередніми звітними періодами, за винятком випадків, передбачених 
міжнародними стандартами та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а 
також законодавчої бази щодо змін методів бухгалтерського обліку. 

Автономність.  
Активи і зобов'язання Банку повинні бути відокремлені від активів і зобов'язань власників Банку. 
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Обережність. 
Активи і зобов'язання, доходи і витрати ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» оцінює і відображає в 

обліку з достатнім ступенем обережності, щоб уникнути перенесення існуючих фінансових ризиків, 
які потенційно загрожують його фінансовому положенню, на майбутні звітні періоди.  

Нарахування доходів та витрат (поділ звітних періодів). 
Всі доходи і витрати ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», які стосуються звітного періоду, враховуються в тому 
ж періоді, незалежно від того, коли були одержані або сплачені грошові кошти.  

Принцип нарахування застосовується в рамках принципу обережності, відповідно до якого 
неприпустима як переоцінка активів, так і недооцінка зобов'язань. 

 Повне висвітлення. 
Усі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-

яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки 
операцій Банку, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею. 

Превалювання сутності над формою. 
Операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх сутності та 

економічного змісту, а не лише за їх  юридичною формою. 
Відкритість. 
Фінансові звіти складаються достатньо зрозумілими і детальними, щоб уникнути 

двозначності, тобто всі операції відображуються правдиво та відповідають змісту статей звітів, а 
також містять необхідні роз`яснення в супроводжувальних записках. 

Фінансові активи та зобов’язання представлені в фінансовій звітності Банку за 2011 рік за 
амортизованою собівартістю. Нефінансові активи та зобов’язання  представлені в фінансовій 
звітності Банку за 2011 рік по принципу історичної собівартості. 

 
Фінансова звітність ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» складена відповідно до вимог нормативних 

актів Національного банку України. 
 Валютою звітності є гривня. Одиниця виміру валюти звітності  – тисяча гривень. 

 

Примітка 1.3. Первісне визнання фінансових інструментів 
 
Облікова політика Банку, в частині методів оцінки активів і зобов'язань, реалізується Банком 

відповідно до чинного законодавства, нормативних документів Національного банку України, 
міжнародних і національних стандартів бухгалтерського (фінансового) обліку, внутрішніх документів 
Банку. 

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» визнає фінансові інструменти (фінансові активи та фінансові 
зобов’язання) у своєму балансі тоді, коли він стає стороною договірних зобов’язань фінансового 
інструмента.  

При первісному визнанні Банк оцінює фінансовий інструмент за фактичними затратами, 
тобто за справедливою вартістю понесеного за нього відшкодування.  

Для ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності активи і зобов'язання 
Банку у 2011 році оцінювалися, оприбутковувалися і обліковувалися за балансовою 
вартістю(справедливою вартістю) – це вартість, за якою активи, зобов'язання та власний капітал 
відображаються в балансі.  

Операції в іноземній валюті для ведення бухгалтерського обліку оцінюються в подвійній оцінці: 
за номіналом іноземної валюти та у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку 
України на дату здійснення операції. 

Вартість основних засобів, інших необоротних активів Банку і нематеріальних активів, 
придбаних за іноземну валюту, оцінюється в гривневому еквіваленті за офіційним валютним курсом 
Національного банку України на дату здійснення операції (попередньої оплати коштів або визнання 
активу).  
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Облікова політика щодо подальшого визнання фінансових інструментів розкривається у 
відповідних розділах облікової політики. 
 

Примітка 1.4. Кредити та заборгованість клієнтів 

 
Кредитом ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» визнає будь-яке зобов’язання надати певну суму коштів, 

будь-яку гарантію чи зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке подовження строку 
погашення боргу, що надано в обмін на зобов’язання боржника про повернення заборгованості, а 
також на зобов’язання про сплату процентів і інших оплат з цієї суми. 

Овердрафтом Банк визнає короткострокове кредитування, при якому клієнт отримує 
можливість здійснювати платежі при відсутності або недостатності коштів на поточному рахунку в 
рамках встановленого Банком ліміту. 

Після первісного визнання на наступні звітні дати ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» обліковує надані 
кредити за амортизованою собівартістю з  урахуванням вимог «Правил бухгалтерського обліку 
доходів і витрат банків України»”, затверджених Постановою Правління Національного банку України 
№255 від 18.06.2003 (глава 3 розділу II). Сума дисконту за довгостроковими кредитами клієнтів, 
протягом дії кредиту амортизується одночасно з нарахуванням відсотків та обліковується за 
рахунками процентних доходів.  

Амортизацію дисконту за кредитом Банк здійснює тільки після надання клієнту кредиту та 
обліку заборгованості за відповідними балансовими рахунками. Якщо станом на кінець звітного 
періоду сума комісії сплачена клієнтом, а кредит не наданий, Банк, до виникнення заборгованості за 
кредитом, класифікує зазначену суму комісії як доходи майбутніх періодів. 

Банк відображає у своєму балансі надані клієнтам кредити за вирахуванням резервів на 
покриття збитків від знецінення.  

Заборгованість за наданими кредитами, непогашена клієнтом у встановлені договорами 
строки, обліковується Банком за рахунками простроченої заборгованості не пізніше наступного 
операційного дня. 

За всіма видами кредитів, наданих іншим банкам, суб’єктам господарювання і фізичним 
особам у звітному році, Банком були сформовані резерви. Формування резерву здійснювалося на 
підставі оцінки фактичної заборгованості станом на 1 число місяця, наступного за звітним. Загальна 
сума сформованих резервів на 01.01.2012 року склала 19 679 тис. гривень. 

У разі неспроможності повернення кредитів та заборгованості клієнтів вони списуються за 
рахунок сформованого резерву на покриття можливих збитків від знецінення за рішенням Правління 
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» та  кредитного комітету. Такі рішення приймаються тільки після того, як 
Банк використав усі можливості повернення сум заборгованості. У звітному році безнадійної 
заборгованості за наданими кредитами, що була списана за рахунок сформованого резерву на 
відповідні позабалансові рахунки, не було. 

Резерви за простроченими нарахованими доходами за кредитними операціями формуються 
відповідно до рішення кредитного комітету ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», за іншими операціями – згідно 
із  розпорядженнями ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» та внутрішніми положеннями, розробленими 
відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.  

 

Примітка 1.5. Основні засоби 

 
ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» визнає у своєму балансі основні засоби за собівартістю, яка 

включає витрати на придбання, будівництво, суми митних зборів, непрямих податків, реєстраційних 
зборів, державного мита, та інші витрати, пов’язані з придбанням (отриманням) прав на об’єкти 
основних засобів, транспортні витрати, витрати на  монтаж, наладку, страхування різноманітних 
ризиків, пов’язаних з придбанням і доведенням об’єктів до стану, придатного для використання. В 
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подальшому витрати з експлуатації основних засобів визнаються операційними витратами, витрати з 
модернізації основних засобів збільшують їх балансову вартість. 

Об'єктом амортизації ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» є всі необоротні активи, за винятком землі і 
незавершених капітальних інвестицій.  

Банком використовується метод рівномірної (прямолінійної) амортизації,  тобто вартість 
об’єкта (первісна або справедлива) рівномірно списується на витрати впродовж строку його служби. 
Норма амортизації є постійною впродовж строку корисного використання, амортизаційні 
відрахування визнаються витратами щомісячно. Після визнання збитків від зменшення корисності 
активу, що амортизується, нарахування амортизації здійснюється, виходячи із нової балансової 
вартості активу та його нового строку корисного використання. 

У ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у 2011 році застосовувалися наступні строки корисного 
використання основних засобів:  
Будівлі, споруди і передавальні пристрої – 50 років. 
Машини та обладнання: 
комп'ютерне обладнання та інші  машини для автоматичної обробки інформації – 5 років;  
засоби зв'язку – 5 років; 

 телефони мобільного зв'язку;- 2 роки 

 зарядні пристрої до мобільних телефонів. – 2 роки 

оргтехніка та офісне обладнання – 5 років; 
обладнання для обслуговування пластикових карток: 

 банкомати  - 10 років. 

Транспортні засоби – 5 років. 
Інструменти, прилади, інвентар (меблі):  
побутові   прилади та  інструменти – 5 років; 

 холодильники  - 7 років  

меблі – 8 років; 
офісні аксесуари – 3 роки; 
інше обладнання – 10 років.  
Інші основні засоби – 5-10 років.  
 

На 01.01.2012 року на балансі Банку земельних ділянок, будівель, споруди і передавальних 
пристроїв не було. 

Всі витрати, пов’язані з утриманням основних засобів, входять до складу статті “ Загальні 
адміністративні витрати ” Звіту про фінансові результати. 

У 2011 році ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» укладених угод на придбання основних засобів у 
майбутньому не було. 

Станом на 01 листопада 2011 року робоча інвентаризаційна комісія ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» 
здійснила інвентаризацію кожного активу. У 2011 році комісією не було визначено ознак зменшення 
корисності основних засобів. 

Основних засобів, стосовно яких чинним законодавством передбачено обмеження щодо 
володіння або  користування, станом на кінець дня 30 грудня 2011 року  в розпорядженні Банку не 
було. 

 
Примітка 1.6. Нематеріальні активи 
 

Нематеріальні активи ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» включають програмне забезпечення та 
ліцензії. Собівартість, за якою Банк визнає в обліку придбані нематеріальні активи, включає покупну 
ціну, непрямі податки з придбання, інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням 
нематеріального активу й доведенням його до стану,  придатного до використання. Після первісного 
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визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною собівартістю з урахуванням накопиченої 
амортизації.  

У 2011 році Банком амортизація нематеріальних активів розраховувалась за методом 
рівномірного (прямолінійного) списання. Відповідно до вказаного методу вартість об’єкту рівномірно 
списується на витрати впродовж строку його служби. Амортизаційні відрахування визнаються  
витратами щомісячно. Норма амортизації є постійною впродовж усього строку корисного 
використання. 

Строк корисного використання нематеріальних активів визначався відносно їх економічної 
ефективності. У ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у 2011 році застосовувалися наступні строки корисного 
використання нематеріальних активів: програмний комплекс операційного дня Банку – 20 років, 
решта нематеріальних активів – 5 років. 

Нематеріальні активи, стосовно яких чинним законодавством передбачено обмеження щодо 
прав власності, станом на кінець дня 31 грудня 2011 року становили 994 тис. грн. 
 
Примітка 1.7. Податок на прибуток 
 

У Звіті про фінансові результати витрати з податку на прибуток складаються з суми поточних 
витрат з податку на прибуток та відстроченого податку на прибуток. 

Поточні виплати з податку на прибуток залежать від оподаткованого прибутку за рік. 
Оподаткований прибуток Банку відрізняється від чистого прибутку, що зазначений у Звіті про 
фінансові результати, тому що включає статті доходів та витрат, які оподатковуються або 
відносяться на валові витрати в інших ніж звітний роках, а також статті, які ніколи не 
оподатковуються або відносяться на валові витрати.  

У звітному році ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» розраховував поточні витрати за податками з 
використанням  податкової ставки відповідно до діючого законодавства України – 25%, а з 01 квітня 
2011 року-23%. 

Банк визнає поточний податок на прибуток зобов'язанням у сумі, що розрахована за звітний 
період відповідно до податкового законодавства України.  

Банк визнає дебіторською заборгованістю за податком на прибуток перевищення сплаченої 
суми податку на прибуток над сумою, яка підлягає сплаті.  

Банк згортає дебіторську заборгованість та зобов'язання з поточного податку на прибуток, 
якщо погашення зобов'язання здійснюється як залік цієї дебіторської заборгованості.  

Банк для розрахунку впливу тимчасової різниці на зобов'язання з податку на прибуток на 
звітну дату:  

аналізує всі операції, які призвели до виникнення тимчасової різниці між балансовою і 
податковою базами активу та зобов'язання;  

обраховує всі ВПЗ, визначивши податковий ефект сукупної тимчасової різниці, що підлягає 
оподаткуванню, застосовуючи ставку податку на прибуток;  

обраховує всі ВПА, визначивши податковий ефект сукупної тимчасової різниці, що підлягає 
вирахуванню, застосовуючи ставку податку на прибуток.  

Банк визнає ВПЗ (ВПА), якщо відшкодування (погашення) балансової вартості активу 
(зобов'язання) спричинить збільшення або зменшення майбутніх податкових платежів порівняно з 
тими, якими вони були б, якби їх відшкодування (погашення) не мало податкових наслідків.  

Банк повинен визначати тимчасову різницю, що підлягає оподаткуванню, для розрахунку 
розміру ВПЗ.  

ВПЗ збільшує суму податкового зобов'язання, що підлягає сплаті в наступні періоди.  
Банк визнає ВПЗ щодо тимчасової різниці, що підлягає оподаткуванню, крім тих випадків, за 

яких різниця виникає внаслідок операцій первісного визнання:  
гудвілу;  
активу або зобов'язання в результаті господарських операцій, які не впливають на обліковий і 

податковий прибутки.  
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Банк повинен визначати тимчасову різницю, що підлягає вирахуванню, для розрахунку 
розміру ВПА.  

 
Банк визнає ВПА в разі виникнення тимчасової різниці, яка підлягає вирахуванню, якщо в 

майбутньому очікується отримання податкового прибутку, за рахунок якого можна реалізувати 
оподатковувану тимчасову різницю та застосувати невикористані податкові збитки і пільги, з якими 
пов'язана ця тимчасова різниця, за винятком тих випадків, за яких ВПА виник унаслідок операції, яка 
не впливає ні на обліковий, ні на податковий прибутки.  

Сума ВПА на дату балансу зменшується за умови недостатності податкового прибутку для 
відшкодування ВПА. У разі очікування податкового прибутку, достатнього для відшкодування ВПА, 
сума його попереднього зменшення, але не більша, ніж сума очікуваного податкового прибутку, 
відображається шляхом зворотного запису.  

ВПА зменшує суму податкового зобов'язання в майбутніх періодах.  
Банк зобов'язаний на кожну звітну дату визнавати раніше не визнані ВПА, якщо є імовірність 

того, що майбутній оподатковуваний прибуток дасть змогу відшкодувати ВПА.  
ВПА та ВПЗ розраховуються за ставками оподаткування, що діятимуть протягом періоду, у 

якому здійснюватимуться реалізація або використання активу та погашення зобов'язання.  
ВПА і ВПЗ не дисконтуються. Відстрочений податок на прибуток розраховується за 

балансовим методом обліку зобов’язань, та являє собою податкові вимоги або зобов’язання з 
податку на прибуток, що виникають в результаті тимчасових різниць між даними податкового обліку 
та даними фінансової звітності.                       

У 2011 році ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»  визначав відстрочений податок на прибуток за 
податковою ставкою, що діяла на дату складання звітності. 

Детальніша інформація щодо розрахунку витрат на податок на прибуток наведена у примітці 
22 «Витрати на податок на прибуток». 
 

Примітка 1.8. Власні акції банку, викуплені в акціонерів 

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року власних акцій, викуплених в акціонерів, Банк не 
мав. 

 
Примітка 1.9. Доходи та витрати 
 

В результаті своєї діяльності ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» визнає доходи як збільшення 
економічної вигоди у формі зростання активів або зменшення зобов’язань, що впливає на 
збільшення капіталу і не є внесками засновників.  

Доходи у 2011 році формувалися за рахунок надання послуг на платній основі та  
використання активів з метою отримання доходів.  

Витратами Банк визнає зменшення економічної вигоди у формі зменшення або використання 
активів, або виникнення заборгованості, яка впливає на зменшення власного капіталу та є 
розподілом між засновниками. 

Кожний вид доходів або витрат визнано окремо за кожним видом діяльності та окремо 
відображено у фінансовій звітності.  

У звітному році ВАТ «ЄВРОПРОМБАНК»  мав наступні види доходів/витрат:  
- процентні,  
- комісійні,  
- результат від торговельних  операцій,  
- інші операційні.  

Також у 2011 році Банк визнавав доходи/витрати з формування/використання резервів, 
адміністративні та інші операційні витрати, витрати на сплату податку на прибуток. 
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ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» визнає у «Звіті про фінансові результати» процентні доходи та 
витрати за фінансовими інструментами. Доходи та витрати в фінансовій звітності відображаються 
під час їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Нарахування 
процентних доходів здійснюється за номінальною ставкою.  

Комісійні доходи та витрати Банк обліковує за методом нарахування залежно від ступеня 
завершення конкретної операції, що визначається як частка фактично наданої послуги в загальному 
обсязі послуг, що мають бути надані. Облік доходів та витрат, суму яких неможливо було чітко 
визначити до повного закінчення відповідної операції, здійснено за касовим методом, тобто у момент 
їх фактичного отримання або сплати. 

За комісійними послугами доходи та витрати за касовим методом можуть визнаватися без 
відображення за рахунками нарахованих доходів (витрат), якщо кошти отримані (сплачені) у звітному 
періоді, у якому послуги фактично надаються (отримуються).  

Торговельними доходами та витратами ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» визнає доходи та витрати, 
що визначаються в результаті операцій купівлі-продажу фінансових інструментів.  

До складу інших операційних доходів/витрат Банк відносить доходи та витрати, які 
визначаються під час надання банківських послуг, що не пов’язані з фінансовою діяльністю, а також 
які не увійшли до вказаних груп, та є складовою частиною діяльності Банку. Пені та штрафи 
обліковуються Банком в момент їх фактичної сплати. 

У випадках непогашення заборгованості за нарахованими доходами у встановлений 
договорами строк несплачену суму доходів наступного робочого дня ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» 
зараховує на рахунки простроченої заборгованості.  

За рішенням Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» про визнання клієнта безнадійним 
дебітором, нараховані та несплачені доходи списуються за рахунок сформованого резерву, та 
подальший їх облік здійснюється за позабалансовими рахунками доки Банк має право на отримання 
доходів. 
 
 
Примітка 1.10. Іноземна валюта 
 

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» використовує у якості функціональної валюти гривню. Операції в 
інших валютах розглядаються Банком як операції в іноземній валюті. 

Монетарні активи та зобов’язання в іноземних валютах перераховуються в функціональну 
валюту за офіційним курсом, встановленим Національним банком України, на звітну дату. 
Переоцінка виконується в цілому за кожною з позицій в іноземних валютах. Прибутки або збитки від 
перерахування операцій в іноземній валюті визнаються у Звіті про фінансові результати як результат 
від переоцінки іноземної валюти.  

Немонетарні статті, в іноземній валюті, перераховуються за офіційним курсом, встановленим 
Національним банком України, на дату здійснення операції, та відображаються за історичною 
вартістю в гривні і не переоцінюються. 

Усі операції в іноземній валюті у звіті “Баланс ” відображені Банком у базовій валюті шляхом 
перерахунку сум в іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим 
Національним банком України станом на 31 грудня 2011 року. 
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Основні курси обміну, що використовувалися для перерахунку сум в іноземній валюті, були 
такими: 

 

Валюта 
31 грудня 
2011 року 

31 грудня 2010 
року 

Динаміка 

100 доларів США 798,98 796,17 + 0,35% 

100 євро 1029,8053 1057,3138 - 2,60% 

10 російських рублів 2,4953 2,6124 - 4,48% 

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

Динаміка співвідношення курсів у 2011 році говорить про те, що коливання (вплив) курсів в 
межах до 5 відсотків, є не суттєвим.   

Доходи та витрати, в іноземних валютах, перераховувались Банком за офіційним курсом 
гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют, у день їх обліку за 
рахунками доходів та витрат.  

Виконання вимог Національного банку України щодо нормативу відкритої валютної позиції у 
2011 році, як і завжди, було під контролем  керівництва Банку.  
 
 
Примітка 1.11. Взаємозалік статей активів і зобов'язань 
 

Взаємозалік статей активів та зобов'язань ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» не здійснював. 
  
Примітка 1.12. Звітність за сегментами 
 

Банк розкривав інформацію за сегментами банківської діяльності.  

Для формування звітності за сегментами ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» визнає три основні звітні 
сегменти: 

Послуги корпоративним клієнтам – цей бізнес-сегмент включає обслуговування поточних рахунків 
юридичних осіб, залучення депозитів, надання кредитних ліній у формі «овердрафт», надання 
кредитів та інших видів фінансування, операції з іноземною валютою. 

Послуги фізичним особам – цей бізнес-сегмент включає банківські послуги клієнтам-фізичним 
особам з відкриття та ведення поточних та депозитних рахунків, послуги зі зберігання 
цінностей, обслуговування дебетових та кредитних карток, споживчого та іпотечного 
кредитування. 

Інші операції – цей бізнес-сегмент включає операції з іншими банками, обслуговування рахунків, 
залучення депозитів, надання кредитів та інших видів фінансування, операції з іноземною 
валютою. 

Операції між сегментами банківської діяльності здійснюються за звичайними комерційними 
умовами. Кошти перерозподіляються між сегментами, що відображено у статтях „ Дохід від інших 
сегментів ”, „ Витрати на користь інших сегментів ” примітки 24 „ Звітні сегменти ”. Інших суттєвих 
статей доходів та витрат за операціями між сегментами банківської діяльності немає. 

Активами звітного сегменту Банк визнає активи, які використовуються для виконання звичайної 
діяльності і безпосередньо стосуються цього сегменту.  
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Зобов`язаннями звітного сегменту Банк визнає зобов`язання, що виникають від звичайної 
діяльності сегменту і/або безпосередньо відносяться до сегменту або можуть бути віднесені шляхом 
пропорційного розподілу. 

До активів і зобов`язань сегменту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» не включає активи та зобов`язання 
за податком на прибуток. 

Інформація за географічними сегментами не розкривається, оскільки ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» 
не здійснює діяльність за межами України. 

 
Примітка 1.13. Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок 
 

Змін в обліковій політиці Банку протягом звітного року не відбувалось. Коригування суттєвих 
помилок Банком не здійснювалось. 
 
 
 
Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність  

 
Макроекономічні передумови розвитку банківського сектора 
 
У 2011 році українська економіка продовжила відновлення після суттєвого спаду в кризовому 

2009 році (-14,8% ) та дещо покращила показники зростання відносно 2010 року. 

  
 

За даними Держстату, зростання української 
економіки в 2011 р. склало 5,2%. В ІV кварталі 
зростання ВВП уповільнилось до 4,2% в порівнянні з 
6,6% в ІІІ кварталі, що обумовлено погіршенням 
зовнішнього попиту на продукцію основних 
експортних галузей – металургії та хімії. 
     Приріст промислового виробництва за 2011 рік 
становив 7,3% ( в 2010 р. – 11,2%) 

Річне зростання обсягу будівельних робіт 
становило 11,1%, обсягів роздрібної торгівлі – 14,7%. 
      Завдяки високому врожаю річне зростання обсягів 
сільського господарства склало 17,5%. 
 

Споживча інфляція в 2011 р. склала 4,6%, що є 
найнижчим показником за останні 9 років.  

В умовах послаблення зовнішнього попиту на 
продукцію експортно-орієнтованих галузей індекс цін 
виробників знизився в грудні на 1,8%, що призвело до 
уповільнення річних темпів зростання до 14,2%. 

 

 
Джерело: НБУ, Держстат 
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Аналіз позицій фінансового сектора в 2011 р. 
 
Позитивні  
Зупинено негативні тенденції, банківська система продемонструвала помірне зростання 

основних фінансових показників, відбулося зниження частки валютних активів і зобов'язань, 
підвищення якості активів,  відновлення довіри вкладників до банків. 

 

- чисті активи зросли на 12%, до 1054,3 млрд. грн.; 
-власний капітал збільшився на  12%, до  155,5 млрд. 
грн., статутний капітал – на 18%, до 171, 9 млрд. грн. 
- кредитний портфель зріс на 9%, до 825,3 млрд. грн., за 
рахунок активізації кредитування бізнесу (+14%), 
кредитний портфель фізичних осіб скоротився на 6%; 
частка проблемної заборгованості знизилась до  9,6%;  
- обсяг клієнтських коштів зріс на 18%, до 492,4 млрд. 
грн., в тому числі, кошти юридичних осіб зросли на 29%, 
кошти фізичних осіб – на 13%. 

Частка іноземного капіталу перевищує 40% в сукупному капіталі банківської системи України,  

з них 25% –російський капітал, який має амбітні плани щодо подальшого розширення присутності на 

українському ринку. (Джерело: НБУ). 

Концентрація банківського ринку знаходиться на рівні   40%, поступаючись  російському та 

європейському рівням (50% та 60% відповідно);  ризик концентрації залишається прогнозованим 

(Джерело: НБУ, Raiffeisen Bank International). 

Триває  процес консолідації банківського ринку за напрямками:  злиттів та поглинань, 

продажу невеликих банків стратегічним інвесторам;  ліквідації нежиттєздатних банків за рішенням 

НБУ (22 банки) та скорочення іноземними банками присутності в Україні в рамках деліверіджингу та 

перегляду загальних стратегій розвитку.  

Негативні 
Якість кредитного портфеля залишається низькою: при офіційному зменшенні частки  

проблемної заборгованості з 11,2%, до 9,6% закордонні експерти (МВФ, Fitch, McKinsey) оцінюють 

поточний рівень токсичних кредитів в 35-40%; 

Значні галузеві ризики та висока вартість хеджування кредитних ризиків знижують рівень 

платоспроможного попиту на кредитування, кредитну активність та якість кредитного портфеля (в 

Україні найбільше в Європі співвідношення високоризикових споживчих кредитів до ВВП – 33%. 

Джерело: EOS Group); 

Слабка ресурсна база: підвищена залежність від фондування при обмеженому доступі до 

ресурсів зовнішнього ринку  та низькому  рівні довіри з боку внутрішнього інвестора; ліквідність 

банківського сектору  характеризується високою волатильністю; 

Значний рівень проблемної заборгованості та необхідність до реформування резервів чинять 
тиск на фінансовий результат банківської системи: за 2011 р. чистий збиток банківської системи 
України склав 7,7 млрд. грн. Кількість збиткових банків скоротилася  з початку року на 4 одиниці, до 
31 банку. 
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Відносно роботи ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у 2011 році можливо сказати, що цей рік 

позитивно вплинув на діяльність Банку, дозволивши йому укріпити свої позиції у банківському секторі 
регіону, про що свідчить відкриття відділення у смт. Володимирівка. 

 Крім того, регулятивний капітал Банку на кінець року збільшився до 125,8 млн. грн. У 
порівнянні з початком року він зріс на 3 085 тис. грн., або 2,5%. 

За минулий рік значно збільшилась клієнтська база Банку і, як слідство, підвищився обсяг 
депозитного портфелю.  

Таким чином, за підсумками 2011 року ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за розміром активів, 
зобов’язань та власного капіталу у відповідності до рейтингу Національного банку України належить 
до IV групи банків і займає 133 місце серед 175 банків України та 75 місце серед 117 банків своєї 
групи.  
 
Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти й тлумачення, що забезпечують контекст, 
у якому потрібно читати стандарти 

 
Протягом звітного року Банк застосував такі переглянуті МСФЗ і нові Інтерпретації, які є 

обов’язковими для Банку з 1 січня 2011 року. Вплив цих змін наведено нижче. 
 
МСБО (IAS) 24 “Розкриття інформації про зв’язані сторони” (нова редакція) 
 
Нова редакція МСБО (IAS) 24, опублікована у листопаді 2009 року, спрощує вимоги до 

розкриття інформації для компаній, контрольованих державою, а також уточнює визначення зв’язаної 
сторони. Попередня версія стандарту вимагала, щоб підприємство, контрольоване або таке, що 
перебуває під суттєвим впливом держави, розкривало інформацію про всі угоди з іншими 
підприємствами, також контрольованими або такими, що перебувають під істотним впливом держави. 
Відповідно до нової редакції стандарту, інформацію про такі операції необхідно розкривати, тільки 
якщо вони є суттєвими окремо або в сукупності. Нова редакція стандарту є обов’язковою до 
застосування для річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2011 р., або після цієї дати. При 
цьому допускається дострокове застосування. Оскільки Банк не є пов’язаним з державою 
підприємством, то ці зміни на розкриття інформації про зв’язані сторони та співставність інформації, 
яку наведено у Примітці 28, не мали впливу. Разом з тим, Банк не оцінював зміни до визначення 
зв’язаної сторони. 

 
Поправки до МСБО (IAS) 32 “Фінансові інструменти: представлення” “Класифікація прав на 

придбання додаткових акцій” 
У жовтні 2009 року Рада з МСФЗ опублікувала поправку до МСБО (IAS) 32. Ці зміни 

набирають чинності для річних звітних періодів, що починаються з 1 лютого 2010 р., або після цієї 
дати, з можливістю дострокового застосування.  Відповідно до цієї поправки, визначення фінансового 
зобов’язання в МСБО (IAS) 32 змінюється таким чином, що права на придбання додаткових акцій, а 
також деякі опціони і варранти класифікуватимуться як дольові інструменти. Ця поправка 
застосовується, якщо всім власникам непохідних дольових інструментів підприємства одного і того ж 
класу на пропорційній основі надаються права на фіксовану кількість додаткових акцій в обмін на 
фіксовану суму грошових коштів у будь-якій валюті. Банк вважає, що ця інтерпретація не має впливу 
на фінансову звітність Банку. 

 
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти (перша частина)» 
У листопаді 2009 р. та 2010 р. Рада з МСФЗ опублікувала першу частину МСФЗ (IFRS) 9 

«Фінансові інструменти», яка набере чинності з річних звітних періодів, що починаються з 01 січня 
2015 року, та після цієї дати. Перша частина введе нові вимоги до класифікації і оцінки фінансових 
інструментів. Так, з метою послідуючої оцінки, всі фінансові активи повинні класифікуватися як 
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оцінювані за амортизованою вартістю або за справедливою вартістю з переоцінкою через прибутки та 
збитки. При цьому є ймовірність  того, що буде неможливо здійснити вибір відображення переоцінки 
дольових інструментів, що не призначені до торгівлі, через сукупний дохід. Стосовно фінансових 
зобов’язань, що переоцінюються через прибутки та збитки з використанням можливості оцінки за 
справедливою вартістю, введено вимогу щодо обліку змін справедливої вартості, яка обумовлена 
кредитним ризиком, у складі іншого сукупного доходу. Наразі  Банк оцінює вплив цього стандарту і 
обирає дату його первинного застосування. 

       
Удосконалення МСФЗ 
 
У травні 2010 р. Рада з МСФЗ опублікувала третій комплект поправок до своїх стандартів з 

метою усунення невідповідностей та уточнення формулювань. Більшість поправок набувають 
чинності для річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2011 року, або після цієї дати. 
Стосовно кожного стандарту існують певні перехідні положення. Поправки, включені до 
«Удосконалень МСФЗ», опублікованих у травні 2010 року, не матимуть впливу на Облікову політику 
Банку, за винятком таких поправок, які призведуть до змін в обліковій політиці, як описано нижче: 

 
МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу»: обмежує сферу застосування права на вибір методу 

оцінки неконтрольних часток участі. Лише компоненти неконтрольних часток участі, які надають  у 
поточному періоді своїм власникам право на пропорційну частку в чистих активах компанії у разі її 
ліквідації, можуть оцінюватись за справедливою вартістю або на пропорційну частку в 
ідентифікованих чистих активах  придбаної компанії. Банк вважає, що ці зміни не мають впливу на 
фінансову звітність Банку.  

 
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»: вводить поправки стосовно 

розкриття кількісної інформації та інформації про кредитний ризик. Додаткові вимоги будуть враховані 
під час підготовки річної фінансової звітності.  

 
МСБО ( IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»: додані вимоги стосовно розкриття інформації 

про  обставини, які, найймовірніше, вплинуть на справедливу вартість фінансових інструментів та їх 
класифікацію, переведення фінансових інструментів між різними рівнями ієрархії джерел 
справедливої вартості, зміни класифікації фінансових активів, зміни умовних зобов'язань та активів.  

 
Поправки до МСБО (IAS) 12 «Податок на прибуток» – «Відстрочені податки: відшкодування 

активу, який лежить в основі відстроченого податку» 
У грудні 2010 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСБО (IAS) 12, які наберуть 

чинності для річних звітних періодів, що починаються з 01 січня 2012 року або після цієї дати. У 
поправці роз’яснюється порядок визначення відстроченого податку для інвестиційної нерухомості, яка 
переоцінюється за справедливою вартістю. Поправкою вводиться припущення, яке можна 
спростувати, про те, що відстрочений податок з інвестиційної нерухомості, для оцінки якої 
використовується модель справедливої вартості відповідно до МСБО (IAS) 40, повинен  визначатися 
виходячи з того, що її балансова вартість буде відшкодовано шляхом продажу. Крім того, поправкою 
вводиться вимога, відповідно до якої відстрочений податок за неамортизованими активами, 
оцінюваними за моделлю переоцінки відповідно до МСБО (IAS) 16, повинні завжди визначатися на 
основі припущень про відшкодування їх  вартості шляхом продажу. На даний час Банк оцінює 
можливий вплив  застосування даної поправки. 

 
Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової 

звітності» – «Значна гіперінфляція і зміна фіксованих дат для компаній, що вперше застосовують 
МСФЗ». 
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Ця поправка набуває чинності для річних фінансових періодів, що починаються з лютого 2011 
року та після цієї дати. Поправка внесе додатковий виняток для використання умовної первинної 
вартості компаніями, на які мала вплив значна гіперінфляція. У зв’язку із зміною вимог щодо 
формування фінансової звітності зі сторони НБУ, які затверджені Постановою Правління №343 від 
2011 року, ця поправка матиме вплив на фінансовий стан Банку, який буде  визнано у фінансовій 
звітності за 2012 рік.   

  
Поправки до МСБО (IAS) 1, МСБО (IAS) 27, МСФЗ (IFRS) 12, МСБО (IAS) 19 та Інтерпретації 

IFRIC 13 не мають впливу на фінансовий стан або результати діяльності Банку.  
 
Основні припущення стосовно майбутнього та інші основні джерела невизначеності 
 
Судження 
 
Під час застосування облікової політики керівництво Банку зробило такі судження (крім 

облікових оцінок, які мають найбільш суттєвий вплив на суми, відображені у фінансовій звітності): 
 
Класифікація цінних паперів 
 
При первісному визнанні Банк буде класифікує усі цінні папери як фінансові активи, доступні 

для продажу, з відображенням змін справедливої вартості у складі капіталу та як торгові цінні папери, 
з відображенням змін справедливої вартості у звіті про фінансові результати. 

 
Невизначеність оцінок 
 
Нижче наведені основні припущення стосовно розвитку ситуації у подальшому та інших 

основних джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які несуть в собі значний ризик виникнення 
необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів протягом наступного 
фінансового року: 

 
Справедлива вартість фінансових інструментів 
 
Якщо справедливу вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, відображених в 

балансі, неможливо визначити на основі цін на активному ринку, вона визначається з використанням 
різних методик оцінки, що включають застосування математичних моделей. Вихідні дані для цих 
моделей визначаються на основі спостережуваного ринку, за можливості, але коли це неможливо, 
при визначенні справедливої вартості необхідні певні судження. 

 
Резерв під зменшення корисності фінансових інструментів 
 
Банк регулярно проводить аналіз кредитів і дебіторської заборгованості на предмет 

зменшення корисності. Банк використовує своє судження при оцінці збитків від зменшення 
корисності в ситуаціях, коли позичальник зазнає фінансових труднощів та/або юридичних труднощів, 
при виникненні негативних факторів щодо бізнесу позичальника, погіршення умов діяльності в галузі, 
негативних змін на ринку. Таке судження використовується Банком при створенні внутрішніх методик 
оцінки фінансового стану позичальників, зокрема, при визначенні  коефіцієнтів оцінки фінансового 
стану, встановленні їх гранично допустимих значень та вагомості, розробці скорингових моделей.  

 
Справедлива вартість будівель 
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Як зазначено, будівлі, що належать Банку, регулярно переоцінюються. Переоцінка 
проводиться на основі результатів оцінки, яку виконують незалежні оцінювачі. Основою оцінки є 
метод порівняння продажів, результати якого підтверджуються методом капіталізації доходу. У ході 
переоцінки незалежні оцінювачі використовують професійні судження та оцінки для визначення 
аналогів будівель, що використовуються при застосуванні методу порівняння реалізації, строків 
експлуатації активів, які переоцінюються, та норм капіталізації, що використовуються при застосуванні 
методу капіталізації доходу. 

 
Справедлива вартість при первісному визнанні фінансових інструментів, що не мають 

котирування на активних ринках 
 
Вимога МСБО 39 щодо обліку фінансових інструментів при їх первісному визнанні за 

справедливою вартістю в разі, якщо для даних фінансових інструментів не має активного ринку, 
реалізована Банком на основі внутрішньої системи ціноутворення. При визначенні справедливої 
вартості окремих кредитних операцій Банк використовує різні підходи та методи оцінювання, але всі ці 
методи оцінювання поєднують чинники, які учасники ринку розглядали б при встановленні ціни 
кредитних операцій, та узгоджуються з прийнятими економічними методологіями ціноутворення щодо 
фінансових інструментів. 

На основі внутрішньої методики Банк визначає ринкові процентні ставки у розрізі груп 
позичальників, банківських продуктів, валют, строків кредитування. Усі підходи та методи оцінювання, 
які застосовує Банк, ґрунтуються на достовірній вхідній інформації за оприлюдненими даними, які 
можна систематично отримувати від регуляторного органу, з публічних видань, веб-сайтів або інших 
джерел публічної інформації.  

При визначенні рівня доходу за кредитною операцією Банк враховує собівартість кредиту, що 
розраховується, виходячи з показників вартості ресурсної бази Банку, непроцентного навантаження, 
інфляційних очікувань, поточної та прогнозованої кон’юнктури фінансових ринків, інших 
макроекономічних показників, та премію за ризик. При цьому використовується суб’єктивна оцінка 
рівня ризику банківського продукту, інфляційних очікувань, поточної та прогнозованої кон’юнктури 
фінансових ринків та інших показників 

 
Операції з пов’язаними сторонами 
 
Під час звичайної діяльності Банк здійснює операції з пов’язаними сторонами. МСБО 39 

вимагає обліковувати фінансові інструменти при первісному визнанні за справедливою вартістю. За 
відсутності активного ринку таких операцій, а також для того, щоб визначити, чи здійснювались такі 
операції за ринковими або неринковими процентними ставками, використовуються професійні 
судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних видів операцій з 
непов’язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки. 

 
 
 Визнання відстрочених податкових активів 
 
Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року Банк визнав відстрочений податковий актив у сумі 

7 тис. грн. Враховуючи попередній досвід роботи та перспективи у своїй діяльності, керівництво Банку 
вважає, що протягом найближчого періоду матиме достатньо оподатковуваного прибутку, який дасть 
змогу реалізувати відстрочену податкову пільгу.  
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Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти 
  

   
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 
1 2 3 4 

1  Готівкові кошти  7 997 1 592 

2  
Кошти в Національному банку України (крім обов'язкових 
резервів)  1 966 23 974 

3  
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 
  4 316 5 777 

4  Кореспондентські рахунки та депозити "овернайт" у банках:  431 1 403 

4.1  України  431 1 403 

4.2  Інших країн  - - 

5  Депозити в інших банках зі строком погашення до трьох місяців  25 522 - 

6  
Договори купівлі і зворотного продажу ("зворотний репо") з іншими 
банками зі строком погашення до трьох місяців  

- - 

7 Усього грошових коштів та їх еквівалентів  40 232 32 746 

     Рядок 5 включає відсотки, нараховані за депозитом в іншому банку зі строком погашення до 
трьох місяців в розмірі 22,0 тис. грн. 
     Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року Банк не мав сум грошових еквівалентів, що фактично 
були забезпечені цінними паперами, придбаними за договорами репо та суми цінних паперів, які 
Банк може продати чи перезакласти. 
         

 

Примітка 5. Кошти в інших банках 
Таблиця 5.1. Кошти в інших банках  

  
   

(тис.грн.) 
Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 
1  Депозити в інших банках:  10 170 2 400 

1.1  
Короткострокові депозити зі строком погашення більше ніж 
три місяці  10 170 2 400 

1.2  Довгострокові депозити  - - 

2  
Договори купівлі і зворотного продажу ("зворотний репо") з 
іншими банками зі строком погашення більше ніж три місяці  

- - 

3  Кредити, надані іншим банкам:  33 139 68 470 

3.1  Короткострокові  33 139 68 470 

3.2  Довгострокові  - - 

4  Резерв під знецінення коштів в інших банках  (689) (194) 

5 Інші кошти в інших банках 2 142 530 

6 Усього коштів у банках за мінусом резервів  44 762 71 206 
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Таблиця 5.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за звітний рік  

    
(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  Депозити  

Договори 
купівлі і 

зворотного 
продажу  Кредити  

Інші кошти 
в інших 
банках Усього  

1  2  3  4  5  6 7 

1 Поточні і незнецінені:  10 170 - 33 139 2 142 45 451 

1.1 У 20 найбільших банках  - - - - - 

1.2 В інших банках України  10 170 - 33 139 2 142 45 451 

1.3 
У великих банках країн 
ОЕСР  

- - - - - 

1.4 В інших банках країн ОЕСР  - - - - - 

1.5 В інших банках  - - - - - 

Або альтернативне розкриття інформації щодо коштів в інших банках за наявності рейтингів:  

1.1 З рейтингом ААА  - - - - - 

1.2 З рейтингом від АА- до АА+  - - - - - 

1.3 З рейтингом від А- до А+  - - - - - 

1.4 З рейтингом нижче А-  - - - - - 

1.5 Ті, що не мають рейтингу  - - - - - 

2 

Кошти в банках, умови яких 
були переглянуті у звітному 
році  

- - - - - 

3 
Усього кредитів поточних і 
незнецінених  10 170 

- 
33 139 2 142 45 451 

4 
Знецінені кошти, які оцінені 
на індивідуальній основі:  

- - - - - 

4.1 
Із затримкою платежу до 31 
днів  

- - - - - 

4.2 
Із затримкою платежу від 32 
до 92 днів  

- - - - - 

4.3 
Із затримкою платежу від 93 
до 183 днів  

- - - - - 

4.4 
Із затримкою платежу від 
184 до 365 (366) днів  

- - - - - 

4.5 
Із затримкою платежу 
більше ніж 366 (367) днів  

- - - - - 

5 Інші кошти в інших банках  - - - - - 

6 
Резерв під знецінення 
коштів в інших банках  (252) 

- 
(18) 

- 
(270) 

7 
Резерв під знецінення інших 
коштів в інших банках  

- - - 
(419) (419) 

8 

Усього коштів в інших 
банках за мінусом 
резервів  9 918 

- 
33 121 1 723 44 762 
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Таблиця 5.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за попередній рік  

     
 (тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  Депозити  

Договори 
купівлі і 

зворотного 
продажу  Кредити  

Інші кошти 
в інших 
банках Усього  

1  2  3  4  5  6 7 

1 Поточні і незнецінені:  2 400 - 68 470 530 71 400 

1.1 У 20 найбільших банках  - - - - - 

1.2 В інших банках України  2 400 - 68 470 530 71 400 

1.3 
У великих банках країн 
ОЕСР  - - - - - 

1.4 В інших банках країн ОЕСР  - - - - - 

1.5 В інших банках  - - - - - 

Або альтернативне розкриття інформації щодо коштів в інших банках за наявності рейтингів:  

1.1 З рейтингом ААА  - - - - - 

1.2 З рейтингом від АА- до АА+  - - - - - 

1.3 З рейтингом від А- до А+  - - - - - 

1.4 З рейтингом нижче А-  - - - - - 

1.5 Ті, що не мають рейтингу  - - - - - 

2 

Кошти в банках, умови яких 
були переглянуті у звітному 
році  - - - - - 

3 
Усього кредитів поточних і 
незнецінених  2 400 - 68 470 530 71 400 

4 
Знецінені кошти, які оцінені 
на індивідуальній основі:  - - - - - 

4.1 
Із затримкою платежу до 31 
днів  - - - - - 

4.2 
Із затримкою платежу від 32 
до 92 днів  - - - - - 

4.3 
Із затримкою платежу від 93 
до 183 днів  - - - - - 

4.4 
Із затримкою платежу від 
184 до 365 (366) днів  - - - - - 

4.5 
Із затримкою платежу 
більше ніж 366 (367) днів  - - - - - 

5 Інші кошти в інших банках  - - - - - 

6 
Резерв під знецінення 
коштів в інших банках  (24) - (68) - (92) 

7 
Резерв під знецінення інших 
коштів в інших банках  - - - (102) (102) 

8 

Усього коштів в інших 
банках за мінусом 
резервів  2 376 - 68 402 428 71 206 
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Таблиця 5.4. Аналіз зміни резерву під знецінення 
коштів в інших банках  

 

      
 (тис.грн.) 

                
Рядок

  
  

Рух резервів 
  

Звітний рік  Попередній рік  

кошти в 
інших 

банках  

договори 
зворотного 

репо  

кошти 
банків у 

розрахунках 

кошти в 
інших 

банках  

договори 
зворотного 

репо  

кошти 
банків у 

розрахунках 

1  2  3  4  5 6 7 8 

1  

Резерв під 
знецінення за 
станом на 1 січня  (92) - (102) (33) - - 

2  

(Збільшення)/зменш
ення резерву під 
знецінення 
протягом року (178) - (317) (59) - (102) 

3 

Списання 
безнадійної 
заборгованості  - - -  - - - 

4 

Переведення до 
активів групи 
вибуття  - - -  - - - 

5 
Вибуття дочірніх 
компаній  - -  - - - - 

6 
Курсові різниці за 
резервами - -  - - - - 

7 

Резерв під 
знецінення за 
станом на кінець 
дня 31 грудня  (270) - (419) (92) - (102) 
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Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів 
 
Таблиця 6.1. Кредити та заборгованість 
клієнтів 

  
   

(тис.грн.) 
Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

1 
Кредити, що надані органам державної 
влади та місцевого самоврядування 

- - 

2 Кредити юридичним особам  375 497 372 237 

3 
Кредити, що надані за операціями 
репо  

- - 

4 
Кредити фізичним особам - 
підприємцям  

- - 

5 Іпотечні кредити фізичних осіб  - - 

6 Споживчі кредити фізичним особам  1 854 3 008 

7 Інші кредити фізичним особам  38 42 

8 Резерв під знецінення кредитів  (18 959) (9 579) 

9 
Усього кредитів за мінусом 
резервів  358 430 365 708 

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року Банк не мав цінних паперів, які є 
об'єктом операцій репо. 
 
Таблиця 6.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за звітний рік 

  

         
(тис.грн.) 

Рядок  Рух резервів  

Кредити, 
що надані 
органам 

державної 
влади та 
місцевого 

самоврядув
ання  

Кредити 
юридич

ним 
особам  

Кредити, 
що надані 

за 
операціями 

репо  

Кредити 
фізичним 
особам - 

підприємц
ям 

Іпотечні 
кредити 
фізични
х осіб  

Споживчі 
кредити 

фізичним 
особам  

Інші 
кредити 
фізични

м 
особам  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  

Залишок за 
станом на 1 
січня  

- 
(9 564) 

- - - 
(14) (1) (9 579) 

2  

(Збільшення)/ 
зменшення 
резерву під 
знецінення 
протягом 
року - (9 387) 

- - - 

6 1 (9 380) 

3  

Списання 
безнадійної 
заборгованос
ті за рахунок 
резерву  

- - - - - - - - 

4  

Переведення 
до активів 
групи 
вибуття  

- - - - - - - - 
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5  

Вибуття 
дочірніх 
компаній  

- - - - - - - - 

6 

Курсові 
різниці за 
резервами 

- - - - - - - - 

7 

Залишок за 
станом на 
кінець дня 
31 грудня  

- 

(18 951) 

- - - 

(8) 

- 

(18 959) 

 
 

Таблиця 6.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за попередній 
рік 

  

        
(тис.грн.) 

Рядок  Рух резервів  

Кредити, що 
надані 

органам 
державної 
влади та 
місцевого 

самоврядува
ння  

Кредити 
юридични
м особам  

Кредити, 
що надані 

за 
операція
ми репо  

Кредити 
фізичним 
особам - 
підприєм

цям 

Іпотечні 
кредити 
фізичних 

осіб  

Спож
ивчі 

креди
ти 

фізич
ним 

особа
м  

Інші 
кредит

и 
фізичн

им 
особам

  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  

Залишок за 
станом на 1 
січня  

- 
(2 999) 

- - - 
(1) 

- 
(3 000) 

2  

(Збільшення)/ 
зменшення 
резерву під 
знецінення 
протягом 
року 

- 

(6 565) 

- - - 

(13) (1) (6 579) 

3  

Списання 
безнадійної 
заборгованос
ті за рахунок 
резерву  

- - - - - - - - 

4  

Переведення 
до активів 
групи 
вибуття  

- - - - - - - - 

5  

Вибуття 
дочірніх 
компаній  

- - - - - - - - 

6 

Курсові 
різниці за 
резервами 

- - - - - - - - 

7 

Залишок за 
станом на 
кінець дня 
31 грудня  

- 

(9 564) 

- - - 

(14) (1) (9 579) 
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Таблиця 6.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності  

     
(тис.грн.) 

Рядок  
  

Вид економічної діяльності  
  

Звітний рік  Попередній рік  

сума  %  сума  %  

1  2  3  4  5  6  

1  
Державне управління та діяльність громадських 
організацій 

- - - - 

2  
Кредити, які надані центральним та місцевим органам 
державного управління 

- - - - 

3  Виробництво 43 989 11,8% 68 179 18,4% 

4  Нерухомість 20 000 5,4% 11 000 3,0% 

5  Торгівля 262 311 70,4% 266 682 71,9% 

6  Сільське господарство - - - - 

7  Кредити, що наданні фізичним особам 1 847 0,5% 3 009 0,8% 

8 Інші 44 400 11,9% 21 892 5,9% 

9 Усього:  372 547 100,0% 370 762 100,0% 

У таблиці зазначаються дані про залишки заборгованості за кредитами резидентів,  
які розподіляються за видами економічної діяльності (без нарахованих відсотків). 
 

Таблиця 6.5. Інформація стосовно забезпечення кредитів за звітний рік     

                   (тис.грн.) 

Рядок  
Найменування 

статті 

Кредити, 
що надані 
органам 

державної 
влади та 
місцевого 

самоврядув
ання  

Кредити 
юридич

ним 
особам  

Кредити, 
що надані 

за 
операція
ми репо  

Кредити 
фізични

м 
особам 

- 
підприє
мцям 

Іпотечні 
кредити 
фізични
х осіб  

Споживчі 
кредити 
фізични

м 
особам  

Інші 
кредит

и 
фізичн

им 
особа

м  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  
Незабезпечені 
кредити  

- 
107 354 

- - - 
171 33 107 558 

2  
Кредити, що 
забезпечені:  

- 
263 346 

- - - 
1 639 4 264 989 

2.1  
Гарантіями і 
поручительствами  

- - - - - 
219 

- 
219 

2.2  
Заставою, у тому 
числі:  

- 
263 346 

- - - 
1 420 4 264 770 

2.2.1  

Нерухоме майно 
житлового 
призначення  

- - - - - 
826 

- 
826 

2.2.2  
Інше нерухоме 
майно  

- 
8 930 

- - - 
594 

- 
9 524 

2.2.3  Цінні папери  - - - - - - - - 

2.2.4  Грошові депозити  - 145 998 - - - - 4 146 002 

2.2.5 Інше майно  - 81 179 - - - - - 81 179 

2.2.6 Інші майнові права - 27 239 - - - - - 27 239 

3  

Усього кредитів 
та заборгованості 
клієнтів  

- 
370 700 

- - - 
1 810 37 372 547 
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Таблиця 6.6. Інформація стосовно застави, що отримана як забезпечення кредиту  за 
попередній рік  
   

                (тис.грн.) 

Рядок
  

Найменування 
статті 

Кредити, що 
надані 

органам 
державної 
влади та 
місцевого 

самоврядува
ння  

Кредити 
юридични
м особам  

Кредити
, що 

надані 
за 

операці
ями 

репо  

Кредити 
фізични

м 
особам 

- 
підприє
мцям 

Іпотечні 
кредити 
фізични
х осіб  

Споживчі 
кредити 

фізичним 
особам  

Інші 
кредити 
фізични

м 
особам  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  
Незабезпечені 
кредити  

- 
28 155 

- - - 
705 41 28 901 

2  
Кредити, що 
забезпечені:  

- 
339 598 

- - - 
2 263 

- 
341 861 

2.1  

Гарантіями і 
поручительствам
и  

- 
22 699 

- - - 
602 

- 
23 301 

2.2  
Заставою, у тому 
числі:  

- 
316 899 

- - - 
1 661 

- 
318 560 

2.2.1  

Нерухоме майно 
житлового 
призначення  

- - - - - 
817 

- 
817 

2.2.2  
Інше нерухоме 
майно  

- 
39 870 

- - - 
593 

- 
40 463 

2.2.3  Цінні папери  - - - - - - - - 

2.2.4  
Грошові 
депозити  

- 
80 107 

- - - 
251 

- 
80 358 

2.2.5 
Інші грошові 
кошти 

- - - - - - - - 

2.2.6 Інше майно  - 182 450 - - - - - 182 450 

2.2.7 
Інші майнові 
права 

- 
14 472 

- - - - - 
14 472 

3  

Усього кредитів 
та 
заборгованості 
клієнтів  

- 

367 753 

- - - 

2 968 41 370 762 
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Таблиця 6.7. Аналіз кредитної якості кредитів за звітний рік 

                  (тис.грн.) 

Рядок  

Найменування 
статті 

Кредити, що 
надані 

органам 
державної 
влади та 
місцевого 

самоврядува
ння  

Кредити 
юридични
м особам  

Кредити
, що 

надані 
за 

операці
ями 

репо  

Кредити 
фізични

м 
особам 

- 
підприє
мцям 

Іпотечні 
кредити 
фізични
х осіб  

Спожив
чі 

кредити 
фізични

м 
особам  

Інші 
кредити 
фізични

м 
особам  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  
Поточні та 
незнецінені:  

- 
26 598 

- - - 
937 

- 
27 535 

1.1  

Великі 
позичальники з 
кредитною 
історією 
більше 2 років  

- - - - - - - - 

1.2  
Нові великі 
позичальники  

- - - - - - - - 

1.3  

Кредити 
середнім 
компаніям  

- 

3 598 

- - - - - 

3 598 

1.4  
Кредити малим 
компаніям  

- 
23 000 

- - - 
937 

- 
23 937 

2  

Кредити, умови 
яких протягом 
року були 
переглянуті  

- 

344 102 

- - - 

873 

- 

 344 975 

3  

Усього 
кредитів 
поточних та 
незнецінених:  

- 

370 700 

- - - 

1 810 

- 

372 510 

4  

Прострочені, 
але 
незнецінені:  

- - - - - - - - 

4.1  

Із затримкою 
платежу до 31 
днів  

- - - - - - - - 

4.2  

Із затримкою 
платежу від 32 
до 92 днів  

- - - - - - - - 

4.3  

Із затримкою 
платежу від 93 
до 183 днів  

- - - - - - - - 

4.4  

Із затримкою 
платежу від 
184 до 365 
(366) днів  

- - - - - - - - 

4.5  

Із затримкою 
платежу 
більше ніж 366 
(367) днів  

- - - - - - - - 

5  
Знецінені 
кредити, які 

- - - - - - - - 
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оцінені на 
індивідуальній 
основі:  

5.1  

Із затримкою 
платежу до 31 
днів  

- - - - - - - - 

5.2  

Із затримкою 
платежу від 32 
до 92 днів  

- - - - - - - - 

5.3  

Із затримкою 
платежу від 93 
до 183 днів  

- - - - - - - - 

5.4  

Із затримкою 
платежу від 
184 до 365 
(366) днів  

- - - - - - - - 

5.5  

Із затримкою 
платежу 
більше ніж 366 
(367) днів  

- - - - - - - - 

6  Інші кредити  
- - - - - - 

37 37 

7  

Резерв під 
знецінення за 
кредитами  

- 

(18 951) 

- - - 

(8) 

- 

(18 959) 

8 
Усього 
кредитів  

- 
351 749 

- - - 
1 802 37 353 588 

 

 
 
Таблиця 6.8. Аналіз кредитної якості кредитів за попередній рік 

                (тис.грн.) 

Рядок  
Найменування 

статті  

Кредити, 
що надані 
органам 

державно
ї влади та 
місцевого 
самовряд
ування  

Кредити 
юридич

ним 
особам  

Кредити, 
що надані 

за 
операція
ми репо  

Кредити 
фізични

м 
особам 

- 
підприє
мцям 

Іпотечні 
кредити 
фізичних 

осіб  

Споживчі 
кредити 

фізичним 
особам  

Інші 
кредити 
фізични

м 
особам  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  
Поточні та 
незнецінені:  

- 
9 678 

- - - 
2 348 

- 
12 026 

1.1  

Великі 
позичальники з 
кредитною історією 
більше 2 років  

- - - - - - - - 

1.2  
Нові великі 
позичальники  

- - - - - - - - 

1.3  
Кредити середнім 
компаніям  

- 
7 563 

- - - - - 
7 563 

1.4  
Кредити малим 
компаніям  

- 
2 115 

- - - 
2 348 

- 
4 463 
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2  

Кредити, умови 
яких протягом року 
були переглянуті  

- 

358 075 

- - - 

620 

- 

 358 695 

3  

Усього кредитів 
поточних та 
незнецінених:  

- 

367 753 

- - - 

2 968 

- 

370 721 

4  
Прострочені, але 
незнецінені:  

- - - - - - - - 

4.1  

Із затримкою 
платежу до 31 
днів  

- - - - - - - - 

4.2  

Із затримкою 
платежу від 32 до 
92 днів  

- - - - - - - - 

4.3  

Із затримкою 
платежу від 93 до 
183 днів  

- - - - - - - - 

4.4  

Із затримкою 
платежу від 184 до 
365 (366) днів  

- - - - - - - - 

4.5  

Із затримкою 
платежу більше 
ніж 366 (367) днів  

- - - - - - - - 

5  

Знецінені кредити, 
які оцінені на 
індивідуальній 
основі:  

- - - - - - - - 

5.1  

Із затримкою 
платежу до 31 
днів  

- - - - - - - - 

5.2  

Із затримкою 
платежу від 32 до 
92 днів  

- - - - - - - - 

5.3  

Із затримкою 
платежу від 93 до 
183 днів  

- - - - - - - - 

5.4  

Із затримкою 
платежу від 184 до 
365 (366) днів  

- - - - - - - - 

5.5  

Із затримкою 
платежу більше 
ніж 366 (367) днів  

- - - - - - - - 

6  Інші кредити  - - - - - - 41 41 

7  

Резерв під 
знецінення за 
кредитами  

- 

(9 564) 

- - - 

(14) (1) (9 579) 

8  Усього кредитів  
- 

358 189 
- - - 

2 954 40 361 183 

 

У таблицях 6.7 - 6.8 зазначаються дані кредитної якості кредитів резидентів з урахування резервів та 
без нарахованих відсотків. 
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Примітка 7. Основні засоби та нематеріальні активи  
      Таблиця 7. Основні засоби та нематеріальні активи 

      
      (тис.грн.) 

Рядок
  

Найменування статті  
Земель

ні 
ділянки  

Будівлі, 
споруди та 
передаваль
ні пристрої  

Машини та 
обладнання  

Транспо
ртні 

засоби  

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 
(меблі)  

Інші 
основні 
засоби  

Інші 
необоротні 
матеріальні 

активи  

Незавершені 
капітальні 

вкладення в 
основні 

засоби та 
нематеріаль

ні активи  

Нематеріальні 
активи  

Гудвіл  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  11.1  12  

Розрахунок статті (рахунки)    - - 183 - 22 72 19 - 1116 - 1412 

1  
Балансова вартість на початок 
попереднього року:  - - 183 - 22 72 19 - 1116 - 1412 

1.1  Первісна (переоцінена) вартість  - - 209 - 25 81 38 - 1188 - 1541 

1.2  
Знос на початок попереднього 
року  - - (26) - (3) (9) (19) - (72) - (129) 

2  
Придбання, пов'язане з 
об'єднанням компаній  - - - - - - - - - - - 

3  Надходження  - - 486 188 5 91 10 779 230 - 1789 

4  

Поліпшення основних засобів та 
вдосконалення нематеріальних 
активів  - - 5 - - - 9 - - - 14 

5  Передавання  -   - - - - - (779) - - (779) 

6  
Переведення до активів групи 
вибуття  - - - - - - - - - - - 

7 

Визнання основних засобів та 
нематеріальних активів в балансі 
банку - - - - - - - 

- 

- - - 

8 Вибуття  - - - - - - - (779) - - (779) 

9 Амортизаційні відрахування  - - (69) (19) (5) (11) (5) - (173) - (282) 

10 

Відображення величини втрат від 
зменшення корисності, 
визначених у фінансових 
результатах  - - - - - - - - - - - 

11 
Відновлення корисності через 
фінансові результати  - - - - - - - - - - - 

12 Переоцінка  - - - - - - - - - - - 
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12.1  Переоцінка первісної вартості  - - - - - - - - - - - 

12.2  Переоцінка зносу  - - - - - - - - - - - 

13 
Вплив перерахунку у валюту 
подання звітності  - - - - - - - - - - - 

14 Інше  - - - - - - - - - - - 

15 

Балансова вартість на кінець 
попереднього року (на початок 
звітного року):  - - 605 169 22 152 33 - 1173 - 2154 

15.1  Первісна (переоцінена) вартість  - - 700 188 30 172 57 - 1418 - 2565 

15.2  
Знос на кінець попереднього року 
(на початок звітного року)  - - (95) (19) (8) (20) (24) - (245) - (411) 

16 
Придбання, пов'язане з 
об'єднанням компаній  - - - - - - - - - - - 

17 Надходження  - - 298 448 9 43 16 644 - - 1458 

18 

Поліпшення основних засобів та 
вдосконалення нематеріальних 
активів  - - 6 - - - 15 - 1 - 22 

19 Передавання  - - - - - - - (644) - - (644) 

20 
Переведення до активів групи 
вибуття  - - - - - - - - - - - 

21 Вибуття  - - - - - - - (644) - - (644) 

21.1 Вибуття (первісна вартість) - - - - - - (1) (644) - - (645) 

21.2 Вибуття (знос) - - - - - - 1 - - - 1 

22 Амортизаційні відрахування  - - (118) (82) (7) (24) (13) - (180) - (424) 

23 

Відображення величини втрат від 
зменшення корисності через 
фінансові результати  - - - - - - - - - - - 

24 
Відновлення корисності через 
фінансові результати  - - - - - - - - - - - 

25 Переоцінка  - - - - - - - - - - - 

25.1  Переоцінка первісної вартості  - - - - - - - - - - - 

25.2  Переоцінка зносу  - - - - - - - - - - - 

26 
Вплив перерахунку у валюту 
подання звітності  - - - - - - - - - - - 

27 Інше  - - - - - - - - - - - 

28 
Балансова вартість на кінець 
звітного року  - - 791 535 24 171 51 - 994 - 2566 
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28.1  Первісна (переоцінена) вартість  - - 1004 636 39 215 87 - 1419 - 3400 

28.2  Знос на кінець  звітного року  - - (213) (101) (15) (44) (36) - (425) - (834) 

 

Вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності 
складає:  

 
994 тис.грн. 

      Збільшення або зменшення  основних засобів протягом 2011 року, які виникли у результаті переоцінки, а також у результаті  збитків від зменшення корисності,  
визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі банком не проводилось. 
Основних засобів, стосовно яких є передбачені чинним законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження, або оформлених у заставу  
станом на кінець дня 31 грудня 2011 року банк не мав. 
Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року банк не мав основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу, також у банка не було основних засобів, що  
тимчасово не використовувалися внаслідок консервації, реконструкції тощо. 
Повністю амортизованих основних засобів на 31 грудня 2011 року банк не мав. 
У 2011 році ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» не створював нематеріальних активів.          
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Примітка 8. Інші фінансові активи 
   Таблиця 8.1. Інші фінансові активи 
   

    
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітка Звітний рік 
Попередній 

рік 

1  2  3  4  5 

1 Дебіторська заборгованість за торговими операціями    - - 

2 Заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)    - - 

3 
Дебіторська заборгованість за операціями з 
кредитовими та дебетовими картками    11 - 

4 Розрахунки за конверсійними операціями    - - 

5 
Переоцінка фінансових інструментів, що 
обліковуються за позабалансовими рахунками    

- - 

6 
Похідні фінансові активи, що призначені для обліку 
хеджування    

- - 

7 Грошові кошти з обмеженим правом користування    - - 

8 Інші     7 23 

9 Резерв під знецінення    - - 

10 
Усього інших фінансових активів за мінусом 
резервів    18 23 

 

Таблиця 8.2. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 
звітний рік 

  

        
(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті 

Дебіторськ
а 

заборговані
сть за 

торговими 
операціями

  

Фінансо
вий 

лізинг 
(оренда

)  

Дебіторська 
заборгованість 
за операціями 
з кредитовими 
та дебетовими 

картками  

Конверс
ійні 

операції
  

Грошові 
кошти з 

обмеженим 
правом 

користування  

Інші  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1  

Поточна 
заборгованість та 
незнецінена:  

- - - - - 
7 7 

1.1  

Великі клієнти з 
кредитною історією 
більше 2 років  

- - - - - - - 

1.2  Нові великі клієнти  - - - - - - - 

1.3  Середні компанії  - - - - - 6 6 

1.4  Малі компанії  - - - - - 1 1 

2  

Дебіторська 
заборгованість, умови 
якої протягом року 
були переглянуті  

- - - - - - - 

3  

Усього поточної 
дебіторської 
заборгованості та 
незнеціненої:  

- - - - - 

7 7 
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4  
Прострочена, але 
незнецінена:  

- - - - - - - 

4.1  
Із затримкою платежу 
до 31 днів  

- - - - - - - 

4.2  
Із затримкою платежу 
від 32 до 92 днів  

- - - - - - - 

4.3  
Із затримкою платежу 
від 93 до 183 днів  

- - - - - - - 

4.4  

Із затримкою платежу 
від 184 до 365 (366) 
днів  

- - - - - - - 

4.5  

Із затримкою платежу 
більше ніж 366 (367) 
днів  

- - - - - - - 

5  

Заборгованість 
знецінена на 
індивідуальній основі:  

- - - - - - - 

5.1  
Із затримкою платежу 
до 31 днів  

- - - - - - - 

5.2  
Із затримкою платежу 
від 32 до 92 днів  

- - - - - - - 

5.3  
Із затримкою платежу 
від 93 до 183 днів  

- - - - - - - 

5.4  

Із затримкою платежу 
від 184 до 365 (366) 
днів  

- - - - - - - 

5.5  

Із затримкою платежу 
більше ніж 366 (367) 
днів  

- - - - - - - 

6  
Інша дебіторська 
заборгованість  

- - 
11 

- - - 
11 

7  Резерв під знецінення  - - - - - - - 

8  

Усього іншої 
фінансової 
дебіторської 
заборгованості  

- - 

11 

- - 

7 18 

 
 

Таблиця 8.3. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за попередній рік 

        
(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті 

Дебіторськ
а 

заборговані
сть за 

торговими 
операціями 

Фінансо
вий 

лізинг 
(оренда)

  

Дебіторська 
заборгованість 
за операціями 
з кредитовими 
та дебетовими 

картками  

Конверс
ійні 

операції
  

Грошові 
кошти з 

обмеженим 
правом 

користуван
ня  

Інші  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1  

Поточна 
заборгованість та 
незнецінена:  

- - - - - 

23 23 

1.1  

Великі клієнти з 
кредитною історією 
більше 2 років  

- - - - - - - 

1.2  Нові великі клієнти  
- - - - - - - 

1.3  Середні компанії  - - - - - 23 23 
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1.4  Малі компанії  
- - - - - - - 

2  

Дебіторська 
заборгованість, умови 
якої протягом року 
були переглянуті  

- - - - - - - 

3  

Усього поточної 
дебіторської 
заборгованості та 
незнеціненої:  

- - - - - 

23 23 

4  
Прострочена, але 
незнецінена:  

- - - - - - - 

4.1  
Із затримкою платежу 
до 31 днів  

- - - - - - - 

4.2  
Із затримкою платежу 
від 32 до 92 днів  

- - - - - - - 

4.3  
Із затримкою платежу 
від 93 до 183 днів  

- - - - - - - 

4.4  

Із затримкою платежу 
від 184 до 365 (366) 
днів  

- - - - - - - 

4.5  

Із затримкою платежу 
більше ніж 366 (367) 
днів  

- - - - - - - 

5  

Заборгованість 
знецінена на 
індивідуальній основі:  

- - - - - - - 

5.1  
Із затримкою платежу 
до 31 днів  

- - - - - - - 

5.2  
Із затримкою платежу 
від 32 до 92 днів  

- - - - - - - 

5.3  
Із затримкою платежу 
від 93 до 183 днів  

- - - - - - - 

5.4  

Із затримкою платежу 
від 184 до 365 (366) 
днів  

- - - - - - - 

5.5  

Із затримкою платежу 
більше ніж 366 (367) 
днів  

- - - - - - - 

6  
Інша дебіторська 
заборгованість  

- - - - - - - 

7  Резерв під знецінення  
- - - - - - - 

8  

Усього іншої 
фінансової 
дебіторської 
заборгованості  

- - - - - 

23 23 
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Примітка 9. Інші активи 
  

    
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік 
Попередній 

рік 

1  2  3  4  5 

1  
Дебіторська заборгованість з придбання 
активів    9 800 7 379 

2  Передоплата за послуги    4 2 

3  Дорогоцінні метали    - - 

4  
Майно, що перейшло у власність банку як 
заставодержателя    

- - 

5  Інше    393 251 

6  Резерв    (1) - 

7  Усього інших активів за мінусом резервів    10 196 7 632 
 

Забезпечення, що перейшло у власність Банку станом на кінець дня 31 грудня 2011 року не було.   
 
 

Примітка 10. Кошти банків 
 

   
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

1  
Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших 
банків  

- - 

2  Депозити інших банків:  - - 

2.1  Короткострокові  - - 

2.2  Довгострокові  - - 

3  
Договори продажу і зворотного викупу з іншими 
банками  

- - 

4  Кредити, отримані:  37 709 105 595 

4.1  Короткострокові  37 709 105 595 

4.2  Довгострокові  - - 

5  Прострочені залучені кошти інших банків  - - 

6  Усього коштів інших банків  37 709 105 595 
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Примітка 11. Кошти клієнтів 
  Таблиця 11.1. Кошти клієнтів  
  

   
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

1  Державні та громадські організації:  737 982 

1.1  Поточні рахунки  737 982 

1.2  Строкові кошти  - - 

2  Інші юридичні особи  76 083 119 617 

2.1  Поточні рахунки  17 086 94 198 

2.2  Строкові кошти  58 997 25 419 

3  Фізичні особи:  216 075 130 019 

3.1  Поточні рахунки 6 141 3 723 

3.2  Строкові кошти  209 934 126 296 

4 Усього коштів клієнтів  292 895 250 618 

    За станом на кінець дня 31 грудня 2011 року ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» було 
залучено гарантійних депозитів на загальну суму 146 002 тис.грн. під 
наступні операції: 

Кредити надані клієнтам: 146 002 тис.грн. 
          

 

Таблиця 11.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності  
 

     
(тис.грн.) 

Рядок  Вид економічної діяльності  

Звітний рік  Попередній рік  

сума  %  сума  %  

1  2  3  4  5  6  

1  

Державне управління та 
діяльність громадських 
організацій 737 0,25% 982 0,39% 

2  
Центральні та місцеві органи 
державного управління - - - - 

3  Виробництво 33 754 11,52% 59 821 23,87% 

4  Нерухомість 17 0,01% 26 0,01% 

5  Торгівля 37 786 12,90% 56 329 22,47% 

6  Сільське господарство 700 0,24% 370 0,15% 

7 Фізичні особи 216 075 73,77% 130 019 51,88% 

8 Інші  3 826 1,31% 3 071 1,23% 

9 Усього коштів клієнтів:  292 895 100,00% 250 618 100,00% 
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Примітка 12. Резерви за зобов'язаннями 

  Таблиця 12.1. Резерви за зобов'язаннями за звітний рік 
   

    
(тис.грн.) 

Рядок  Рух резервів Примітка 
Зобов'язання 

кредитного 
характеру 

Податкові 
ризики 

Інші Усього 

1  2  3  4  5  6  7  

1  Залишок на 1 січня - - - - - 

2  
Залишок на кінець дня 
31 грудня 

- 

30 

- - 

30 

 
 

   Таблиця 12.2. Резерви за зобов'язаннями за попередній 
рік 

   

    
(тис.грн.) 

Рядок  Рух резервів Примітка 
Зобов'язання 

кредитного 
характеру 

Податкові 
ризики 

Інші Усього 

1  2  3  4  5  6  7  

1  Залишок на 1 січня - - - - - 

2  
Залишок на кінець дня 
31 грудня 

- - - - - 

 
 

Примітка 13. Інші фінансові зобов'язання 
 Таблиця 13.1. Інші фінансові зобов'язання 

   

    
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік 
Попередній 

рік 

1  2  3  4  5 

1 Кредиторська заборгованість   13 10 

2 Дивіденди до сплати    - - 

3 
Кредиторська заборгованість за дебетовими та 
кредитовими картками    131 7 

4 Розрахунки за конверсійними операціями    - - 

5 
Переоцінка фінансових інструментів, що 
обліковуються за позабалансовими рахунками    

- - 

6 Резерви під зобов'язання кредитного характеру    - - 

7 Інші нараховані зобов'язання    - - 

8 Усього інших фінансових зобов'язань    144 17 
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Примітка 14. Інші  зобов'язання 
  Таблиця 14.1. Інші  зобов'язання 

   

    
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік 
Попередній 

рік 

1  2  3  4  5 

1  

Кредиторська заборгованість за 
податками та обов'язковими 
платежами крім податку на прибуток    274 155 

2  
Кредиторська заборгованість за 
розрахунками з працівниками банку    344 177 

3  
Кредиторська заборгованість з 
придбання активів    

- - 

4  Доходи майбутніх періодів    21 18 

5  Інші    - - 

8 Усього   639 350 
 
 
 
 
Примітка 15. Субординований борг 

   

    
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітка Звітний рік Попередній рік 

1  2  3  4  5 

1 Субординований борг  
 

- 45 359 

2 Усього 
 

- 45 359 

     У  2010 році  ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" залучено коштів в розмірі  45 000  тис.грн. на 
умовах субординованого боргу,  5 000 тис.грн. на строк до 30 червня 2015р. та  40 000 
тис.грн. на строк до 07 вересня 2015р. за ставкою 6% річних (Договір про залучення 
коштів на умовах субординованого боргу (у вигляді депозиту) №1  від 30.06.2010р. та 
Договір про залучення коштів на умовах субординованого боргу (у вигляді депозиту) №2  
від 07.09.2010р.). 
 
Рішенням Національного банку України № 585 від 18.08.2010р. та № 699 від 
28.10.2010р. ці кошти дозволено враховувати до регулятивного капіталу банку. 
 

У  2011 році  ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»  по рішенню Національного банку 
України № 761 від 09.12.2011р. та № 762 від 09.12.2011р. дострокове погасив 
субординований борг, та 14.12.2011р. договори були розірвані і грошові кошти 
повернуті інвестору. 

 
 
 
 
 



 

 67 

 
 
Примітка 16. Статутний капітал  

     

        
(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Кількість 
акцій в 

обігу (тис. 
шт.)  

Прості 
акції 

Емісійні 
різниці   

Привіле
йовані 
акції  

Власні акції 
(частки, 
паї), що 

викуплені в 
акціонерів 

(учасників)  

Дивіденди, 
що 

спрямовані 
на 

збільшення 
статутного 
капіталу  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7 8 9 

1  
Залишок на 1 січня 
попереднього року  74,50 74 500 

- - - - 
74 500 

2  

Внески за акціями 
(паями, частками) 
нового випуску  

- - - - - - - 

3  

Власні акції (частки, 
паї), що викуплені в 
акціонерів (учасників)  

- - - - - - - 

4  

Продаж раніше 
викуплених власних 
акцій  

- - - - - - - 

5  
Анульовані раніше 
викуплені власні акції  

- - - - - - - 

6  
Дивіденди, що 
капіталізовані  

- - - - - - - 

7  

Залишок на кінець дня 
31 грудня попереднього 
року (залишок на 1 
січня звітного року)  74,50 74 500 

- - - - 

74 500 

8  

Внески за акціями 
(паями, частками) 
нового випуску  45,50 45 500 

- - - - 
45 500 

9  

Власні акції (частки, 
паї), що викуплені в 
акціонерів (учасників)  

- - - - - - - 

10  

Продаж раніше 
викуплених власних 
акцій  

- - - - - - - 

11  
Анульовані раніше 
викуплені власні акції  

- - - - - - - 

12  
Дивіденди, що 
капіталізовані  

- - - - - - - 

13  

Залишок на кінець дня 
31 грудня звітного 
року  120,00 120 000 

- - - - 
120 000 

Номінальна вартість однієї акції ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" дорівнює 1 000 грн. 
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Примітка 17. Резервні та інші фонди банку  
    

            
(тис.грн.) 

Ряд
ок  

Найменува
ння статті  

Фонд переоцінки  

Накоп
ичені 

курсов
і 

різниці
  Інші  

Усього 
резервн

их та 
інших 

фондів 
банку  

довгострокові активи, 
призначені для продажу, та 

активи групи вибуття  

інші активи, крім довгострокових 
активів, призначених для продажу, 

та активів групи вибуття  

цінні 
папер

и в 
портф

елі 
банку 

на 
прода

ж  

основ
ні 

засоб
и та 

немат
еріаль

ні 
актив

и  

інвес
тиції 

в 
асоці
йован

і 
компа

нії  

опе
раці

ї 
хед
жув
анн
я  

цінні 
папер

и в 
портф

елі 
банку 

на 
прода

ж  

основ
ні 

засоб
и та 

немат
еріаль

ні 
актив

и  

інвести
ції в 

асоційо
вані 

компанії
  

опера
ції 

хеджу
вання

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

1  

Залишки на 
1 січня 
попередньо
го року  

- - - - - - - - - 

282 282 

2  Переоцінка  - - - - - - - - - - - 

3  

Реалізован
ий фонд 
переоцінки  

- - - - - - - - - - - 

4  
Курсові 
різниці  

- - - - - - - - - - - 

5  

Вплив 
податку на 
прибуток  

- - - - - - - - - - - 

6  

Рух коштів 
загальних 
резервів та 
фондів 
банку, що 
створені за 
рахунок 
прибутку  

- - - - - - - - - 

1 007 1 007 

7  

Залишок на 
кінець дня 
31 грудня 
попередньо
го року 
(залишок 
на 1 січня 
звітного 
року)  

- - - - - - - - - 

1 289 1 289 

8  Переоцінка  - - - - - - - - - - - 

9  

Реалізован
ий фонд 
переоцінки  

- - - - - - - - - - - 

10  
Курсові 
різниці  

- - - - - - - - - - - 

11  

Вплив 
податку на 
прибуток  

- - - - - - - - - - - 
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12  

Рух коштів 
загальних 
резервів та 
фондів 
банку, що 
створені за 
рахунок 
прибутку  

- - - - - - - - - 

1 509 1 509 

13  

Збільшення
/ 
зменшення 
вартості 
фінансових 
інвестицій у 
зв'язку із 
збільшення
м/ 
зменшення
м власного 
капіталу 
об'єкта 
інвестуванн
я  

- - - - - - - - - - - 

14  

Залишок на 
кінець дня 
31 грудня 
звітного 
року  

- - - - - - - - - 

2 798 2 798 
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Примітка 18. Процентні доходи та витрати 
  

   
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік 
Попередній 

рік 

1 2 3 4 

   Процентні доходи за:      

1  Кредитами та заборгованістю клієнтів  56 495 45 339 

2  Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж  - - 

3  Цінними паперами в портфелі банку до погашення  - - 

4  Коштами в інших банках  1 116 1 407 

5  Торговими борговими цінними паперами  - - 

6  

Іншими борговими цінними паперами, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у 
фінансових результатах  

- - 

7  
Дебіторською заборгованістю за угодами репо - торгові цінні 
папери  

- - 

8  Кореспондентськими рахунками в інших банках  59 29 

9  Депозитами овернайт в інших банках  - - 

10  Процентними доходами за знеціненими фінансовими активами  - - 

11  Грошовими коштами та їх еквівалентами  - - 

12  Заборгованістю з фінансового лізингу (оренди)  - - 

13  Іншим  308 301 

14  Усього процентних доходів  57 978 47 076 

   Процентні витрати за:      

15  Строковими коштами юридичних осіб  (4 056) (2 689) 

16  Борговими цінними паперами, що емітовані банком   - - 

17  Іншими залученими коштами  - - 

18  Строковими коштами фізичних осіб (15 868) (12 486) 

19  Строковими коштами інших банків (4 233) (6 822) 

20  Депозитами овернайт інших банків  - - 

21  Поточними рахунками  (797) (153) 

22  Кореспондентськими рахунками  - - 

23  Зобов'язаннями з фінансового лізингу (оренди)  - - 

24  Іншим  (2 437) (1 018) 

25  Усього процентних витрат  (27 391) (23 168) 

26  Чистий процентний дохід/(витрати)  30 587 23 908 
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Примітка 19. Комісійні доходи та витрати  

   
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік 
Попередній 

рік 
1 2 3 4 

   Комісійні доходи      

1  

Комісійні доходи за фінансовими інструментами, які не 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах:  2 605 2 739 

1.1  Розрахункові операції  1 206 583 

1.2  Касове обслуговування  220 262 

1.3  Інкасація - - 

1.4  Операції з цінними паперами - - 

1.5  Операції довірчого управління  - - 

1.6  Гарантії надані  - - 

1.7  Інші   1 179 1 894 

2  

Комісійні доходи за фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах  

- - 

3  Усього комісійних доходів  2 605 2 739 

   Комісійні витрати      

4  

Комісійні витрати за фінансовими інструментами, які не 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах:  (543) (357) 

4.1  Розрахункові операції  (249) (105) 

4.2  Касове обслуговування (294) (245) 

4.3  Інкасація  - - 

4.4  Операції з цінними паперами  - - 

4.5  Інші  - (7) 

5  

Комісійні витрати за фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах:  

- - 

6  Усього комісійних витрат  (543) (357) 

7  Чистий комісійний дохід/витрати  2 062 2 382 
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Примітка 20. Інші операційні доходи  
   

    
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 
Звітний 

рік 
Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

1  Дивіденди    - - 

2  
Дохід від надання в оренду інвестиційної 
нерухомості    

- - 

3  Дохід від суборенди    - - 

4  Негативний гудвіл, визнаний як дохід    - - 

5  
Дохід від вибуття основних засобів та 
нематеріальних активів    

- - 

6  Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості    - - 

7  Роялті    - - 

8  Інші    62 74 

9  Усього операційних доходів    62 74 

 
 

Примітка 21. Адміністративні та інші операційні витрати  
  

    
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік 
Попередній 

рік 

1 2 3 4 5 

1  Витрати на утримання персоналу   (5 246) (4 077) 

2  Амортизація основних засобів    (244) (109) 

3  
Зменшення корисності основних 
засобів та нематеріальних активів    - - 

4  
Відновлення корисності основних 
засобів і нематеріальних активів    - - 

5  
Збиток від зменшення корисності 
гудвілу    - - 

6  

Амортизація програмного 
забезпечення та інших 
нематеріальних активів    (180) (173) 

7  

Витрати на утримання основних 
засобів та нематеріальних активів, 
телекомунікаційні та інші 
експлуатаційні послуги   (1 192) (1 229) 

8  
Витрати на оперативний  лізинг 
(оренду)    (11 612) (10 495) 

9  
Інші витрати, пов'язані з основними 
засобами    - - 

10  Професійні послуги   (104) (101) 

11  Витрати на маркетинг та рекламу    (164) (109) 

12  Витрати на охорону   (411) (342) 
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13  

Сплата інших податків та 
обов'язкових платежів, крім податку 
на прибуток    (997) (549) 

14  

Зменшення корисності 
довгострокових активів, 
утримуваних для продажу (чи груп 
вибуття)    - - 

15  Інші    (624) (526) 

16 

Витрати під резерви за 
дебіторською заборгованістю за 
господарською діяльністю   - - 

17 
Усього адміністративних та інших 
операційних витрат    (20 774) (17 710) 

     За станом на кінець дня 31 грудня 2011 року ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» не мав доходу 
від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості та не мав прямих операційних витрат, 
що виникли від інвестиційної нерухомості. 

 
 
 
 
Примітка 22. Витрати на податок на прибуток 

 Таблиця 22.1.  Витрати на сплату податку на прибуток 
 

   
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

1 Поточний податок на прибуток (786) (695) 

2 Відстрочений податок на прибуток 7 (2) 

3 Усього (779) (697) 
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Таблиця 22.2 Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)  

   
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

1 
Прибуток до оподаткування 2551 

 
2 206 

2 Сума податку на прибуток, що визначений за ставкою 
оподаткування  

600 551 

  
 Коригування облікового прибутку (збитку) 

 
 

3 

Витрати, які не включаються до суми валових витрат з 
метою розрахунку податкового прибутку, але  визнаються в 
бухгалтерському обліку (витрати, що не включаються до 
складу валових витрат згідно з податковим законодавством; 
витрати на формування страхових резервів під стандартну 
заборгованість)  

7 113 

4 
Витрати, які  включаються до суми валових витрат з метою 
розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в 
бухгалтерському обліку (суми витрат, врахованих у 
податковому обліку за касовим методом) 

- 57 

5 

Доходи які підлягають обкладенню податком на прибуток, 
але не визнаються (не належать) до облікового прибутку 
(збитку) (суми доходів, врахованих у податковому обліку за 
касовим методом) 

30 101 

6 Доходи які не підлягають обкладенню податком на прибуток, 
але  визнаються  в бухгалтерському обліку  

- - 

7 
Амортизаційні відрахування за даними фінансового обліку 

99 71 

8 Амортизація, яка підлягає оподаткуванню 90 82 

9 Інші суми, які не є доходами та витратами, але включаються 
до бази оподаткування (виправлення помилок тощо) 

133 - 

10 
Сума податку на прибуток (збиток) 

779 697 
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Таблиця 22.3 Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових 

активів та відстрочених податкових зобов`язань за звітний рік 
   

 
  

     
(тис. грн.) 

Рядок 

Перелік відстрочених 
податкових активів та 

відстрочених 
податкових 
зобов'язань  

Залишок 
на 1 січня 
звітного 

року 

Об'єднанн
я 

компаній  

Переведенн
я до 

довгостроко
вих активів, 
утримувани

х для 
продажу  

Визнані у 
фінансових 
результатах 

Визнан
і у 

власно
му 

капітал
і 

Залишок 
на кінець 

дня 31 
грудня 

звітного 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Відстрочений 
податковий 
актив:доходи 
майбутніх періодів 

4 - - - - - 

2 
Відстрочений 
податковий 
актив:основні засоби 

2 - - 7 - 7 

3 

Відстрочене 
податкове 
зобов'язання:витрати 
майбутніх періодів 

4 - - - - - 

4 
Чисте відстрочене 
податкове 
зобов'язання 

2 - - 7 - 7 

5 
Визнаний 
відстрочений 
податковий актив 

6 - - 7 - 7 

6 

Визнане 
відстрочене 
податкове 
зобов'язання 

4 - - - - - 
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Таблиця 22.4 Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових 

активів та відстрочених податкових зобов`язань за попередній рік 
   

 
  

     
(тис. грн.) 

Рядок 

Перелік відстрочених 
податкових активів 

та відстрочених 
податкових 
зобов'язань  

Залишок 
на 1 січня 
звітного 

року 

Об'єднанн
я 

компаній  

Переведенн
я до 

довгостроко
вих активів, 
утримувани

х для 
продажу  

Визнані у 
фінансови

х 
результат

ах 

Визнані 
у 

власном
у 

капіталі 

Залишок 
на кінець 

дня 31 
грудня 

звітного 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Відстрочений 
податковий 
актив:доходи 
майбутніх періодів 

4 - - 4 - 4 

2 
Відстрочений 
податковий 
актив:основні засоби 

9 - - 2 - 2 

3 

Відстрочене 
податкове 
зобов'язання:витрати 
майбутніх періодів 

2 - - 4 - 4 

4 
Чисте відстрочене 
податкове 
зобов'язання 

11 - - 2 - 2 

5 
Визнаний 
відстрочений 
податковий актив 

13 - - 6 - 6 

6 

Визнане 
відстрочене 
податкове 
зобов'язання 

2 - - 4 - 4 
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Примітка 23. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію  
Таблиця 23.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та 
привілейовану акцію.  

    
(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Примітки

  Звітний рік  
Попередній 

рік  

1  2  3  4  5  

1  

Прибуток/(збиток), що належить 
акціонерам - власникам простих 
акцій банку     1 772 1 509 

2  

Прибуток/(збиток), що належить 
акціонерам - власникам 
привілейованих акцій банку     

- - 

3  Прибуток/(збиток) за рік     1 772 1 509 

4  
Середньорічна кількість простих 
акцій в обігу (тис. шт.)  26 74,75 74,5 

5  

Середньорічна кількість 
привілейованих акцій в обігу (тис. 
шт.)    

- - 

6  
Чистий прибуток/(збиток) на 
просту акцію(грн.)    23,7 20,26 

7  

Скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн.)    23,7 20,26 

8  
Чистий прибуток/(збиток) на одну 
привілейовану акцію     

- - 

9  

Скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну 
привілейовану акцію     

- - 

 
Загальним зборам акціонерів Банку буде прийнято рішення отриманий ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у 2011 році 
прибуток (1 771 469,64 грн.) направити у резервний фонд Банку. 

 
Примітка 24. Звітні сегменти  

     Таблиця 24.1. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі контрагентів сегмента за 
звітний рік  

       
(тис. грн.) 

Рядок
  

Найменування 
статті  

Найменування звітних сегментів  

Вилучення
  

Усього  послуги 
корпоративни

м клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

інвестиційна 
банківська 
діяльність  

інші 
операції  

1  2  3 4 5 6 7  8 

1  

Доходи від 
зовнішніх 
контрагентів                      -                             -                 1 334                  -                     -         1 334    

2  

Доходи від 
інших 
сегментів               57 651                     2 180                     -                    -                      -            59 831    

3  Усього доходів               57 651                     2 180               1 334                  -                      -            61 165    
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Таблиця 24.2. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментами за звітний рік 

 

Рядок  
Найменування 

статті  

Найменування звітних сегментів  

Вилучення  Усього  
послуги 

корпоративним 
клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

інвестиційна 
банківська 
діяльність  

інші 
операції  

1  2  3 4 5 6 7  8 

1  
Процентні 
доходи                55 608                1 195                 1 175               -                   -            57 978    

2  Комісійні доходи                  1 714                   733    
                 

158                -                   -              2 605    

3  
Інші операційні 
доходи                     329                   253   

                      
-                -                   -    

                
582    

4  Усього доходів                57 651                2 181                 1 333                -                   -            61 165    

5  
Процентні 
витрати               ( 4 519)    

          
(18 639)    

             
(4 233)                -                   -    

        
(27 391)    

6  Комісійні витрати                         -    
               

(206)    
                 

(337)                -                   -    
                  

(543)    

7  
Інші операційні 
витрати  

              
(19 580)    

              
(740)    

                 
(453)                -                   -    

       
(20 773)    

  
 Відрахування у 
резерви   

                
(9 419)                      7    

                 
(495)                -                   -           ( 9 907)    

8  Усього витрат  
              

(33 518)    
          

(19 578)    
             

(5 518)                -                   -    
        

(58 614)    

9  
Результат 
сегмента                24 133           (17 397)         ( 4 185)                -                   -             2 551    

10  
Нерозподілені 
доходи  

            -                -                -                -                -                -    

11  
Нерозподілені 
витрати  

            -                -                -                -                -                -    

12  

Частка у 
фінансовому 
результаті 
асоційованої 
компанії після 
оподаткування  

            -                -                -                -                -                -    

13  
Прибуток/(збиток) 
до оподаткування  

            -                -                -                -                -    

          2 551    

14  

Витрати за 
податком на 
прибуток  

            -                -                -                -                -    
                  

(779)    

15  Прибуток/(збиток)  
            -                -                -                -                -    

          1 772    
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Таблиця 24.3. Активи та зобов'язання звітних сегментів за звітний рік  

       
(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Найменування звітних сегментів  

Вилучення  Усього  
послуги 

корпоративним 
клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

інвестиційна 
банківська 
діяльність  

інші 
операції

  

1  2  3 4 5 6 7  8 

1  

Довгострокові активи, 
утримувані для 
продажу (чи груп 
вибуття)  - - - - - - 

2  Інші активи сегментів  374 071 1 913 76 503 - - 452 487 

3  

Усього активів 
сегментів  374 071 1 913 76 503 - - 452 487 

4  
Інвестиції в 
асоційовані компанії  - - - - - - 

5  
Поточні та відстрочені 
податкові активи  - - - - - - 

6  
Інші нерозподілені 
активи  - - - - - 3 724 

7  Усього активів  374 071 1 913 76 503 - - 456 211 

8  

Зобов'язання, що 
безпосередньо 
пов'язані з 
довгостроковими 
активами, 
утримуваними для 
продажу (чи груп 
вибуття)  - - - - - - 

9  
Інші зобов'язання 
сегментів  76 820 216 219 37 709 

  
330 748 

10  
Усього зобов'язань 
сегментів  76 820 216 219 37 709 - - 330 748 

11  

Поточні та відстрочені 
податкові 
зобов'язання  - - - - - 2 

12  
Інші нерозподілені 
зобов'язання  - - - - - 891 

13  Усього зобов'язань  76 820 216 219 37 709 - - 331 641 

   Інші сегментні статті  

      
14  Капітальні інвестиції  - - - - 

 
- - 

15  
Амортизаційні 
відрахування  - - - - - - 

16  

Зменшення 
корисності, що 
відображається у 
фінансових 
результатах  - - - - - - 



 

 80 

17  

Зменшення 
корисності, що 
визнається 
безпосередньо у 
складі власного 
капіталу  - - - - - - 

18  

Відновлення 
корисності, що 
відображається у 
фінансових 
результатах  - - - - - - 

19  
Інші негрошові 
доходи/(витрати)  - - - - - - 

 
 

Таблиця 24.4. Інформація за основними сегментами банківської діяльності в розрізі контрагентів сегмента за 
попередній рік  

       
(тис. грн.) 

Рядок
  

Найменування 
статті  

Найменування звітних сегментів  

Вилучення  Усього  послуги 
корпоративним 

клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

інвестиційна 
банківська 
діяльність  

інші 
операції  

1  2  3 4 5 6 7  8 

1  

Доходи від 
зовнішніх 
контрагентів  

- - - 
1 568 

- 
1 568 

2  

Доходи від 
інших 
сегментів  47 948 1 103 

- 
1 102 (1559) 48 594 

3  Усього доходів  47 948 1 103 
- 

2 670 (1559) 
 

50 162 
 
Таблиця 24.5. Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментами за попередній рік 

 

Рядок  
Найменування 

статті  

Найменування звітних сегментів  

Вилучення  Усього  
послуги 

корпоративним 
клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

інвестиційна 
банківська 
діяльність  

інші 
операції  

1  2  3 4 5 6 7  8 

1  
Процентні 
доходи  45 424 216 

 
- 1 436 

- 
47 076 

2  Комісійні доходи  2 506 116 - 117 - 2 739 

3  
Інші операційні 
доходи  18 771 

- 
1 117 (1 559) 347 

4  Усього доходів  47 948 1 103 - 2 670 (1 559) 50 162 

5  
Процентні 
витрати  (2 815) (13 531) 

- 
(6 822) 

- 
(23 168) 

6  Комісійні витрати  - (45) - (312) - (357) 

7  
Інші операційні 
витрати  (16 417) (378) 

- 
(915) 

- 
(17 710) 

  
 Відрахування у 
резерви   (6 548) (13) 

- 
(160) 

- 
(6 721) 

8  Усього витрат  (25 780) (13 967) - (8 209) - (47 956) 

9  
Результат 
сегмента  22 168 (12 864) 

- 
( 5 539) (1 559) 2 206 
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10  
Нерозподілені 
доходи  

- - - - - - 

11  
Нерозподілені 
витрати  

- - - - - - 

12  

Частка у 
фінансовому 
результаті 
асоційованої 
компанії після 
оподаткування  

- - - - - - 

13  
Прибуток/(збиток) 
до оподаткування  

- - - - - 
2 206 

14  

Витрати за 
податком на 
прибуток  

- - - - - 

(697) 

15  Прибуток/(збиток)  
- - - - - 

1 509 

 
 
Таблиця 24.6. Активи та зобов'язання звітних сегментів за попередній рік  

       
(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Найменування звітних сегментів  

Вилучення  Усього  
послуги 

корпоративним 
клієнтам  

послуги 
фізичним 
особам  

інвестиційна 
банківська 
діяльність  

інші 
операції

  

1  2  3 4 5 6 7  8 

1  

Довгострокові активи, 
утримувані для 
продажу (чи груп 
вибуття)  

- - - - - - 

2  Інші активи сегментів  367 281 3 037 - 102 200 - 472 518 

3  
Усього активів 
сегментів  367 281 3 037 - 102 200 - 472 518 

4  

Інвестиції в 
асоційовані компанії  

- - - - - - 

5  
Поточні та відстрочені 
податкові активи  

- - - - - - 

6  
Інші нерозподілені 
активи  

- - - - - 

6 951 

7  Усього активів  
 

367 281 
 

3 037 
- 

102 200 
- 

 
479 469 

8  

Зобов'язання, що 
безпосередньо 
пов'язані з 
довгостроковими 
активами, 
утримуваними для 
продажу (чи груп 
вибуття)  

- - - - - - 

9  
Інші зобов'язання 
сегментів  

 
120 600 

 
130 036 

- 
105 595 

-  
356 231 

10  
Усього зобов'язань 
сегментів  

 
120 600 

 
130 036 

- 
105 595 

-  
356 231 
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11  

Поточні та відстрочені 
податкові 
зобов'язання  

- - - - - 

2 

12  
Інші нерозподілені 
зобов'язання  

- - - - - 
45 938 

13  Усього зобов'язань  120 600 130 036 - 105 595 - 402 171 

   Інші сегментні статті  
- - - - - - 

14  Капітальні інвестиції  - - - - - - 

15  
Амортизаційні 
відрахування  

- - - - - - 

16  

Зменшення 
корисності, що 
відображається у 
фінансових 
результатах  

- - - - - - 

17  

Зменшення 
корисності, що 
визнається 
безпосередньо у 
складі власного 
капіталу  

- - - - - - 

18  

Відновлення 
корисності, що 
відображається у 
фінансових 
результатах  

- - - - - - 

19  
Інші негрошові 
доходи/(витрати)  

- - - - - - 

 

Примітка 25. Управління фінансовими ризиками 
 

Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 
виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання виконати умови фінансової 
угоди з Банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання. 

Процес управління кредитним ризиком в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» регламентується 
Політикою «Комплексна система оцінки та управління кредитним ризиком у ПАТ 
«ЄВРОПРОМБАНК», затвердженою рішенням Правління №02/02 від 03.02.2009р.  

 
Управління кредитним ризиком передбачає досягнення наступних цілей: 

- забезпечення стабільної та рентабельної діяльності банку з одночасним врахуванням 
кредитного ризику, на який наражається банк; 

- формування безпечного кредитного портфеля, здійснюючи при цьому активну кредитну 
діяльність, яка має на меті отримання доходу; 

- обмеження розміру втрат в результаті реалізації кредитного ризику на прийнятному для 
Банку рівні. 

Політика управління кредитним ризиком базується на наступних принципах: 
- комплексний характер оцінки – охоплює усі сторони банківської діяльності з метою 

встановлення рівня кредитного ризику Банку та розробки необхідних заходів щодо його 
регулювання; 

- системність економічних та не економічних показників кредитоспроможності позичальника, 
що визначають ступінь ризику; 
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- принцип динамічного розгляду та оцінки факторів у попередніх періодах та прогнозування їх 
впливу на перспективу; 

- оцінка ризику кредитного портфеля Банку має бути об’єктивною, конкретною та точною, 
тобто базуватись на достовірній інформації, а висновки та рекомендації щодо підвищення 
якості кредитного портфеля мають бути обгрунтовані аналітичними розрахунками. 

Основні методи управління кредитним ризиком в Банку: 
- уникнення ризику (відмова від кредитування ненадійних клієнтів, ненадійних проектів) 
- обмеження ризику (лімітування структури кредитного портфеля – в розрізі позичальників, 

видів економічної діяльності, по сумах операцій; диверсифікація – за строками надання, 
видами забезпечення; прийняття ліквідного забезпечення); 

- прийняття ризику – створення ієрархічної системи прийняття кредитних рішень в Банку 
(розгляд кредитної заявки службами банку, які забезпечують незалежну оцінку проекту – 
відділ аналізу та управління ризиками, юридичний відділ, відділ банківської безпеки). 

При здійсненні кредитних операцій Банк керується вимогами, що стосуються обмеження 
кредитного ризику, які встановлюються Національним банком України. Базою для розрахунку цих 
обмежень є регулятивний та статутний капітал Банку. Протягом 2011 року Банк дотримувався 
нормативних вимог стосовно розміру нормативів кредитного ризику. 
 
Станом на кінець дня 31.12.2011 р. нормативи кредитного ризику складали: 
 

- Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – 23,99% 
- Великі кредитні ризики (Н8) – 317,29% 
- Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) – 

2,66% 
- Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих  інсайдерам (Н10) – 

2,95%. 

Валютний  ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає 
через несприятливі  коливання курсів іноземних валют  та цін на банківські метали. 

Процес управління валютним ризиком в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» регламентується 
Політикою оцінки та управління валютним ризиком, затвердженою рішенням Правління №02/02 від 
03.02.2009р.  

 
Метою політики Банку у сфері управління  та контролю валютного ризику  є  створення та 

удосконалення механізму  управління валютним ризиком, який здатний вирішувати    наступні задачі: 
-  мінімізація негативного впливу  коливань курсів іноземних валют на рентабельність Банку; 
-  мінімізація валютного ризику та пов’язаних з ним інших банківських ризиків. 

Основні напрямки  політики Банку  у сфері управління  валютним ризиком    полягають у   
наявності  системи заходів   щодо нейтралізації  можливого  негативного впливу  на діяльність Банку  
внаслідок коливань валютних курсів. Основними детермінантами  валютної політики  Банку є : 
-  раціональне управління валютними  грошовими коштами; 
-  раціональний підхід щодо надання валютних кредитів; 
-   оцінка та управління валютними  ризиками; 
-  контроль за погашенням дебіторської заборгованості у валюті; 
-  управління відкритими валютними позиціями; 
-  формування та регулювання портфелю  валют. 
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Процес управління валютним ризиком  включає  сукупність дій, ефективність яких  
визначається  інтегруванням валютно-курсових  спостережень  в загальному процесі управління 
ризиками: 
-  контроль за надходженнями  за валютними операціям, їх аналіз; 
- управління відкритими валютними позиціями  з метою мінімізації втрат та отримання додаткового  
доходу; 

З метою управління валютним ризиком встановлюються ліміти короткої/довгої  позиції. 
Для кількісної оцінки валютного ризику застосовується статистичний підхід, 

заснований на визначенні волатильності валютного курсу. Волатильність валютного курсу 
визначається величиною коефіцієнта варіації, визначеного на основі статистичного ряду 
курсів валют.  

 
 

Таблиця 25.1. Аналіз валютного ризику 
      

        
(тис. грн.) 

Ряд
ок 

Найменуван
ня валюти 

На звітну дату звітного року На звітну дату попереднього року 

Монетарні 
активи 

монератні 
зобов’язан

ня 

похідні 
фінансові 

інструменти 
чиста 

позиція 
Монетарні 

активи 
монератні 

зобов’язання 

похідні 
фінансові 
інструмент

и 
чиста 

позиція 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Долари 
США 76 743 71 037 

- 
5 707 138 350 132 651 

- 
5 699 

2 Євро 147 536 148 162 - (626) 34 950 34 662 - 288 

3 
Фунти 
стерлінгів 

- - - - - - - - 

4 Рублі 34 24 - 10 - - - - 

5 Усього 224 313 219 223 - 5 091 173 300 167 313 - 5 987 

Протягом звітного року Банк не здійснював операції з похідними фінансовими інструментами. 
 
 

 
 
Таблиця 25.2. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінних курсів, 
що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими 
 

Рядок 

Найменування статті 

На звітну дату звітного року На звітну дату попереднього року 

вплив на 
прибуток/(збиток) 

вплив на 
власний капітал 

вплив на 
прибуток/(збиток) 

вплив на 
власний капітал 

1 2 3 4 5 6 

1 Зміцнення долара США на 5 %  285 0,23% 285 0,23% 

2 
Послаблення долара США на 5 
%  (285) -0,23% (285) -0,23% 

3 Зміцнення євро на 5 %  (31) -0,03% 14 0,01% 

4 Послаблення євро на 5 %  31 0,03% (14) -0,01% 

5 Зміцнення інших валют 1 - - - 

6 Послаблення інших валют (1) - - - 
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Таблиця 25.3. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінного курсу, 
що встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються 
фіксованими  

Рядок 

Найменування статті 

Середньозважений валютний курс 
звітного року 

Середньозважений валютний курс 
попереднього року 

вплив на 
прибуток/(збиток) 

вплив на 
власний капітал 

вплив на 
прибуток/(збиток) 

вплив на 
власний 
капітал 

1 2 3 4 5 6 

1 Зміцнення долара США на 5% 285 0,23% 284 0,23% 

2 
Послаблення долара США на 
5%  (285) -0,23% (284) -0,23% 

3 Зміцнення євро на 5% (34) 0,01% 14 0,01% 

4 Послаблення  на 5% 34 -0,01% (14) -0,01% 

5 Зміцнення інших валют 1 0,00% - - 

6 Послаблення інших валют (1) -0,00% - - 

 
 

Таблиця 25.4. Загальний аналіз відсоткового ризику 
 

Відсотковий ризик (ризик зміни процентної ставки)   - це наявний або потенційний ризик для 
надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок.  

Процес управління ризиком зміни процентної ставки в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» 
регламентується Політикою оцінки та управління валютним ризиком, затвердженою рішенням 
Правління №02/02 від 03.02.2009. Ціль управління ризиком зміни процентної ставки -  мінімізація 
негативного впливу коливань ринкових процентних ставок на прибутковість Банку.  

Основними методами вимірювання  ризику зміни процентних ставок  є : 
-   розрахунок процентної маржі та спреду; 
-  аналіз розривів  процентних активів та  процентних пасивів за строками (GAP- аналіз). 
 Ключовими моментами застосування методу GAP – аналізу є наступні: 
- прогнозування тенденції зміни процентної ставки 
- групування активів та пасивів, чутливих до зміни процентної ставки за строками погашення; 
- урахування фактору часу при визначенні інтервалу прогнозування; 

       
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

На вимогу і 
менше 1 

міс. 
Від 1 до 6 

міс. 
Від 6 до 12 

міс. 
Більше 

року Немонетарні Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Попередній рік             

1 
Усього фінансових 
активів 103 587 232 605 75 049 30 390 

- 
441 631 

2 
Усього фінансових 
зобов’язань 116 304 38 494 99 139 47 583 

- 
301 520 

3 

Чистий розрив за 
процентними 
ставками на кінець 
дня 31 грудня 
попереднього року (12 717) 194 111 (24 090) (17 193) 

- 

140 111 

  Звітний рік            

4 
Усього фінансових 
активів 191 606 177 352 72 216 - 

- 
441 174 
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5 
Усього фінансових 
зобов’язань 147 132 62 065 95 160 379 

- 
304 736 

6 

Чистий розрив за 
процентними 
ставками на кінець 
дня 31 грудня 
звітного року 44 474 115 287 (22 944) (379) 

- 

136 438 

 

За припущення, що рівень відсоткових ставок паралельно збільшиться на один процент, та  з 
урахуванням структури активів та пасивів, що склалась станом на вечір 31.12.2011 р., зміни чистого 
процентного доходу складатимуть: на інтервалі «на вимогу і менше місяця» - збільшення на 37,77 
тис. грн., якщо така ж тенденція зберігатиметься протягом півріччя – збільшення на 290,59 тис. грн., 
на інтервалі «від 6 до 12 місяців» - зменшення на 229,44 тис. грн.  
 

Таблиця 25.5 Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами 
   

         
(%) 

Рядок  Найменування статті  

Звітний рік  Попередній рік  

гривня  
долари 
США  євро  інші  гривня  

долари 
США  євро  інші  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

   Активи                          

1  
Грошові кошти та їх 
еквіваленти  2,19 0,17 

- - 
2,55 3 

- - 

2  Торгові боргові цінні папери  - - - - - - - - 

3  

Інші боргові цінні папери, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням результату 
переоцінки у фінансових 
результатах  

- - - - - - - - 

4  Кошти в інших банках  3,56 1,04 0,79 - 3,66 3,55 1,05 - 

5  
Кредити та заборгованість 
клієнтів  21,43 15,26 16,12 - 22,5 15,34 17,12 

- 

6  
Боргові цінні папери у портфелі 
банку на продаж  

- - - - - - - - 

7  
Боргові цінні папери у портфелі 
банку до погашення  

- - - - - - - - 

8  Інші активи  - - - - - - - - 

9  

Переведення до 
довгострокових активів, що 
утримуються для продажу  

- - - - - - - - 

   Зобов'язання                  

10  Кошти банків  9,28 9,71 1,10 6,00 9,59 10,59 1,81 3,5 

11  Кошти клієнтів:  11,05 9,83 8,32 - 9,79 11,26 11,17 - 

11.1  Поточні рахунки  1,80 2,10 2,44 - 0,71 0,58 - - 

11.2  Строкові кошти  19,86 10,25 8,94 - 22,88 11,59 11,44 - 

12  
Боргові цінні папери, емітовані 
банком  

- - - - - - - - 
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13  Інші залучені кошти  - - - - - - - - 

14  Інші зобов'язання  - - - - - - - - 

15  Субординований борг  6 - - - - - - - 

16  

Зобов'язання, що пов'язані з 
довгостроковими активами, що 
утримуються для продажу (чи 
групами вибуття)  

- - - - - - - - 

Проценти за відповідними статтями активів та пасивів нараховуються за фіксованою процентною ставкою.  
 

Ризик ліквідності – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 
виникає  через неспроможність  Банку  виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши 
при цьому  неприйнятних втрат 

Процес управління ризиком ліквідності в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» регламентується 
Політикою «Про управління та контроль ризику ліквідності», затвердженою рішенням Правління 
№02/02 від 03.02.2009.  

На ліквідність  Банку  впливає ряд факторів, які необхідно розподілити на зовнішні та 
внутрішні стосовно Банку. 

До основних зовнішніх факторів, що визначають ризик ліквідності,  в першу чергу 
відносяться: 
- різкі зміни  в економічної та політичної ситуації у країні; 
- структура  банківської системи та стабільність її функціонування; 
- стан грошового ринку та ринку цінних  паперів. 

До основних внутрішніх  факторів, що визначають ризик ліквідності,  відносяться: 
-   якість ресурсної бази Банку; 
-   якість активів, насамперед,  кредитного портфелю Банку; 
-   рівень менеджменту; 
-  функціонування структури управління. 
 Структурний ризик ліквідності визначається структурою балансу, забезпеченням структурної 
ліквідності є адекватне фондування активно-пасивних операцій Банку. 

У процесі управління та контролю  ризику ліквідності  Банк виділяє наступні основні цілі: 
-  забезпечення наявності у Банку  обсягу грошових коштів, достатнього  для покриття  операційних 
та планових    потреб  у ліквідних коштах; 
-  забезпечення можливості  Банку покривати відтік  грошових коштів  за кризисним сценарієм (у  разі 
кризи, пов’язаної  з Банком, системної кризи); 
- виконання вимог Національного банку України ( далі – НБУ) щодо економічних нормативів 
ліквідності, вимог  щодо обов’язкового резервування  залучених коштів ; 
- забезпечення управління грошовими коштами Банку з метою  управління  величиною  розривів 
ліквідності Банку у різних часових інтервалах  і в цілому по Банку. Кінцевою метою є досягнення  
співвідношення між активами та пасивами за строками  погашення, що визначається як припустиме 
для Банку, тобто при  можливому  припущенні  зазначеної величини  рівня розривів, а саме 
встановлення лімітів.  
 З метою контролю та управління ризиком ліквідності встановлюються ряд показників , які 
визначають структурні співвідношення окремих груп та статей активів та пасивів балансу.  
 Обов’язковими для виконання є економічні нормативи ліквідності, що встановлені 
Національним банком України, а також  банківські затверджені   граничні  показники структури 
активів та пасивів та показники ефективності діяльності Банку.  

Структурні коефіцієнти аналізу ліквідності  використовуються для проведення внутрішнього 
аналізу в динаміці. 
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Таблиця 25.6 Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за звітний рік  
  

       
(тис.грн.) 

Рядок  
Найменування 

статті  
На вимогу та 
менше 1 міс.  

Від 1 до 3 
міс.  

Від 3 до 12 
міс.  

Від 12 міс. 
до 5 років  

Понад 5 
років  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Кошти банків  37 709 - - - - 37 709 

2  Кошти клієнтів:  135 026 12 935 144 511 379 - 292 851 

2.1  Фізичні особи  93 905 12 935 108 828 379 - 216 047 

2.2  Інші  41 121 - 35 683 - - 76 804 

3  

Боргові цінні 
папери, емітовані 
банком  

- - - - - - 

4  
Інші залучені 
кошти  

- - - - - - 

5  
Субординований 
борг  

- - - - - - 

6  
Інші фінансові 
зобов'язання  1 3 140 

- - 
144 

7  

Поставочні 
форвардні 
контракти, 
загальна сума  

- - - - - - 

8  

Поставочні 
форвардні 
контракти, чиста 
сума  

- - - - - - 

9  
Фінансові 
гарантії  

- - - - - - 

10  

Інші зобов'язання 
кредитного 
характеру  6761 1653 68761 

- - 

77 175 

11  

Усього 
потенційних 
майбутніх виплат 
за фінансовими 
зобов'язаннями  842 1 20 

- - 

863 

 
В таблиці строки погашення визначаються від дати звітності до дати погашення згідно з 

контрактом  і представляють недисконтовані грошові потоки, які відрізняються від сум, 
відображених в балансі, оскільки балансові суми базуються на дисконтованих грошових потоках. 
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Таблиця 25.7 Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за попередній  рік  

 

       
(тис.грн.) 

Рядок  
Найменування 

статті  
На вимогу та 
менше 1 міс.  

Від 1 до 3 
міс.  

Від 3 до 12 
міс.  

Від 12 міс. до 
5 років  

Понад 5 
років  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Кошти банків  105 595 - - - - 105 595 

2  Кошти клієнтів:  110 423 7 928 129 794 2 453 - 250 598 

2.1  Фізичні особи  14 166 7 928 105 450 2453 - 129 997 

2.2  Інші  96 257 - 24 344 - - 120 601 

3  

Боргові цінні 
папери, емітовані 
банком  - - - - - - 

4  Інші залучені кошти  - - - - - - 

5  
Субординований 
борг  229 - - 45 130 - 45 359 

6  
Інші фінансові 
зобов'язання  - - 7 - - 7 

7  

Поставочні 
форвардні 
контракти, загальна 
сума  - - - - - - 

8  

Поставочні 
форвардні 
контракти, чиста 
сума  - - - - - - 

9  Фінансові гарантії  - - - - - - 

10  

Інші зобов'язання 
кредитного 
характеру  3 735 8 614 14 079 - - 26 428 

11  

Усього потенційних 
майбутніх виплат за 
фінансовими 
зобов'язаннями  565 2 24 - - 591 
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Таблиця 25.8. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків  
погашення за звітний рік 

       
(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  

На вимогу 
та менше 

1 міс.  
Від 1 до 3 

міс.  
Від 3 до 12 

міс.  

Від 12 
міс. до 5 

років  
Понад 5 

років  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  

   Активи                    

1  Грошові кошти та їх еквіваленти  14 279 
- - - - 

14 279 

2  Торгові цінні папери  
- - - - - - 

3  

Інші фінансові активи, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням 
результату переоцінки у 
фінансових результатах  

- - - - - - 

4  Кошти в інших банках  69 262 
- 

2 142 
- - 

71 404 

5  
Кредити та заборгованість 
клієнтів  127 726 41 964 207 698 

- - 
377 388 

6  
Цінні папери в портфелі банку 
на продаж  

- - - - - - 

7  
Цінні папери в портфелі банку 
до погашення  

- - - - - - 

8  Інші фінансові активи  42 9 802 11 1 314 1 252 12 421 

9  Усього фінансових активів  211 309 51 766 209 851 1 314 1 252 475 493 

   Зобов'язання              

10  Кошти  інших банків  37 709 
- - - - 

37 709 

11  Кошти клієнтів  135 063 12 936 144 517 379 
- 

292 895 

12  
Боргові цінні папери, емітовані 
банком  

- - - - - - 

13  Інші залучені кошти  
- - - - - - 

14  Інші фінансові зобов'язання  843 4 160 
- - 

1 007 

15  Субординований борг  - - - - - - 

16  
Усього фінансових 
зобов'язань  173 615 12 940 144 677 379 

- 

331 611 

17  
Чистий розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня  37 694 38 826 65 174 935 1 252 143 881 

18  
Сукупний розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня  37 694 76 520 141 694 142 629 143 881 

- 
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Основним методом оперативного аналізу рівня ліквідності Банку є аналіз відповідності  

структури активів та пасивів  за строками погашення (або аналіз  розривів ліквідності Банку  за 
строками погашення). Даний метод  складається у співвідношенні  потоків приходу грошових коштів 
та потоків їх уходу. Грошові потоки  аналізуються за допомогою таблиці, що відображає строки  
погашення або вимоги  активів та пасивів Банку. 

Банк використовує аналіз ризику ліквідності за строками погашення на основі дисконтованих 
грошових потоків, тому дані фінансових активів та зобов’язань у таблиці наведені за балансовою 
вартістю. 

Таблиця 25.9. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків 
погашення за попередній  рік  

       
(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  
На вимогу та 
менше 1 міс.  

Від 1 до 3 
міс.  

Від 3 до 
12 міс.  

Від 12 міс. до 
5 років  

Понад 5 
років  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  

   Активи                    

1  
Грошові кошти та їх 
еквіваленти  32 746 - - - - 32 746 

2  Торгові цінні папери  - - - - - - 

3  

Інші фінансові активи, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням результату 
переоцінки у фінансових 
результатах  - - - - - - 

4  Кошти в інших банках  68 470 - 2 930 - - 71 400 

5  
Кредити та 
заборгованість клієнтів  39 564 70 098 235 235 30 390 - 375 287 

6  
Цінні папери в портфелі 
банку на продаж  - - - - - - 

7  
Цінні папери в портфелі 
банку до погашення  - - - - - - 

8  Інші фінансові активи  275 1 7 379 1 081 1 073 9 809 

9  
Усього фінансових 
активів  141 055 70 099 245 544 31 471 1 073 489 242 

   Зобов'язання              

10  Кошти  інших банків  105 595 - - - - 105 595 

11  Кошти клієнтів  110 440 7 929 129 797 2 453 - 250 619 

12  
Боргові цінні папери, 
емітовані банком  - - - - - - 

13  Інші залучені кошти  - - - - - - 

14  
Інші фінансові 
зобов'язання  565 2 31 - - 598 

15  Субординований борг  229 - - 45 130 - 45 359 

16  
Усього фінансових 
зобов'язань  216 829 7931 129 828 47 583 - 402 171 

17  
Чистий розрив ліквідності 
на кінець дня 31 грудня  (75 774) 62 168 115 716 (16 112) 1 073 87 071 

18  

Сукупний розрив 
ліквідності на кінець дня 
31 грудня  (75 774) (13 606) 102 110 85 998 87 071 - 
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Примітка 26. Управління капіталом 
 

Банківська політика управління капіталом являє собою сукупність дій, що направлені на 
досягнення компромісу між ризикованістю та доходністю операцій банку, а також пов’язаних із 
вибором та обґрунтуванням найбільш вигідного розміщення його вільних коштів відповідно до 
обраної стратегії.  

Основною ціллю політики є забезпечення стійкого зростання вартості власного капіталу при 
умові виконання вимог щодо його достатності в умовах мінливого зовнішнього економічного 
середовища.  

Основними принципами політики управління капіталом є:  
- відповідність стратегії розвитку банку та масштабів його діяльності діючому законодавству; 
- комплексність  планово-нормативної, інформаційно-аналітичної та контрольної підсистем; 
- обмеженість обсягу банківських операцій, залучених ресурсів та їх наступне розміщення в 

активні операції, особливо кредитні, розміром власного капіталу; 
- динамічність обсягу та структури власного капіталу відповідно до змін внутрішнього та 

зовнішнього середовища.  
Процеси управління капіталом охоплюють планово-нормативну, інформаційно-аналітичну та 

контрольну підсистеми. Планово-нормативна система спрямована на вирішення завдань вибору 
найбільш раціональних джерел поповнення власного капіталу з урахуванням невизначеностей 
факторів зовнішнього середовища. Інформаційно-аналітична  підсистема призначена для збору 
необхідної інформації: маркетингової,  правової, інформації про ліквідність, рівень рентабельності 
банківських операцій, якості кредитного портфеля. За допомогою контрольної система аналізується 
ефективність використання банківських ресурсів, визначається відповідність фактичних значень 
економічних нормативів до нормативних значень, що встановлені Національним банком України. 

На протязі 2011 року Банк дотримувався встановлених нормативів адекватності капіталу.  
Станом на 01.01.2012 року норматив адекватності регулятивного капіталу Н2 складав 49,84% 

(встановлене нормативне значення – не менше 10%). 
Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів  (Н3) також 

виконувався із перевищенням над встановленою нормою у 9% і станом на 01.01.2012 року значення 
показника складало 26,33%. 
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Таблиця 26.1 Структура регулятивного капіталу  

   
(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  Звітний рік  Попередній рік  

1  2  3  4  

1  Основний капітал: 121 804 74 616 

1.1. 
Фактично сплачений зареєстрований 
статутний капітал 120 000 74 500 

1.2. 

Розкриті резерви, що створені або 
збільшені за рахунок нерозподіленого 
прибутку: 2 798 1 289 

1.2.1. 
дивіденди, що направлені на збільшення 
статутного капіталу - - 

1.2.2. емісійні різниці - - 

1.2.3. 
резервні фонди, що створюються згідно із 
законами України - - 

1.2.4. 

загальні резерви, що створюються під 
невизначений ризик при проведенні 
банківських операцій 2 798 1 289 

1.3. 
Зменшення основного капіталу, у тому 
числі на суму: 994 1 173 

1.3.1. 
недосформованих резервів під можливі 
збитки за активними операціями - - 

1.3.2. 
нематеріальних активів за мінусом суми 
зносу 994 1 173 

1.3.3. 
капітальних вкладень у нематеріальні 
активи - - 

1.3.4. 
збитків минулих років і збитків минулих 
років, що очікують затвердження - - 

1.3.5. збитків поточного року - - 

2 Додатковий капітал: 3 238 48 070 

2.1. 

Резерви під стандартну заборгованість 
інших банків, під стандартну 
заборгованість за кредитами, які надані 
клієнтам  1 466 895 

2.2. Результат переоцінки основних засобів - - 

2.3. Розрахунковий прибуток поточного року 1772 2 175 

2.4. 
Субординований борг, що враховується до 
капіталу - 45 000 

2.5. Нерозподілений прибуток минулих років - - 

2.6. 
Прибуток звітного року, що очікує 
затвердження - - 

3 Усього регулятивного капіталу  125 042 122 686 
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Примітка 27. Потенційні зобов'язання банку 
  Таблиця 27.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою 

   
(тис.грн.) 

 
Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік 

 
1 2 3 4 

 
1  До 1 року  -                  10  

 
2  Від 1 до 5 років  30 786 42 205 

 
3  Понад 5 років  - - 

 
4 Усього  30 786 42 215 

  
За станом на кінець дня 31 грудня 2011 року майбутніх мінімальних суборендних 
платежів, що, як очікується, будуть отримані  за невідмовними угодами про 
суборенду не було. 

 
 
 
 

Таблиця 27.2. Структура зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням  
  

    
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

1  Зобов'язання з кредитування, що надані    74 175 22 753 

2  Невикористані кредитні лінії    - - 

3  Експортні акредитиви    - - 

4  Імпортні акредитиви   - - 

5  Гарантії видані    3 000 3 675 

6  
Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з 
кредитуванням    

(30) - 

7  
Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням 
за мінусом резерву    77 145 26 428 

 

Банк не має: активів, наданих в заставу, та активів в заставі, щодо яких передбачені обмеження, пов'язані з 
володінням, користуванням та розпорядженням ними. 
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Примітка  28. Операції з пов'язаними особами 

Таблиця 28.1. Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня звітного року  
              (тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Материнськ
а компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Дочірні 
компанії  

Провідний 
управлінськ

ий 
персонал  

Асоційовані 
компанії  

Інші 
пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Торгові цінні папери  - - - - - - 

2  

Інші фінансові активи, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням результату 
переоцінки у фінансових 
результатах  

- - - - - - 

3  Кошти в інших банках  - - - - - - 

4  
Кредити та заборгованість 
клієнтів  

- - - 
266 

- 
3 310 

5  
Резерв під заборгованість за 
кредитами  

- - - 
 (3) 

- 
(1) 

6  
Цінні папери в портфелі банку 
на продаж  

- - - - - - 

7  
Цінні папери в портфелі банку 
до погашення  

- - - - - - 

8  
Інвестиції в асоційовані 
компанії  

- - - - - - 

9  Інші активи  - - - - - 6 

10  

Довгострокові активи, 
призначені для продажу та 
активи групи вибуття  

- - - - - - 

11  Кошти банків  - - - - - - 

12  Кошти клієнтів  - 97 135 - 87 - 13 231 

13  
Боргові цінні папери, 
емітовані банком  

- - - - - - 

14  Інші залучені кошти  - - - - - - 

15  Резерви за зобов'язаннями  - - - - - - 

16  Інші зобов'язання  - 14 - - - 1 

17  Субординований борг  - - - - - - 

18  

Зобов'язання, що пов'язані з 
довгостроковими активами, 
призначеними для продажу 
(чи групами вибуття)  

- - - - - - 
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Таблиця 28.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за звітний рік  
  

 
            (тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Материнс
ька 

компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери)  
Дочірні 

компанії  

Провідний 
управлінський 

персонал  
Асоційовані 

компанії  

Інші 
пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Процентні доходи  - - - 100 - 550 

2  Процентні витрати  - (9948) - (50) - (594) 

3  
Резерви під заборгованість 
за кредитами  

- 
- 

- 
(1) 

- 
(2) 

4  Дивіденди  - - - - - - 

5  

Результат від торгових 
операцій з цінними паперами 
в торговому портфелі банку  

- - - - - - 

6  

Результат від переоцінки 
інших цінних паперів, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням результату 
переоцінки у фінансових 
результатах  

- - - - - - 

7  
Результат від торгівлі 
іноземною валютою  

- - - - - - 

8  
Результат від переоцінки 
іноземної валюти  

- 
698 

- 
1 

- 
227 

9  Комісійні доходи  - 3 - 1 - 103 

10  Комісійні витрати  - - - - - - 

11  

Прибуток/(збиток), який 
виникає під час первісного 
визнання фінансових активів 
за процентною ставкою, 
вищою або нижчою за 
ринкову  

- - - - - - 

12  

Прибуток/(збиток), який 
виникає під час первісного 
визнання фінансових 
зобов'язань за процентною 
ставкою, вищою або нижчою 
за ринкову  

- - - - - - 

13  
Знецінення цінних паперів у 
портфелі банку на продаж  

- - - - - - 

14  

Знецінення цінних паперів у 
портфелі банку до 
погашення  

- - - - - - 

15  Резерви за зобов'язаннями  - - - - - - 

16  Інші операційні доходи  - 14 - - - 3 

17  

Доходи/(витрати) від 
дострокового погашення 
заборгованості  

- - - - - 
- 

18  
Адміністративні та інші 
операційні витрати  

- - - 
(1563) 

- 
(7440) 

19  
Частка прибутку 
асоційованих компаній  

- - - - - - 
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Таблиця 28.3. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець дня 31 
грудня звітного року  

 
            (тис.грн.) 

Рядок  
Найменування 

статті  
Материнська 

компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Дочірні 
компанії  

Провідний 
управлінський 

персонал  
Асоційовані 

компанії  

Інші 
пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Гарантії надані  - - - - - - 

2  Гарантії отримані  
- - - - - - 

3  
Імпортні 
акредитиви  

- - - - - - 

4  
Експортні 
акредитиви  

- - - - - - 

5  Інші зобов'язання  
- 

14 
- - - 

1 

6  
Інші потенційні 
зобов'язання  

- - - - - - 

 
 

Таблиця 28.4. Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами протягом звітного 
року  

              (тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Материнсь
ка 

компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери
) банку  

Дочірні 
компанії

  

Провідний 
управлінський 

персонал  
Асоційовані 

компанії  

Інші 
пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  

Сума кредитів, що 
надані пов'язаним 
особам протягом року  

- - - 

563 

- 

487 

2  

Сума кредитів, що 
погашені пов'язаними 
особами протягом року  

- - - 

626 

- 

3 840 
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Таблиця 28.5. Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня попереднього 
року  
              (тис.грн.) 

Рядок
  

Найменування статті  Материнс
ька 

компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Дочірні 
компа

нії  

Провідний 
управлінський 

персонал  

Асоційован
і компанії  

Інші 
пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Торгові цінні папери  
- - - - - - 

2  Інші фінансові активи, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням результату 
переоцінки у фінансових 
результатах  - - - - - - 

3  Кошти в інших банках  
- - - - - - 

4  Кредити та заборгованість 
клієнтів  - - - 343 - 55 

5  Резерв під заборгованість за 
кредитами  

- - - (3) - (1) 

6  Цінні папери в портфелі банку 
на продаж  

- - - - - - 

7  Цінні папери в портфелі банку 
до погашення  - - - - - - 

8  Інвестиції в асоційовані 
компанії  - - - - - - 

9  Інші активи  - - - - - 10 

10  Довгострокові активи, 
призначені для продажу та 
активи групи вибуття  - - - - - - 

11  Кошти банків  
- - - - - - 

12  Кошти клієнтів  
- 79 916 - 1 169 - 8 578 

13  Боргові цінні папери, 
емітовані банком  

- - - - - - 

14  Інші залучені кошти  - - - - - - 

15  Резерви за зобов'язаннями  

- - - - - - 

16  Інші зобов'язання  
- 14 - - - 1 

17  Субординований борг  
- - - - - - 

18  Зобов'язання, що пов'язані з 
довгостроковими активами, 
призначеними для продажу 
(чи групами вибуття)  - - - - - - 
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Таблиця 28.6. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за попередній 
рік  
             (тис.грн.) 

Рядок
  

Найменування статті  Материнськ
а компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери)  

Дочірні 
компанії  

Провідний 
управлінськи
й персонал  

Асоційова
ні 

компанії  

Інші 
пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Процентні доходи  
- - - 32 - 370 

2  Процентні витрати  

- (8 764) - (70) - (354) 

3  Резерви під 
заборгованість за 
кредитами  

- - -  (3) - (1) 

4  Дивіденди  
- - - - - - 

5  Результат від торгових 
операцій з цінними 
паперами в торговому 
портфелі банку  

- - - - - - 

6  Результат від 
переоцінки інших цінних 
паперів, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю 
з визнанням результату 
переоцінки у фінансових 
результатах  - - - - - - 

7  Результат від торгівлі 
іноземною валютою  

- - - - - - 

8  Результат від 
переоцінки іноземної 
валюти  - (203) - 18 - 33 

9  Комісійні доходи  
- 1 - 1 - 646 

10  Комісійні витрати  

- - - - - - 

11  Прибуток/(збиток), який 
виникає під час 
первісного визнання 
фінансових активів за 
процентною ставкою, 
вищою або нижчою за 
ринкову  - - - - - - 

12  Прибуток/(збиток), який 
виникає під час 
первісного визнання 
фінансових зобов'язань 
за процентною ставкою, 
вищою або нижчою за 
ринкову  - - - - - - 

13  Знецінення цінних 
паперів у портфелі 
банку на продаж  - - - - - - 
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14  Знецінення цінних 
паперів у портфелі 
банку до погашення  - - - - - - 

15  Резерви за 
зобов'язаннями  - - - - - - 

16  Інші операційні доходи  
- 14 - - - 3 

17  Доходи/(витрати) від 
дострокового погашення 
заборгованості  - - - - - - 

18  Адміністративні та інші 
операційні витрати  

- - - (1 288) - (6 372) 

19  Частка прибутку 
асоційованих компаній  

- - - - - - 

 

 
 
Таблиця 28.7  Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець дня 31 
грудня попереднього року  

(тис.грн.) 

Рядок  
Найменування 

статті  
Материнська 

компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Дочірні 
компанії  

Провідний 
управлінський 

персонал  
Асоційовані 

компанії  

Інші 
пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Гарантії надані  - - - - - 3 000 

2  Гарантії отримані  - - - - - - 

3  
Імпортні 
акредитиви  - - - - - - 

4  
Експортні 
акредитиви  - - - - - - 

5  Інші зобов'язання  - - - 39 - 86 

6  
Інші потенційні 
зобов'язання  - - - - - - 
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Таблиця 28.8. Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені 
пов'язаними особами протягом попереднього року 

            (тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Материнська 

компанія  

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Дочірні 
компанії  

Провідний 
управлінський 

персонал  
Асоційовані 

компанії  

Інші 
пов'язані 

особи  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  

Сума кредитів, що 
надані пов'язаним 
особам протягом року  - - - 906 - 1 120 

2  

Сума кредитів, що 
погашені пов'язаними 
особами протягом 
року  - - - 578 - 1 616 

 

 
Таблиця 28.9. Виплати провідному управлінському персоналу  

  

  
      (тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Звітний рік  Попередній рік  

витрати  
нараховане 

зобов'язання  витрати  
нараховане 

зобов'язання  

1  2  3  4  5  6  

1  
Поточні виплати 
працівникам  (754) (89) (582) 37 

2  
Виплати по закінченні 
трудової діяльності  - - - - 

3  
Інші довгострокові виплати 
працівникам  - - - - 

4  Виплати при звільненні  - - - - 

5  
Виплати інструментами 
власного капіталу банку  - - - - 

 

Примітка 46. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) та висновок проведеного аудиту  
 

Аудит фінансової звітності ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» за 2011 рік проведений Аудиторською 
фірмою ТОВ «Українська аудиторська служба», код ЄДРПОУ  21198495, що діє на підставі Свідоцтва 
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2013, видане згідно рішення 
Аудиторської палати України № 99 від 23.02.2001 року та чинне до 04.11.2015 року.   

Генеральний директор фірми - Петрович Валентина Вікторівна, яка має  Сертифікат 
аудитора банків № 0037, виданий Аудиторською палатою України на підставі Рішення № 207/2 від 
29.10.2009 року, термін чинності сертифіката – до 01.01.2015 року та Свідоцтво аудитора банків № 
0000016 видане на підставі рішення Комітету з питань аудиту банків Національного банку України від 
30.08.2007 року №1 та чинне до 01.01.2015 року. 

Фактичне місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська 

аудиторська служба» : Україна, 61153,  м. Харків,  пл. Конституції, 1, Палац Праці, 6 під їзд, 3 
поверх, кімн. 63-12.   
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 

 
Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативно-правових актів 

 
Відповідність (достовірність відображення) обсягу активів і зобов'язань Банку за строками 

погашення 
 

Оцінка ризику ліквідності базується на підставі аналізу форми статистичної звітності № 631 
«Звіт про структуру активів та пасивів за строками», затвердженої постановою Правління 
Національного банку України від 19.03.2003  № 124 (зі змінами). 

Співвідношення між термінами погашення активів і зобов'язань вказує на ризик ліквідності й 
обсяг, на який може бути необхідним збільшити активи для погашення зобов’язань.  

Станом на 01 січня 2012 року Банк повною мірою виконував вимоги Національного Банку, що 
пред’являються до  ліквідності банків, значення нормативів ліквідності мають наступні значення:  

 Н4 (не менше 20%) – 43,12%, 
 Н5(не менше 40%) – 123,16%, 
 Н6 (не менше 60%) – 141,69%. 

Обсяг високоліквідних активів 14 710 тис. грн., або 3,1% загальних активів. 
Здійснення активних операцій проводиться Банком в межах ресурсної бази, строки активів, 

зобов’язань та відсоткові ставки збалансовані, розрив в строках активів, зобов’язань та відсоткових 
ставках є контрольованим Банком, що характеризується здатністю вчасно задовольняти потреби 
кредиторів. 

Значення розривів за строками погашення активів та пасивів наведено в Таблиці: 

Період 
Значення ГЕП на 

31.12.2011 р.  
(тис. грн.) 

Індекс ГЕПу (%) 

На вимогу -10 585 -2,2 

До  31 дня 48 299 10,2 

До 1 року 104 022 21,9 

До 5 років 936 0,2 

Понад 5 років 1 251 0,26 

 
Станом на 01.01.2012 року Банк має профіцит ліквідності на інтервалі «до 31 дня», «від 31 

дня до 1 року»,  «від 1 року до 5 років» та «понад 10 років»  у сумі 48 299 тис. грн., 104 022 тис. грн., 
936 тис. грн. та 1 251 тис. грн. відповідно. Дефіцит ліквідності на періоді «на вимогу» в сумі 10 585 
тис. грн., що збільшує ризик втрати ліквідності. 

Наведені у звітності Банку дані та проведений аудит активів та зобов`язань за строками до 
погашення не виявили фактів порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку 
України  щодо оцінки якості та відповідності представлення активів та зобов’язань, має місце 
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незбалансованість між строками і сумами погашення різноманітних активів та строками виконання 
зобов`язань, які не перевищують 10% загальних активів та не становлять суттєвої загрози втрати 
ліквідності. Внутрішні положення щодо управління ліквідністю, в цілому, є достатніми та адекватними 
розміру та складності операцій, фактів їх недотримання не встановлено.  

В цілому політика Банку стосовно управління ліквідністю здатна забезпечити своєчасне 
виконання своїх грошових зобов'язань.  

 
 
 

Оцінка якості  управління активами та пасивами Банку 
 

Станом на кінець дня 31.12.2011 року активи ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» у порівнянні з 
початком року зменшились на 4,9% і на кінець звітного періоду склали 456 211 тис. грн., Банк 
сформував резерви під активні операції у сумі 19 649 тис. грн., таким чином загальні активи 
становлять 475 860 тис. грн. Питома вага активів у іноземній валюті становить 49,0% або в 
абсолютному значенні 223 331 тис. грн. Порівняно з 2010 року питома вага таких активів зросла на 
32,8%, що свідчить про чутливість активів до валютного ризику.  

Політика Банку щодо управління активами та пасивами орієнтована на втілення іміджу 
надійного партнера, прибутковості та ліквідності балансу. 

За даними звітності станом на 01.01.2012 року рентабельність активів складає 0,43%, 
діяльність Банку у звітному році прибуткова, прибуток складає 1 772 тис. грн. Чистий прибуток, що 
припадає на одну просту акцію 23,70 грн.  

Найбільшу питому вагу в структурі активів займають кредити та заборгованість клієнтів та, 
які є найбільш ризиковою їх частиною – 82,7 %, у тому числі в іноземній валюті 40,1% .  

Основними  джерелами активних операцій Банку виступають власний капітал та строкові 
кошти  фізичних осіб. 

На нашу думку, якість активів задовільна, негативно класифіковані активи (сумнівні та 
безнадійні) відсутні. Активи не мають негативного  впливу на надходження, ліквідність та капітал. 

 
 

Якість кредитного портфелю 
 

При проведенні операцій з кредитування протягом звітного періоду, Банк керувався 
обліковою політикою, нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми 
положеннями Банку. Класифікація кредитного портфелю та формування резерву на відшкодування 
можливих втрат за кредитними операціями здійснюється в відповідності з вимогами Постанови 
Правління Національного банку України від 06.07.2000 № 279 «Про порядок формування та 
використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» (зі 
змінами). 

Бухгалтерський облік формування та використання резервів здійснюється відповідно до 
«Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і 
використання резервів під кредитні ризики в банках України», затвердженою постановою Правління 
Національного банку України від 27.12.2007 № 481 (зі змінами). 

Заборгованість клієнтів за кредитами відображена за непогашеною основною сумою боргу, 
збільшеною на суму нарахованих процентів і зменшеною на суму створеного спеціального резерву 
під можливі збитки по кредитній заборгованості. 

Станом на 01.01.2012 року кредитний портфель Банку складає 377 412 тис. грн., з них: 
суб’єктам господарювання – 375 507 тис. грн., фізичним особам – 1 905 тис. грн. У кредитному 
портфелі превалюють короткострокові кредити, питома вага яких становить 89%  (331 561 тис. грн.).  

Станом на звітну дату Банком сформовано резерв на відшкодування можливих втрат за 
кредитами у повному обсязі, зауваження щодо формування резервів відсутні, сума резерву – 18 959 
тис. грн. (без врахування резерву під позабалансові зобов’язання з кредитування). 
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Аналіз якості кредитного портфелю (з урахуванням позабалансових зобов’язань та 
міжбанківських операцій) за результатами аудиту станом на 01.01.2012 року наведено в таблиці. 

(тис. грн.) 

Розподіл 
кредитів за 
ступенем 

ризику 

Сума 
заборгованості 

за даними 
форми 604 

Сформований 
банком 
резерв 

Сума 
заборгованості 

за даними 
аудиту 

Сформований 
резерв за 

результатами 
аудиту 

Донараховано 
резерв за 

результатами 
аудиту 

Всього 520 443 19 678 520 443 19 678 0 

Стандартна 272 258 1 458 272 258 1 458 0 

Під контролем 3 696 130 3 696 130 0 

Субстандартна 244 489 18 090 244 489 18 090 0 

Сумнівна - - - - - 

Безнадійна - - - - - 

 
За результатами аудиторської перевірки кредитних операцій випадків недоформування 

резервів під знецінення кредитів  не виявлено. 
При прийнятті забезпечення Банк надає перевагу майновим правам на грошові депозити, 

нерухомість та рухоме майно, частка яких в структурі забезпечення найбільша. 
В той же час Банк наражається на кредитний ризик під впливом наступних факторів: 

 Наявність концентрації за видами економічної діяльності (вуглевидобуток та 
вуглезбагачення, оптова торгівля вугіллям); 

 Наявність бланкових кредитів, питома вага яких 24,6% кредитного портфелю; 
 значна частина кредитного портфелю в валюті та відсутність валютної виручки 

у деяких позичальників, що може негативно впливати на стан погашення 
заборгованості за кредитами, існує  чутливість до валютного ризику.  

            При цьому, частина кредитного портфелю, за якими у позичальників відсутня валютна 
виручка,  забезпечені. 

Нормативи кредитного ризику дотримані Банком у повному обсязі. 
Якість кредитного портфелю  задовільна. Управління кредитним ризиком потребує від Банку 

підходу, який повинен мати на меті належний контроль за забезпеченням достатнього рівня резервів 
на покриття можливих витрат за кредитними операціями. 

 
 

Якість портфелю цінних паперів 
 

На звітну дату Банк не має вкладень у цінні папери. 
 
 
 

Оцінка дебіторської заборгованості 
 

Дебіторська заборгованість класифікувалася Банком в двох напрямах: дебіторська 
заборгованість, яка виникла на підставі договорів або документів, які їх замінюють – залежно від 
строків знаходження її на балансі, дебіторська заборгованість, яка виникла не на підставі договорів – 
виходячи з кількості днів від початку її виникнення на балансі. 

Обсяг дебіторської заборгованості станом на 01.01.2012 року становив 2,1%  активів.  
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Банк щомісяця за станом на перше число місяця, наступного за звітним, здійснював 
інвентаризацію дебіторської заборгованості та її класифікацію за групами ризику залежно від строків 
обліку на балансі, а також з урахуванням строків погашення, передбачених договорами або 
правилами здійснення операцій/розрахунків, що встановлені законодавством України та внутрішніми 
положеннями Банку. 

На нашу думку, дебіторська заборгованість класифікована Банком у відповідності до вимог 
нормативних актів Національного банку України. Стан дебіторської заборгованості Банку станом на 
01.01.2012 року оцінений як добрий. 

 
 
 

Оцінка якості зобов'язань Банку 
 

Станом на 01.01.2012 року зобов’язання  Банку складають 331 641 тис. грн., у тому числі в 
іноземній валюті 219 223 тис. грн, або 66,1%. 

У складі зобов`язань превалюють залучені кошти фізичних осіб, питома вага яких 65,2%, з 
них строкові кошти складають 209 934 тис. грн., або 63,3 % загального обсягу зобов’язань. 

Крім того Банком залучено кошти юридичних осіб у сумі 76 820 тис. грн. (23,2%) та кошти 
банків 37 709 тис. грн. (11,4%).  

Питома вага інших зобов’язань в їх загальній сумі незначна та не несе суттєвих фінансових 
ризиків.  

Слід звернути увагу на той факт, що  концентрація депозитів фізичних осіб має досить 
суттєвий вплив на ліквідність у разі їх відпливу та неможливості заміни іншими ресурсами. 
Вибірковою перевіркою операцій з використанням рахунків коштів до запитання та строкових коштів 
юридичних та фізичних осіб порушень вимог чинного законодавства не встановлено. 

Банк зважено підходить до встановлення процентних ставок за депозитами, 
середньозважені ставки не перевищують ринкових. 

Наведені у звітності Банку дані та проведений аудит активів та зобов`язань не виявили 
фактів порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку України  щодо оцінки 
якості та відповідності представлення активів та зобов’язань, має місце незбалансованість між 
строками і сумами погашення різноманітних активів та строками виконання зобов`язань, яка вимагає 
постійного контролю. 

 
 
 

Операції з інсайдерами/пов'язаними особами 
 

Для складання фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має 
можливість контролювати іншу, або може мати суттєвий вплив при прийнятті фінансових та 
управлінських рішень. 

У ході звичайної діяльності Банком проводяться банківські операції з основними 
акціонерами, керівництвом, підприємствами, з якими Банк має спільних основних акціонерів, а також 
іншими пов'язаними сторонами. Ці операції з пов’язаними сторонами включають здійснення 
розрахунків, надання кредитів, залучення депозитів, надання гарантій. 

Аудитором здійснений аналіз операцій за інформацією, наданою Банком, результати якого 
свідчать, що заборгованість пов’язаних сторін становить незначну частину активів Банку, також, 
несуттєва частина доходів Банку отримана від операцій з пов’язаними сторонами.  

Умови операцій з пов’язаними сторонами не відрізняються у порівнянні з операціями з 
іншими клієнтами Банку та не несуть значних фінансових ризиків. 

 
Оцінка достатності резервів та капіталу Банку 
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Оцінка достатності резервів 

 
Резерви під втрати за активними операціями – частина вартості негативно класифікованих 

активів Банку, яку Банк достовірно, на основі попереднього досвіду, може вважати втраченою і відтак 
відносить на витрати своєї діяльності. З точки зору обліку, резерви є контрактивним регулюючим 
рахунком, який зменшує облікову вартість активів. Обов’язкові резерви формуються Банком під суму 
пасивів (склад зобов'язань), а за окремими активно-пасивними рахунками – під пасивне сальдо за 
зведеним балансом Банку. 

 
Резерви для відшкодування можливих втрат під знецінення кредитів 

 
Протягом звітного року  Банком сформовано резерви під заборгованість за кредитами в сумі 

18 959 тис. грн., або 4,2 % від активу.  
Аудитором здійснена вибіркова перевірка якості кредитного портфелю та розрахунку резерву 

за наданими кредитами і зіставленням їх з розрахунками, виконаними Банком, яка показала, що  
випадків невірного визначення категорії кредитного ризику, не встановлено.  

Вплив кредитного ризику на зобов’язання та капітал помірний. 
Аналіз інформації, наведеної у річному звіті,  цілому адекватно відображає структуру 

кредитного портфеля та стан формування резервів під знецінення кредитів. 
Резерви за кредитними операціями створені Банком відповідно до вимог нормативно-

правових актів Національного банку України у достатньому обсязі. 
 

Резерви під прострочені та сумнівні щодо отримання нараховані доходи за активними операціями 
 

Станом на звітну дату Банк не мав простроченої заборгованості за нарахованими доходами, 
у зв’язку з чим   формування резерву не здійснював. 

 
Справедлива вартість і визнання зменшення корисності цінних паперів 

 
Станом на звітну дату Банк не мав вкладень в цінні папери. 
 

Резерв для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості 
 
За станом на 01.01.2012 року фактично сформований резерв для відшкодування можливих 

втрат від дебіторської заборгованості за господарськими операціями Банку складав 1,0 тис. грн.  
На нашу думку, обсяги сформованих резервів під дебіторську заборгованість є достатнім для 

відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості. 
 

Обов’язкові резерви за залученими коштами юридичних і фізичних осіб 
 

Формування обов'язкових резервів за залученими коштами юридичних і фізичних осіб 
здійснювалося Банком згідно з Положенням про порядок формування обов’язкових резервів для 
банків України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 16.03.2006 
№ 91 зі змінами та доповненнями. 

На підставі вибіркового звіряння наданої інформації з даними щоденного балансу Банку, 
враховуючи забезпечення повноти відображення залучених коштів в бухгалтерському обліку, ми 
маємо розумну основу для підтвердження правильності визначення середньоарифметичної суми 
обов’язкових резервів та достатності фактичних залишків коштів на кореспондентському рахунку у 
Національному банку України згідно з установленими нормативами за відповідні періоди резервування у 
звітному році. Фактів порушення Банком розмірів обов’язкових резервів не встановлено. 
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На нашу думку, Банком виконуються вимоги нормативно-правових актів щодо формування 
усіх видів резервів. 

Обсяги сформованих резервів  відповідають нормативним вимогам та є достатніми для 
покриття  банківських ризиків. 

 
 

 
Оцінка достатності капіталу 

 
Станом на 01.01.2012 року розмір регулятивного капіталу Банку відповідає ліцензійним 

вимогам Національного банку України для проведення повного переліку операцій відповідно до 
Ліцензії на право здійснення банківських операцій № 246 від 15.11.2011 року та Генеральної ліцензії 
на право здійснення валютних операцій № 246 від 15.11.2011 року, термін дії яких необмежений, і за 
даними форми 611 складає 125 771 тис. грн. та збільшився з початку року на 3 085 тис. грн., або 
2,5%. 

У складі регулятивного капіталу сталися наступні зміни: основний капітал збільшився на 61%, 
або 45 500 тис. грн. за рахунок проведення чергової емісії, одночасно зі складу додаткового капіталу 
виведено кошти, залучені на умовах субординованого боргу у сумі 45 000  тис. грн., що підтверджено 
Рішеннями Комісії Національного банку України про дострокове погашення субординованого боргу 
від 09.12.2011 року №№ 761 та 762.  

Банк підтримував обов’язкові економічні нормативи капіталу в межах, що встановлені 
нормативно-правовими актами Національного банку України. Станом на 01.01.2012 року  основні 
показники платоспроможності Банку на підставі форми № 611 склали: 

 показник адекватності регулятивного капіталу   49,2% (при нормативі не нижче 
10%); 

 показник співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів – 
середньозважене за вересень-січень 34,2% (при нормативі не нижче 9%). 

Розмір регулятивного капіталу відповідає нормативним та ліцензійним вимогам, Банк 
дотримується встановлених значень нормативів достатності капіталу. 

Статутний капітал Банку протягом року  збільшено на 45 500 тис. грн., на звітну дату він 
становить 120 000 тис. грн. 

Власний (балансовий капітал) станом на кінець дня 31 грудня  2011 року складає 124 570 
тис. грн.   

На кінець звітного періоду Банк не має власних акцій, викуплених у акціонерів. Статутний 
капітал сформовано у відповідності до вимог Національного банку України. Особами, що мають 
істотну участь у Банку, відповідно до ст. 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 
07.12.2000  № 2121-III (зі змінами), були отримані відповідні письмові дозволи Національного банку 
України. 

Відповідно до Статуту для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та 
позабалансовими зобов'язаннями, Банк повинен утворювати резервний фонд у сумі не менше ніж 
5% від прибутку звітного року до досягнення розміру 25% регулятивного капіталу Банку, прибуток за 
результатами діяльності за 2010 рік, згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів 
направлений у повному обсязі до резервного фонду, який збільшився  на 1 509 186,67 грн.  

За результатами діяльності станом на 01.01.2012 року Банк має прибуток 1 772 тис. грн. 
Розкриття інформації про власний капітал в балансі Банку відповідає вимогам чинного 

законодавства України та дозволяє здійснювати всі банківські операції без обмежень.  
 
 
 
 

Доходи та витрати 
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Джерелами банківського прибутку є чистий процентний дохід, що визначається як різниця 

між відсотковими доходами та витратами, чистий комісійних доход та інші доходи. Доходи і витрати, 
що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її учасниками або іншими 
документами, оформленими згідно з вимогами чинного законодавства України. 

Загальні доходи Банку склали 61 165 тис. грн., у тому числі найбільш вагомими є процентні 
доходи – 57 978 тис. грн., комісійні доходи – 2 605 тис. грн., торгівельний результат – 520 тис. грн. 

Основним компонентом витрат Банку у 2011 році є процентні витрати – 27 391 тис. грн., 
комісійні витрати 543 тис. грн., та загальноадміністративні витрати – 20 774 тис. грн. Відрахування в 
резерви склали 9 906 тис. грн. 

Загальні витрати становили 59 393 тис. грн. 
Фінансовим результатом діяльності Банку за 2011 рік є прибуток, який складає 1 772 тис. грн. 

і не залежить від непередбачених та нетрадиційних джерел доходів та проведення ризикових видів 
діяльності.  

Інформація щодо елемента фінансової звітності «Чистий прибуток» за 2011 рік в усіх 
суттєвих аспектах розкрита відповідно вимог нормативно-правових актів Національного банку 
України стосовно бухгалтерського обліку та звітності банків України. 

 
 

Оцінка адекватності системи  управлінням ризиками банківських операцій 
 

Управління ризиками є основою банківського бізнесу і суттєвою складовою банківських 
операцій. Основною метою управління фінансовим ризиком є встановлення  лімітів ризику та 
контроль за їх дотриманням. Основними ризиками, притаманними операційній діяльності Банку, є 
ризики, пов'язані з наданням кредитів, ліквідністю та ринковими коливаннями процентних ставок та 
валютних курсів, тощо.  

Управління ризиками ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» здійснюється шляхом розробки, 
затвердження, впровадження відповідних норм та процедур, спрямованих на мінімізацію усіх видів 
ризиків. Розроблений Банком комплекс документів, спрямований на управління та контроль за 
ризиками, складається із положень про колегіальні органи (комітети), кредитних та інвестиційних 
процедур, положень та порядків по управлінню ризиками. Ці документи визначають стандарти та дії, 
що повинні застосовуватись для здійснення відповідних конкретних задач. 

Процес ризик-менеджменту в Банку охоплює всі його структурні рівні - від управлінського 
(Спостережна рада та Правління) до рівня, на якому безпосередньо приймаються та/або 
генеруються ризики. 

До організації процесу ризик-менеджменту залучаються такі функціональні та структурні 
підрозділи Банку: 

 Спостережна рада - у межах своїх функцій та відповідності перед власниками 
Банку, вкладниками/контрагентами та органами банківського нагляду; 

 Правління Банку - у межах своїх повноважень та відповідальності перед 
Спостережною  радою Банку, вкладниками/контрагентами та органами 
банківського нагляду; 

 Профільні комітети, основними з яких є Комітет з управління активами і 
пасивами, Кредитний та Тарифній комітети; 

 Відділ аналізу та управління ризиками; 
 бек-офіси - підрозділи, що супроводжують активні операції, у межах своїх 

функцій контролю за дотриманням установлених вимог; 
 фронт-офіси - у межах своїх функцій прийняття Банком ризиків у межах 

доведених повноважень. 
З метою обмеження та контролю ризику у Банку розроблено ряд внутрішніх положень, за 

допомогою яких визначені повноваження та відповідальність посадових осіб, які приймають рішення 
щодо управління ризиками, а також інструменти, з якими мають право працювати фахівці Банку. 
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Нижче описуються принципи, які застосовується Банком для управління ризиками. 
 

Кредитний ризик 
Моніторинг факторів кредитного ризику Банком здійснювався шляхом аналізу коефіцієнтів: 

частки проблемних кредитів, забезпеченість кредитних вкладень, коефіцієнту покриття позик 
капіталом, коефіцієнту захищеності від кредитного ризику, чистої процентної маржі з урахуванням 
кредитного ризику. 

Під час оцінки кредитного ризику Банк розрізняє індивідуальний та портфельний кредитний 
ризик.  

Моніторинг індивідуального кредитного ризику Банк здійснює шляхом аналізу фінансового 
стану позичальника, кредитного проекту з урахуванням наданого забезпечення. Результатом аналізу 
є визначення категорії кредитної  операції та норми резервування.  

З метою моніторингу портфельного кредитного ризику Банк проводить аналіз:  
 концентрацій кредитних вкладень Банку за галузями економіки та банківськими 

продуктами; 
 динаміки обсягів резервів на можливі втрати під кредитні ризики;  
 динаміки структури кредитного портфеля у розрізі строків простроченої 

заборгованості тощо. 
 

Ризик ліквідності 
Моніторинг факторів ризику ліквідності Банком здійснювався шляхом аналізу динаміки та 

структури активів та ресурсної бази Банку у розрізі основних статей з позиції їх ліквідності, аналізу 
якості активів з позиції ліквідності, аналізу активів і пасивів за термінами погашення,  прогнозу 
грошових потоків на інтервалі до 1 року (з щомісячною деталізацією) на основі планових або 
найбільш ймовірних сценаріїв розвитку тих чи інших аспектів діяльності Банку. Рішення, прийняті на 
основі аналізу такої інформації, формують тактику та стратегію Банку з управління ліквідністю.  

 
Ринковий ризик 

Ринковий ризик – це ризик зміни справедливої вартості або майбутніх грошових потоків 
фінансових інструментів унаслідок коливання ринкових змінних, таких як процентні ставки, обмінні 
курси валют та котирування цінних паперів.  

Банк поділяє ринкові ризики на валютні, процентні та фондові.  
Для оцінки ринкових ризиків Банк здійснює аналіз чутливості до ризиків.  
Крім того, Банк оцінює зміну вартості своїх ризикових позицій з урахуванням  впливу 

надзвичайних змін ринкових факторів.  
 

Операційний ризик 
Оскільки застосування статистичних моделей в операційному ризик-менеджменті є 

обмеженим, Банк для кількісної оцінки ризику використовує результати аналізу, оцінки та 
моніторингу видів операційних втрат. З цією метою Банк відстежує внутрішні дані щодо збитків, 
розподіляючи їх за видами на основі об'єктивних критеріїв. Внутрішні дані Банку щодо збитків 
охоплюють всі істотні види діяльності та фактичні втрати, які пов’язані з основними операційними 
підсистемами. 

Ризик репутації 
Система управління ризиком репутації передбачає: 

 дотримання внутрішніх нормативних актів щодо внутрішнього контролю 
операцій, які мають ознаки сумнівних; 

 процедури контролю за ризиком репутації, а також пов'язаними з ним ризиками: 
юридичним, операційним;  

 постійний фінансовий моніторинг клієнтських операцій в межах заходів щодо 
запобігання відмиванню грошей;  

 звітність перед регулюючими органами.  
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Протягом 2011 року Банк здійснював процес управління ризиком, який складався з 
виявлення та ідентифікації ризику, вимірювання та оцінювання величини ризику, реалізації 
управлінський рішень, спрямованих  на пом’якшення, мінімізацію або усунення ризиків за допомогою 
відповідних методів управління, контроль та моніторинг (здійснення постійного контролю за рівнем 
ризику з механізмом зворотного зв’язку). 

Організаційна структура Банку забезпечувала відповідний розподіл повноважень, обмін 
інформацією між різними відділами та посадовими особами Банку - що є важливим фактором у 
здійсненні контролю за ризиком у Банку. Діяльність з управління ризиками здійснюється через 
організаційну структуру, яка підлягає періодичному уточненню та вдосконаленню, враховуючи зміни 
ситуації та середовища. 

Одним із методів запобігання ризику при здійсненні банківських операцій є формування 
резервів по видах діяльності згідно з нормативною базою Національного банку України. 

На нашу думку, система оцінювання та управління ризиками охоплює всі процедури і ризики, 
притаманні Банку, є достатньою та адекватною.  

 
 

 
 

Оцінка адекватності бухгалтерського обліку, 
процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку 

 
Бухгалтерський облік здійснюється із застосуванням діючого в Україні плану рахунків. 
Застосовані принципи бухгалтерського обліку відповідають вимогам Національних Положень 

(Стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного Банку України, 
обліковій політиці Банку. 

Бухгалтерський облік та звітність у Банку здійснюється згідно Облікової політики, внутрішніх 
положень та Положення «Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України», 
затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.12.1998   № 566 (зі 
змінами).  

Організаційна структура Банку постійно вдосконалюється і в цілому відповідає його потребам 
та забезпечує механізм взаємозв’язку між підрозділами. 

Аналіз протоколів засідань Загальних Зборів Акціонерів, Спостережної ради дозволяє 
зробити висновок, що ці органи управління здійснюють не тільки стратегічне управління Банком, а й 
оперативне. Оперативне управління здійснюється в основному Правлінням Банку та його Головою. 
Засідання Правління проводяться на регулярній основі. 

Банком розроблено та затверджено письмові положення про усі структурні підрозділи та 
посадові інструкції на співробітників, у яких визначено коло їх обов'язків. 

Керівництво Банку розуміється на ризиках, що виникають при проведенні банківських 
операцій, система внутрішнього контролю з їх оцінки, в цілому, є достатньою. 

Керівництво Банку спрямовує свою діяльність на постійне вдосконалення системи 
внутрішнього контролю.  

Метою впровадження та функціонування цієї системи є надання керівництву інформації 
щодо дійсного фінансового стану Банку. 

Обов’язкове впровадження у Банку внутрішнього аудиту передбачене Законом України про 
банки і банківську діяльність, якій зазначає, що внутрішній аудит створюється з метою незалежної 
оцінки і вдосконалення системи внутрішнього контролю, є самостійним підрозділом Банку і 
підпорядковується безпосередньо Спостережній раді. 

Відділ внутрішнього аудиту здійснює свою діяльність на підставі «Методичних вказівок щодо 
застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України», затверджених постановою Правління 
Національного банку України від 20.07. 1999  № 358 (зі змінами), Положення «Про організацію 
внутрішнього аудиту в банках України», затвердженого постановою Правління Національного банку 
України від 20.03.1998 № 114 (зі змінами) та Кодексу професійної етики внутрішніх аудиторів 
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банківських установ, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 
12.02.2003 № 50. 

Основним напрямком роботи внутрішнього аудиту Банку був операційний аудит у 
відокремлених структурних підрозділах та підрозділах Головного банку, який здійснювався згідно з 
узгодженим Правлінням та затвердженим Радою Банку річним планом роботи. 

Виходячи з конкретних обставин, внутрішній аудитор зробив адекватні висновки, кожен звіт 
реально висвітлює результати фактично виконаних робіт. 

За результатами проведених перевірок надаються рекомендації, щодо підвищення 
ефективності системи внутрішнього контролю Банку та мінімізації притаманних ризиків. 

В цілому, роботу відділу внутрішнього аудиту Банку можна вважати доброю та такою, що 
задовольняє потребам Банку. 

Бухгалтерський облік Банку відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного 
банку України та забезпечує належний рівень адекватності внутрішнім положенням.  

Процедури аудиту, які здійснює відділ внутрішнього аудиту, відповідають нормативно-
правовим актам Національного банку.   

Процедури внутрішнього контролю та аудиту забезпечують адекватний контроль за ризиками 
Банку та є достатніми. 

 
 
 
 
Генеральний директор 
ТОВ «Українська аудиторська служба», 
аудитор                                                                  В. В.Петрович  
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