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Примітка "Потенційні зобов’язання банку" 

за II квартал 2014 року  
 

 

 

Розгляд справ у суді. 

У другому кварталі 2014 року на розгляді в судах знаходились 17 справ за участю 

Банку, а саме: 3 справи про стягнення кредитної заборгованості з юридичних осіб, 9 справ 

про стягнення кредитної заборгованості з фізичних осіб, 3 справи про визнання договорів 

недійсними, 2 справи про виселення позичальника-боржника. 

.Потенційні податкові зобов’язання. 

Банк прикладає всі зусилля для того, щоб податкові зобов’язання було повністю 

відображено в фінансовій звітності, незважаючи на те, що Податкова система України 

характеризується великою кількістю податків і нормативних документів, що часто 

змінюються і в багатьох випадках містять неоднозначні, часом суперечливі 

формулювання, відкритті для інтерпретацій. Правильність розрахунку податків є 

предметом розгляду і детальних перевірок з боку органів, до повноважень яких входить 

накладання штрафів, пені тощо,  що створює податкові ризики. Банк слідкує за змінами в 

Податковому законодавстві України. 
  

 
Зобов’язання, що пов’язані з кредитуванням. 

 
Основною метою даних інструментів є забезпечення надання коштів клієнтам по 

мірі необхідності. Зобов’язання по наданню кредитів являють собою невикористану 

частину затверджених до видачі кредитів. Відносно зобов’язань по наданню кредитів 

Банк потенційно підданий ризику понесення збитків у сумі, рівній загальній сумі 

невикористаних зобов’язань, якщо вони є ризиковими, тобто безвідкличними. Проте, 

ймовірна сума збитків менше загальної суми невикористаних зобов’язань, тому що 

більша частина зобов’язань по наданню кредитів обумовлена дотриманням клієнтами 

певних стандартів кредитоспроможності. Кредитний ризик за наданими зобов’язаннями 

зменшується завдяки надання Банком забезпечених заставою кредитних операцій. Банк 

контролює строки, що залишаються до погашення зобов’язань кредитного характеру, 

тому що звичайно довгострокові зобов’язання мають більш високий рівень кредитного 

ризику, ніж короткострокові зобов’язання. 

Ймовірність виникнення збитків по зобов’язаннях кредитного характеру Банком 

оцінюється як незначна. 

 

Станом на 01 липня 2014 року, враховуючи корегуючи проводки, сума зобов’язань 

з кредитування (без врахування зобов’язань по гарантіях), що обліковується на балансі 

Банку, становить 97 661 тис. грн. та складається з:   

- ризикових (безвідкличних) -7 759 тис. грн., 

- безризикових (відкличних) - 89 902 тис. грн. 

 



Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою 

 

(тис. грн.)  

Рядок 

 

Найменування статті 
На звітну дату поточного 

кварталу 

На кінець попереднього 

фінансового року 

1 2  3  4  

1 До 1 року 447 1 226 

2 Від 1 до 5 років 7 631 2 938 

3 Понад 5 років - - 

4 Усього 8 078 4 164 

 

 

Таблиця. 2 Структура зобов'язань з кредитування 

 

(тис. грн.)  

Рядок 

 

Найменування статті 
На звітну дату 

поточного 

кварталу 

На кінець 

попереднього 

фінансового року 

1 2  3  4  

1 Зобов'язання з кредитування, що надані  97 661 128 138 

2 Невикористані кредитні лінії  - - 

3 Експортні акредитиви - - 

4 Імпортні акредитиви  - - 

5 Гарантії  видані  43 018 11 718 

6 Інші - - 

7 
Резерв за зобов'язаннями, що пов’язані з 

кредитуванням  
(7 326) (2 425) 

8 
Усього зобов'язань, що пов’язані з 

кредитуванням, за мінусом резерву  
133 353 137 431 

 

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют 

 

(тис. грн.)  

Рядок 

 

Найменування статті 
На звітну дату 

поточного кварталу 

На кінець попереднього 

фінансового року 

1 2  3  4  

1 Гривня 124 537 125 093 

2 Долар США 6 931 8 682 

3 Євро 1 885 3 656 

4 Інші - - 

5 Усього 133 353 137 431 

 

 



Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання 

(тис. грн.)  

Рядок 

 
Найменування статті 

На звітну дату поточного 

кварталу 

На кінець попереднього 

фінансового року 

активи, надані 

в заставу 

забезпечене 

зобов'язання 

активи, надані 

в заставу  

забезпечене 

зобов'язання 

1 2  3  4 5  6 

1 Торгові цінні папери - - - - 

2 

Цінні папери в 

портфелі банку на 

продаж 

- - - - 

3 

Цінні папери в 

портфелі банку до 

погашення 

- - - - 

4 
Інвестиційна 

нерухомість 
- - - - 

5 Основні засоби - - - - 

6 
Майнові права на 

грошові кошти 
1 376 581 208 654 249 995 178 715 

7 Усього 1 376 581 208 654 249 995 178 715 

 

 

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

 

Голова Правління ________________________________________ С.Б. Куріленко 

 

 

 

Головний бухгалтер      ____________________________________Л.М. Корж 
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