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ЗВІТ ПРО ОГЛЯД ПРОМІЖНОЇ СКОРОЧЕНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
 
АКЦІОНЕРАМ ТА ПРАВЛІННЮ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК”: 
 
 
Вступ 
 
Ми провели огляд проміжного скороченого балансу Закритого акціонерного товариства 
“Перший Український Міжнародний банк” (далі - “Банк”) станом на 30 червня 
2008 року, та відповідні скорочені звіти про прибутки та збитки, рух грошових коштів та 
зміни у капіталі за шість місяців, що закінчилися зазначеною датою, а також вибрані 
примітки.  Керівництво Банку несе відповідальність за складання та достовірне 
представлення цієї проміжної скороченої фінансової звітності згідно з Міжнародним 
стандартом бухгалтерського обліку (“МСБО”) 34 “Проміжна фінансова звітність” 
(далі - “МСБО 34”). Нашою відповідальністю є висловлення висновку щодо проміжної 
скороченої фінансової звітності на підставі проведеного нами огляду.  
 
Обсяг перевірки 
 
Ми провели огляд відповідно до Міжнародного стандарту завдань з огляду 2410 “Огляд 
проміжної фінансової інформації, виконаний аудитором суб’єкта господарювання”. 
Огляд проміжної фінансової звітності включає обговорення, головним чином із 
співробітниками організації, відповідальними за фінансові та бухгалтерські питання, а 
також застосування аналітичних та інших процедур огляду.  Обсяг процедур огляду є 
суттєво меншим, ніж при проведенні аудиту у відповідності до Міжнародних стандартів 
аудиту, і, відповідно, не дає нам можливості переконатися в тому, що ми виявили всі 
суттєві факти, які могли б бути виявлені в ході аудиту. Відповідно, ми не надаємо 
аудиторського висновку. 
 
Висновок 
 
На підставі нашого огляду, ми не виявили фактів, які свідчили б про те, що проміжна 
скорочена фінансова звітність, що додається, не була складена, у всіх істотних 
аспектах, відповідно до МСБО 34. 
 

 
 
23 вересня 2008 року 
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Переклад з оригіналу англійською мовою 
 
“Перший Український Міжнародний Банк” 
Проміжний скорочений баланс 
(у тисячах доларів США - валюті представлення) 

Примітки на сторінках 5-31 є невід’ємною частиною цієї проміжної скороченої фінансової звітності 1 

 Примітки 30 червня 
2008 р. 

(аудит не 
проводився) 

31 грудня  
2007 р. 

Активи    
    

Грошові кошти в касі та в дорозі 3 61 627 57 223 
Залишки на рахунках в НБУ  72 897 54 856 
Заборгованість інших банків 4 291 507 112 376 
Кредити клієнтам 5 2 136 201 1 675 942 
Інвестиційні цінні папери, наявні для 
продажу 

6  145 114 122 791 

Цінні папери з угод «РЕПО», наявні для 
продажу 

 - 20 101 

Інші активи  24 233 19 722 
Основні засоби 7 180 653 171 063 
Інвестиційна нерухомість 7 7 289 4 406 
Нематеріальні активи 7 3 342 2 737 
    
    

Всього активи  2 922 863 2 241 217 
    

Зобов’язання    
    

Заборгованість перед іншими банками 8 97 514 71 566 
Кошти клієнтів 9 1 069 589 832 192 
Випущені єврооблігації 10 283 609 282 896 
Випущені облігації 11 69 788 59 586 
Інші позикові кошти 12 618 831 474 706 
Поточне зобов’язання з податку на прибуток  4 221 2 205 
Інші зобов’язання  16 008 11 263 
Відстрочене податкове зобов’язання  27 926 24 083 
    
    

Всього зобов’язання  2 187 486 1 758 497 
    

Капітал    
    

Акціонерний капітал 13 547 692 325 868 
Емісійний дохід  11 714 11 247 
Резерв переоцінки будівель 7 69 530 67 556 
Резерв з переоцінки інвестиційних цінних 
паперів, наявних для продажу 

 
(182) 32 

Інші резерви  27 808 6 410 
Нерозподілений прибуток  78 815 71 607 
    

Всього капітал  735 377 482 720 
    
    

Всього зобов’язання і капітал  2 922 863 2 241 217 
    
 



Переклад з оригіналу англійською мовою 
 
“Перший Український Міжнародний Банк” 
Проміжний скорочений звіт про прибутки та збитки 
(у тисячах доларів США - валюті представлення) 

Примітки на сторінках 5-31 є невід’ємною частиною цієї проміжної скороченої фінансової звітності 2 

  За шість місяців, що 
закінчились 30 червня  
(аудит не проводився) 

 Примітки 2008 р. 2007 р. 
    
Процентні доходи 15 146 540 69 277 
Процентні витрати 15 (84 251) (35 741) 
    
    
Чистий процентний дохід  62 289 33 536 
    

    
Резерв під зменшення корисності кредитів 5 (14 772) (10 302) 
    

    

Чистий процентний дохід після резерву під 
зменшення корисності кредитів 

 
47 517 23 234 

    
Доходи за виплатами та комісійними 16 23 682 15 857 
Витрати за виплатами та комісійними 16 (6 847) (4 237) 
    
    

Чисті доходи за виплатами та комісійними  16 835 11 620 
    
    
Доходи за вирахуванням витрат за операціями з 
торгівлі іноземною валютою 

 
2 426 1 132 

Курсові різниці 476 1 151 
Прибуток/ (збиток) від вибуття цінних паперів, 
наявних для продажу 770 (2 067) 
Резерв під кредитні зобов’язання 

26 
(536) (497) 

Інші доходи 17 833 351 
    
    
Операційний дохід  68 321 34 924 
    
Операційні витрати 18 (35 988) (22 315) 
    
    
Прибуток до витрат з податку на прибуток  32 333 12 609 
    
    
Витрати з податку на прибуток 19 (9 034) (3 597) 
    
    

Чистий прибуток за період  23 299 9 012 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Переклад з оригіналу англійською мовою 
 
“Перший Український Міжнародний Банк” 
Проміжний скорочений звіт про прибутки та збитки 
(у тисячах доларів США - валюті представлення) 

Примітки на сторінках 5-31 є невід’ємною частиною цієї проміжної скороченої фінансової звітності 3 

 
 За шість місяців, що 

закінчились 30 червня  
(аудит не проводився) 

 2008 2007 
   
Рух грошових коштів в процесі операційної діяльності    
Проценти отримані 141 696 92 828
Проценти сплачені (80 495) (33 250)
Доходи за виплатами та комісійними, отримані 23 521 15 796
Витрати за виплатами та комісійними, сплачені (6 790) (3 801)
Дохід від торгівлі іноземною валютою 1 569 1 122
Інший дохід  1 483 931
Операційні витрати, сплачені (27 423) (19 076)
Податок на прибуток сплачений (4 229) (1 325)
Рух коштів в процесі операційної діяльності до змін в 
операційних активах та зобов’язаннях 49 332 53 225 
   
Зміни в операційних активах та зобов’язаннях:   
Чисте збільшення /(зменшення) залишків обов’язкового резерву в 
Національному банку України (27 852) (3 006) 
Чисте зменшення запасів банківських металів (913) (990)
Чисте зменшення заборгованості інших банків (27 781) (24 022)
Чисте збільшення кредитів клієнтам (430 242) (316 220)
Чисте збільшення інших активів (3 609) (15 935)
Чисте збільшення /(зменшення) заборгованості перед іншими банками 33 059 18 536
Чисте збільшення коштів клієнтів 227 410 117 573
Чисте збільшення інших зобов’язань 3 167 534
Чисті грошові кошти, використані в операційній діяльності (177 429) (170 305)
   
Рух грошових коштів в процесі інвестиційної діяльності   
Придбання основних засобів та нематеріальних активів (11 043) (18 305)
Надходження від продажу основних засобів 22 33
Придбання інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу (552 682) (312 749)
Надходження від вибуття інвестиційних цінних паперів, наявних для 

продажу 555 853 253 911
Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності (7 850) (77 110)
   
Рух грошових коштів в процесі фінансової діяльності   
Надходження від випущених єврооблігацій - 272 313
Надходження від випущених облігацій 67 695 -
Погашення облігацій (61 859) -
Надходження від інших позикових коштів 263 482 121 855
Погашення інших позикових коштів (141 016) (151 861)
Випуск акцій 208 176 85 004
Чисті грошові кошти, отримані від фінансової діяльності 336 478 327 311
 
Вплив курсових різниць на грошові кошти та їх еквіваленти (3 980) (2 021)
Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів 147 219 81 917
 
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 167 160 145 645
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду (Примітка 3) 314 379 227 562



Переклад з оригіналу англійською мовою 
 
“Перший Український Міжнародний Банк” 
Проміжний скорочений звіт про зміни у капіталі 
(у тисячах доларів США - валюті представлення) 
 

Примітки на сторінках 5-31 є невід’ємною частиною цієї проміжної скороченої фінансової звітності 4 

 

Акціо-
нерний 
капітал 

Емісій-
ний 

дохід  

Резерв 
переоцінки 
інвестицій-
них цінних 

паперів, 
наявних для 

продажу

Резерв 
пере-

оцінки 
будівель 

Резерв 
курсових 
різниць

Нероз-
поділений 
прибуток

Всього 
капітал 

       

31 грудня 2006 року 90 864 11 247 (43) 31 269 6 410 42 813 182 560
 

Перенесення амортизації 
переоцінених будівель - - - (353) - 353 -
Чистий прибуток від  
інвестицій цінних паперів, 
наявних для  продажу - - 672 - - - 672
Податковий ефект, 
відображений 
безпосередньо у капіталі - - (83) - - - (83)
Чистий дохід, визнаний 
безпосередньо у складі 
капіталу - - 589 (353) - 353 589
Чистий прибуток за період - - - - - 9 012 9 012
Всього визнаний дохід   589 (353) - 9 365 9 601
       
Випуск акцій (Примітка 12) 85 004 - - - - - 85 004
       
30 червня 2007 року  
(аудит не проводився) 175 868 11 247 546 30 916 6 410 52 178 277 165
       

31 грудня 2007 року 325 868 11 247 32 67 556 6 410 71 607 482 720

Курсові різниці 13 648 467 2 2 802 21 398 (16 919) 21 398
Перенесення амортизації 
переоцінених приміщень - - - (828) - 828 -
Чистий збиток від 
інвестицій цінних паперів, 
наявних для продажу - - (158) - - - (158)
Податковий ефект, 
відображений 
безпосередньо у капіталі - - (58) - - - (58)
Чистий дохід, визнаний 
безпосередньо у складі 
капіталу 13 648 467 (214) 1 974 21 398 (16 091) 21 182
Чистий прибуток за період - - - - - 23 299 23 299
Всього визнаний дохід 13 648 467 (214) 1 974 21 398 7 208 44 481
       
Випуск акцій (Примітка 12) 208 176 - - -  - 208 176
       

30 червня 2008 року  
(аудит не проводився) 547 692 11 714 (182) 69 530 27 808 78 815 735 377



Переклад з оригіналу англійською мовою 
 
“Перший Український Міжнародний Банк” 
Примітки до проміжної скороченої фінансової звітності за 6 місяців, що закінчились 30 червня 2008 року 
(у тисячах доларів США - валюті представлення) 
 

 5 

1. Основна діяльність 

Закрите акціонерне товариство “Перший Український Міжнародний банк” (далі –“Банк”) 
було засновано 20 листопада 1991 року і розпочало свою діяльність у квітні 1992 року. 
Банк надає повний спектр банківських послуг, включаючи залучення депозитів та надання 
кредитів, інвестування в цінні папери, платіжне обслуговування в Україні та переказ 
коштів за кордон, операції з обміну валют і випуск та обробку операцій з платіжними 
картками. 
 
Юридична адреса Банку: вул. Університетська, 2-a, Донецьк, Україна. Станом на 
30 червня 2008 року Банк мав 11 філій по всій Україні. Станом на 30 червня 2008 року в 
Банку працювало 3 045 осіб (31 грудня 2007 р.: 2 829 осіб). 
 
Станом на 30 червня 2008 року акціонерами Банку є ТОВ “СКМ ФІНАНС” (99,9% 
акціонерного капіталу) та фізична особа (0,1% акціонерного капіталу) (31 грудня 2007 р.: 
ТОВ “СКМ ФІНАНС” – 99,8% акціонерного капіталу та фізична особа – 0,2% 
акціонерного капіталу). Кінцевим контролюючим власником Банку є громадянин України 
пан Р.Л. Ахметов. 
 
2. Основа складання фінансової звітності та основні положення облікової політики 

Ця проміжна скорочена фінансова звітність за шість місяців, що закінчились 30 червня 
2008 року, була складена згідно з МСБО 34 “Проміжна фінансова звітність”.  Проміжна 
скорочена фінансова звітність не містить усієї інформації і даних, що підлягають 
розкриттю в річній фінансовій звітності, і повинна розглядатися в сукупності з річною 
фінансовою звітністю Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2007 року. 
 
Банк працює у галузі, в якій не спостерігається значних сезонних або періодичних змін в 
операційному прибутку протягом фінансового року. 
 
Принципи облікової політики, застосовані при складанні цієї проміжної скороченої 
фінансової звітності, відповідають тим, що використовувались при складанні річної 
фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2007 року, за винятком 
запровадження нових стандартів та інтерпретацій, зазначених у Примітках нижче. 
Застосування цих інтерпретацій не мало будь-якого впливу на результати діяльності та 
фінансовий стан Банку.  
 
ПКТ 14 до МСБО 19 “Обмеження на фіксований пенсійний актив, мінімальні вимоги до 
фондування та їх взаємозв’язок” 

ПКТ 14 було прийняте у липні 2007 року і має застосовуватись до річних періодів 
починаючи з 1 січня 2008 року або після цієї дати. Тлумачення роз’яснює, яким чином 
оцінювати ліміт надлишку за програмою з фіксованими виплатами, який може 
визнаватись як актив в рамках вимог МСБО 19 “Виплати працівникам”. Керівництво 
Банку вважає, що це тлумачення не матиме впливу на фінансовий стан або результати 
діяльності Банку. 
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3. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Для цілей складання звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти 
включали такі компоненти: 
 
 30 червня 

2008 р.  
(аудит не 

проводився) 
31 грудня 

2007 р. 
   
Поточні рахунки та депозити “овернайт” в інших банках 233 933 81 307 
Грошові кошти в касі та в дорозі 61 627 57 223 
Поточний рахунок в Національному банку України (крім 
обов’язкового резерву) 18 819 28 630 
   

Всього грошові кошти та їх еквіваленти 314 379 167 160 

4. Заборгованість інших банків 

 30 червня 
2008 р. 

(аудит не 
проводився) 

31 грудня 
2007 р. 

   
Поточні рахунки та депозити “овернайт” в інших банках   
- країн-членів ОЕСР 189 952 74 829 
- країн, що не є членами ОЕСР 17 563 6 199 
- України 26 663 438 
 234 178 81 466 
   
Строкові депозити в інших банках   
- України 2 012 13 885 
- країн, що не є членами ОЕСР 9 625 6 681 
 11 637 20 566 
Угоди зворотного “РЕПО” з іншими банками   
- України 45 692 10 344 
   

Всього заборгованість інших банків 291 507 112 376 

 
Поточні рахунки та депозити “овернайт” в інших банках включали нараховані проценти в 
сумі 245 тис. дол. США (31 грудня 2007 р.: 159 тис. дол. США). 
 
Протягом шести місяців, що закінчились 30 червня 2008 року, Банк розміщав і залучав 
короткострокові кошти українських банків у різних валютах. Станом на 30 червня 
2008 року, Банк розмістив на депозитах в українських банках суми, еквівалентні
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4. Заборгованість інших банків (продовження) 
 
346 770 тис. дол. США, і отримав від тих же банків суми, еквівалентні 347 040 тис. дол. 
США, у різних валютах (31 грудня 2007 р.: кошти розміщені на суму, еквівалентну 
610 099 тис. дол. США, і отримані на сурму, еквівалентну 610 148 тис. дол. США). Для 
цілей даної проміжної скороченої фінансової звітності зазначені депозити обліковувались 
як валютні свопи, і вони відображені на нетто-основі в сумі 449 тис. дол. США в складі 
інших активів та в сумі 719 тис. дол. США в складі інших зобов’язань (31 грудня 2007 р.: 
49 тис. дол. США в складі інших зобов’язань). 
 
Станом на 30 червня 2008 року строкові депозити, розміщені в банках країн-членів ОЕСР 
та інших країн, загальною вартістю 9 625 тис. дол. США (31 грудня 2007 р.: 6 681 тис. дол. 
США), являють собою заблоковані кошти – забезпечення акредитивів на імпорт товарів та 
гарантій, які Банк надав на користь своїх клієнтів. 
 
Станом на 30 червня 2008 року кошти в інших банках на суму 45 692 тис. дол. США 
(31 грудня 2007 р.: 10 344 тис. дол. США) були фактично забезпечені заставою у вигляді 
цінних паперів, придбаних на умовах зворотного “РЕПО”, справедливою вартістю 46 491 
тис. дол. США (31 грудня 2007 р.: 10 720 тис. дол. США). 
 
5. Кредити клієнтам 

 30 червня
2008 р.

(аудит не 
проводився)

31 грудня 
2007 р. 

   

Кредити юридичним особам 1 587 077 1 281 745 
Кредити фізичним особам 552 495 402 842 
Обліковані векселі 51 936 20 584 
Резерв з договорів «РЕПО» 1 962 11 583 
 2 191 508 1 705 171 
   

Резерв під зменшення корисності кредитів (57 269) (40 812) 
   

   

Всього кредити клієнтам 2 136 201 1 675 942 
   

 
Станом на 30 червня 2008 року загальна сума непрацюючих кредитів становила 28 576 
тис. дол. США (31 грудня 2007 р.: 13 978 тис. дол. США). Непрацюючі кредити 
включають кредити, платежі за якими прострочені більш ніж на 60 днів. 
 
Валова сума кредитів клієнтам станом на 30 червня 2008 року включає кредити на суму 
2 022 637 тис. дол. США (31 грудня 2007 р.: 1 559 751 тис. дол. США) з фіксованою 
процентною ставкою та кредити на суму 170 833 тис. дол. США (31 грудня 2007 р.: 
157 003 тис. дол. США) з плаваючою процентною ставкою. 
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5. Кредити клієнтам (продовження) 
 
Резерв під зменшення корисності кредитів клієнтам 
Нижче представлена звірка резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам за їх 
категоріями: 
 

 
Кредити 

юридичним 
особам

Кредити 
фізичним 

особам 
Обліковані

векселі Всього
1 січня 2008 року 32 639 7 889 284 40 812
Відрахування до резерву під зменшення 
корисності протягом періоду 4 841 9 576 355 14 772
Вплив зміни обмінних курсів 1 376 281 28 1 685
30 червня 2008 року (аудит не проводився) 38 856 17 746 667 57 269
    
 

 
Кредити 

юридичним 
особам

Кредити 
фізичним 

особам 
Обліковані 

векселі Всього
1 січня 2007 року 22 155 3 725 19 25 899
Відрахування до резерву під зменшення 
корисності протягом періоду 6 530 3 724 48 10 302
Кредити, списані протягом року як безнадійні - (5) - (5)
Вплив зміни обмінних курсів 16 1 0 17
30 червня 2007 року (аудит не проводився) 28 701 7 445 67 36 213
 
Кредити, зменшення корисності яких визначено на індивідуальній основі 
Станом на 30 червня 2008 року процентний дохід, нарахований за кредитами, корисність 
яких зменшилась, склав 265 тис. дол. США (31 грудня 2007 р.: 160 тис. дол. США).  
 
Концентрація кредитів клієнтам 
Станом на 30 червня 2008 року сукупна сума кредитів 578 475 тис. дол. США, наданих 20 
найбільшим позичальникам Банку становила 26% загального кредитного портфелю 
(31 грудня 2007 р.: сукупна сума кредитів 498 461 тис. дол. США, наданих 20 найбільшим 
позичальникам Банку, становила 29% загального кредитного портфелю). 
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5. Кредити клієнтам (продовження) 
 
Кредитний портфель Банку за сектором економіки: 

 
 
Банк здійснює операції з кредитування в Україні. Здатність позичальників погасити 
заборгованість залежить від ряду факторів, в тому числі від загальної фінансової 
спроможності позичальника та української економіки. 
 
За шість місяців, що закінчились 30 червня 2008 року, Банк не зазнав збитків від 
первісного визнання кредитів за ставками нижче ринкових (за шість місяців, що 
закінчились 30 червня 2008 року: 345 тис. дол. США). 
 
6. Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 

 30 червня
2008 р.

(аудит не 
проводився)

31 грудня 
2007 р. 

   
Корпоративні облігації 145 114 116 764 
Державні боргові цінні папери - 5 016 
Муніципальні облігації - 1 011 
   

Всього інвестиційні цінні папери, наявні для продажу 145 114 122 791

 

 30 червня 
2008 р. 

(аудит не 
проводився) 

31 грудня 
2007 р. 

   
Торгівля та агентське обслуговування 765 111 609 228
Фізичні особи 552 495 402 842
Харчова промисловість та сільське господарство 357 442 326 510
Металургія 181 287 136 508
Машинобудування 105 362 69 937
Хімічна галузь 49 584 28 667
Транспорт, послуги зв’язку та інфраструктура 24 931 23 326
Гірничо-видобувна галузь 22 148 20 626
Інше 135 110 99 110
  
Всього кредити клієнтам (валова сума) 2 193 470 1 716 754
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7. Основні засоби, інвестиційна нерухомість та нематеріальні активи 

 
Примі-
щення 

Удоско-
налення 
орендо-
ваного 
майна 

Компьюте-
ри та інше 

обладнання 

Інвестиції в 
основні 
засоби 

Всього 
основні 
засоби 

Інвести-
ційна 

нерухо-
мість 

Немате-
ріальні 
активи Всього 

Первісна або 
переоцінена 
вартість     

 

   
1 січня 
2008 року 164 478 4 111 42 429 3 443 214 461 4 406 7 299 226 166 
Надходження 3 867 1 3 498 2 811 10 177 - 975 11 152 
Вибуття/ 
списання - (129) (551) - (680) - - (680) 
Трансфери (584) 1 608 (78) (3 646) (2 700) 2 700 - - 
Перерахунок у 
валюту 
представлення 6 821 170 1 760 143 8 894 183 302 9 379 

         
         

Станом на 30 
червня 
2008 року 
(аудит не 
проводився) 174 582 5 761 47 058 2 751 230 152 7 289 8 576 246 017 
         

Амортизація         
1 січня 2008 року 19 045 1 220 23 133 - 43 398 - 4 562 47 960 
Нарахування за 
рік 1 663 426 2 842 - 4 931 - 484 5 415 
Вибуття/ 
списання - (102) (527) - (629) - - (629) 
Перерахунок у 
валюту 
представлення 789 51 959 - 1 799 - 188 1 987 

         
         

Станом на 
30 червня 
2008 року 
(аудит не 
проводився) 21 497 1 595 26 407 - 49 499 - 5 234 54 733 
 
         

 
Залишкова 
вартість станом 
на 30 червня 
2008 року (аудит 
не проводився) 153 085 4 166 20 651 2 751 180 653 7 289 3 342 191 284 
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7. Основні засоби, інвестиційна власність та нематеріальні активи (продовження) 

 
Примі-
щення 

Удоско-
налення 
орендо-
ваного 
майна 

Компьюте-
ри та інше 

обладнання 

Інвестиції в 
основні 
засоби 

Всього 
основні 
засоби 

Інвести-
ційна 

нерухо-
мість 

Немате-
ріальні 
активи Всього 

Первісна або 
переоцінена 
вартість     

 

   

1 січня 2007 року 85 121 2 133 30 361 858 118 473 2 861 7 753 129 087 
Надходження 5 005 - 6 790 4 623 16 418 - 700 17 118 
Вибуття/ 
списання - (194) (307) (35) (536) - (258) (794) 
Трансфери 1 471 602 (10) (2 055) 8 - (8) - 

         
         

Станом на 
30 червня 
2007 року 
(аудит не 
проводився) 91 597 2 541 36 834 3 391 134 363 2 861 8 187 145 411 
         

Амортизація 
        

1 січня 2007 року 10 100 1 646 19 352 - 31 098 - 4 962 36 060 
Нарахування за 
рік 791 152 2 237 - 3 180 - 433 3 613 
Вибуття/ 
списання - (181) (229) - (410) - (77) (487) 
Трансфери 255 (199) (56) - - - - - 

         
         

Станом на 
30 червня 
2007 року 
(аудит не 
проводився) 11 146 1 418 21 304 - 33 868 - 5 318 39 186 
 
 

        
 
Залишкова 
вартість станом 
на 30 червня 
2007 року (аудит 
не проводився) 80 451 1 123 15 530 3 391 100 495 2 861 2 869 106 225 
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7. Основні засоби, інвестиційна власність та нематеріальні активи (продовження) 

Станом на 30 червня 2008 року вартість повністю амортизованих активів, що перебувають 
у використанні Банку, становила 22 044 тис. дол. США (31 грудня 2007 р.: 19 899 тис. дол. 
США). 
 
Станом на 30 червня 2008 року головний офіс, меблі, обладнання та банкомати 
залишковою вартістю 188 422 тис. дол. США (31 грудня 2007 р.: 174 709 тис. дол. США) 
були застраховані від стихійного лиха, пограбування, пожежі та незаконних дій третіх 
осіб. 
 
Орендні платежі, отримані від інвестиційної нерухомості за шість місяців, що закінчились 
30 червня 2008 року, становили 327 тис. дол. США (шість місяців, що закінчились 
30 червня 2007 р.: 228 тис. дол. США). Операційні витрати та витрати на утримання 
інвестиційної нерухомості за шість місяців, що закінчились 30 червня 2008 року, 
становили 15 тис. дол. США (шість місяців, що закінчились 30 червня 2007 р.: 17 тис. дол. 
США). 
 
8. Заборгованість перед іншими банками 

 30 червня 
2008 р.  

(аудит не 
проводився) 

31 грудня 
2007 р. 

  
Поточні рахунки інших банків   
- України 22 563 27 160 
- Країн-членів ОЕСР 4 814 3 902 
- Країн, які не є членами ОЕСР 210 200 
 27 587 31 262 

  
Строкові депозити інших банків   
- України 25 562 6 007 
- Країн, які не є членами ОЕСР 3 680 711 
 29 242 6 718 
   
Угоди «РЕПО» з іншими банками   
- України 40 685 33 586 

Всього кошти інших банків 97 514 71 566 

 
Станом на 30 червня 2008 року строкові депозити інших банків включають 66 тис. дол. 
США (31 грудня 2007 р.: 66 тис. дол. США), розміщених в якості забезпечення 
зобов’язань за акредитивами на імпорт товарів та гарантіями (Примітка 14). 
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9. Кошти  клієнтів  

 2008 2007 
Юридичні особи   
 - Поточні рахунки 178 494 176 610 
 - Термінові депозити 320 903 243 769 
 - Угоди «РЕПО» 5 903 74 
Фізичні особи   
 - Поточні рахунки 125 505 104 809 
 - Термінові депозити 438 784 306 930 
   
Усього  рахунки клієнтів 1 069 589 832 192 
 

10. Випущені єврооблігації 

У 2007 році Банк отримав кредит в сумі 275 000 тис. дол. США від Standard Bank Plc 
(балансовою вартістю 283 609 тис. дол. США станом на 30 червня 2008 року). Цей кредит 
було профінансовано шляхом випуску Standard Bank Plc паперів участі в кредиті 
(“єврооблігації”) із ставкою 9,75%, без права зворотної вимоги до Standard Bank Plc, 
виключно для цілей фінансування кредиту Банку. Кредит має бути повністю погашений у 
лютому 2010 року. Процентна ставка за кредитом – 9,75% річних. Виплата процентів 
здійснюється кожні шість місяців за минулі періоди, що закінчуються 14 лютого та 16 
серпня кожного року, починаючи з 16 серпня 2007 року. 
 
11. Випущені облігації 

У квітні 2008 року Банк випустив деноміновані у гривнях облігації загальною 
номінальною вартістю 61 870 тис. дол. США (300 000 тис. грн.) (балансовою вартістю 
63 402 тис. дол. США станом на 30 червня 2008 року). Процентна ставка за цими 
облігаціями становить 13,5% річних, строк погашення – квітень 2011 року. 
 

 30 червня 2008 р.  
(аудит не проводився) 

31 грудня 2007 р. 

 Номінальна 
вартість 

Балансова 
вартість 

Номінальна 
вартість 

Балансова 
вартість 

     
Випущені облігації серії “A” 6 393 6 386 59 406 59 586 
Випущені облігації серії “Б” 61 870 63 402 - - 
     

Всього випущені облігації 68 263 69 788 59 406 59 586
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12. Інші позикові кошти 

 30 червня 2008 р.  
(аудит не 

проводився)
31 грудня 

2007 р. 
  
Standard Bank London Limited 242 265 242 344 
Cargill Financial Services International, Inc. 119 932 159 591 
HSBC Bank Plc 49 000 - 
VTB Bank Europe Plc 48 310 - 
Black Sea Trade and Development Bank 19 097 18 328 
ING Belgium SA/NV Brussels 18 480 - 
Fortis Bank (Nederland) N.V. 13 483 11 640 
Bank of New York Frankfurt-am-Main 11 546 6 391 
Fortis Bank (Belgium) 10 156 333 
Deutsche Bank 10 138 3 960 
Credit Suisee Geneva 10 115 - 
Nordea Bank Finland Plc 9 499 - 
SMBC Dubai 9 299 3 895 
Landesbank Berlin AG 9 035 1 787 
KBC Bank NV 8 316 8 024 
LB Interfinanz AG 5 698 8 946 
Інші кошти 24 462 9 467 
   
Всього інші позикові кошти 618 831 474 706 

 
Кредити, отримані від Standard Bank London Limited деноміновані у доларах США, і 
надані під ставку Libor + 1.9% річних, що нараховуються на залишок неповерненої суми. 
Строк погашення – від 20 серпня 2008 по 27 листопада 2008. 
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12. Інші позикові кошти (продовження) 
 
Кредити від Cargill Financial Services International деноміновані в доларах США і надані 
під середньозважену проценту ставку 9.6% річних, що нараховується на залишок 
неповерненої суми. Строк погашення – від 5 вересня 2008 року по 14 травня 2009 року. 
 
Кредит від HSBC Bank Plc деноміновані в доларах США і надані під середньозважену 
проценту ставку Libor + 4.0% річних, що нараховується на залишок неповерненої суми. 
Строк погашення – 15 травня 2009 року. 
 
Кредити від VTB Bank Europe Plc деноміновані в доларах США і надані під 
середньозважену проценту ставку Libor + 1.9% річних, що нараховується на залишок 
неповерненої суми. Строк погашення – 25  червень 2009 року. 
 
Кредити від Black Sea Trade and Development Bank деноміновані в доларах США і надані 
під середньозважену проценту ставку Libor + 2.5% річних, що нараховується на залишок 
неповерненої суми. Строк погашення – від 11 Серпня 2008 по 16 Жовтня 2008. 
 
Кредити від ING Belgium SA/NV Brussles деноміновані в доларах США і надані під 
середньозважену проценту ставку, що домінує над міжбанківською ринковою ставкою ( 
як визначає ING Belgium SA/NV Brussles) + 2.75%, що нараховується на залишок 
неповерненої суми. Строк погашення – 16 січня 2009. Кредити були отримані з метою 
фінансування придбання імпортного обладнання клієнтами Банку. 
 
Кредити від Fortis Bank (Nederland) N.V. деноміновані в євро і доларах США і надані під 
середньозважену проценту ставку Euribor + 2,6%, Libor + 2.9% (для кредитування в євро) і 
Libor + 2.5% (для кредитування в доларах США) річних, що нараховується на залишок 
неповерненої суми. Строк погашення – від 9 серпня 2008 по 22 лютого 2009. Кредити 
були отримані з метою фінансування придбання імпортного обладнання клієнтами Банку. 
 
Кредити від Bank of New York Frankfurt am Main деноміновані в євро і доларах США і 
надані під середньозважену проценту ставку Euribor + 3% (для кредитування в євро) і 
Libor + 2.5% (для кредитування в доларах США) річних, що нараховується на залишок 
неповерненої суми. Строк погашення – від 24 вересня 2008 по 16 грудня 2008. Кредити 
були отримані з метою фінансування придбання імпортного обладнання клієнтами Банку. 
 
Кредити від Fortis Bank (Belgium) N.V. деноміновані в євро і доларах США і надані під 
середньозважену проценту ставку Euribor + 3% (для кредитування в євро) і Libor + 2% 
(для кредитування в доларах США) річних, що нараховується на залишок неповерненої 
суми. Строк погашення – від 15 жовтня 2008 по 18 червня 2008. Кредити були отримані з 
метою фінансування придбання імпортного обладнання клієнтами Банку. 
 
Кредити від Deutsche Bank деноміновані в євро і надані під середньозважену проценту 
ставку Euribor + 2,5% річних, що нараховується на залишок неповерненої суми. Строк 
погашення – від 2 жовтня 2008 року по 19 жовтня 2009 року. Кредити були отримані з 
метою фінансування придбання імпортного обладнання клієнтами Банку. 
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12. Інші позикові кошти (продовження) 
 
Кредити від Credit Suisse Geneva деноміновані в доларах США і надані під 
середньозважену проценту ставку Libor + 3% річних, що нараховується на залишок 
неповерненої суми. Строк погашення – 20 квітня 2009 року. Кредити були отримані з 
метою фінансування придбання імпортного обладнання клієнтами Банку. 
 
Кредити від Nordea Bank Finland Plc деноміновані в євро і надані під середньозважену 
проценту ставку Euribor + 2,3% річних, що нараховується на залишок неповерненої суми. 
Строк погашення – від 21 серпня 2008 року по 14 січня 2010 року. Кредити були отримані 
з метою фінансування придбання імпортного обладнання клієнтами Банку. 
 
Кредити від SMBC Dubai деноміновані в євро та доларах США і надані під 
середньозважену проценту ставку Libor + 1,8% річних (для кредитів у євро) та Libor + 
1,8% річних (для кредитів в доларах США), що нараховується на залишок неповерненої 
суми. Строк погашення – від 15 липня 2008 року по 14 квітня 2009 року. Кредити були 
отримані з метою фінансування придбання імпортного обладнання клієнтами Банку. 
 
Кредити від Landesbank Berlin AG деноміновані в євро і надані під середньозважену 
проценту ставку Euribor + 1,6% річних, що нараховується на залишок неповерненої суми. 
Строк погашення – від 16 жовтня 2008 року по 29 червня 2013 року. Кредити були 
отримані з метою фінансування придбання імпортного обладнання клієнтами Банку. 
 
Кредити від KBC Bank NV деноміновані в доларах США і надані під середньозважену 
проценту ставку Libor + 2,8% річних, що нараховується на залишок неповерненої суми. 
Строк погашення – 1 грудня 2008 року. Кредити були отримані з метою фінансування 
придбання імпортного обладнання клієнтами Банку. 
 
Кредити від LB Interfinanz AG деноміновані в євро та доларах США і надані під 
середньозважену проценту ставку Euribor + 3,7% річних (для кредитів у євро) та Libor + 
3,8% річних (для кредитів в доларах США), що нараховується на залишок неповерненої 
суми. Строк погашення – від 29 вересня 2008 року по 1 грудня 2011 року. Кредити були 
отримані з метою фінансування придбання імпортного обладнання клієнтами Банку. 
 
Інші кошти включають 24 462 тис. дол. США, отримані від інших банків з метою 
фінансування придбання імпортного обладнання клієнтами Банку. Ці кошти деноміновані 
у доларах США, євро та швейцарських франках і надані під середньозважену процентну 
ставку 7,0% річних (для кредитів у євро), 6,4% річних (для кредитів у доларів США) та 
5,8% річних (для кредитів у швейцарських франках), що нараховуються на залишок 
неповерненої суми. Строк погашення – з 15 липня 2008 року по 11 вересня 2009 року. 
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13. Акціонерний капітал 

Станом на 30 червня 2008 року акціонерний капітал Банку складався з 10 968 880 простих 
акцій (31 грудня 2007 р.: 6 577 280 акцій) номінальною вартістю 230 грн. за акцію  
(47,43 дол. США за обмінним курсом 4,8489 грн. за 1 долар США на 30 червня 2008 року). 
Всі акції мають рівні права голосу. 
 
 30 червня 2008 року  

(аудит не проводився) 
31 грудня 2007 року 

 

Кількість 
акцій 

Номінальна 
вартість 

Сума, 
скоригована з 
урахуванням 

інфляції
Кількість 

акцій 
Номінальна 
вартість 

Сума, 
скоригована з 
урахуванням 

інфляції 
       
Прості акції/ 
Всього 
акціонерний 
капітал  10 968 880 520 292 547 692 6 577 280 299 559 325 868 
       
 
У грудні 2007 року на загальних зборах акціонерів Банку було прийнято рішення про 
збільшення акціонерного капіталу Банку шляхом випуску додаткових 4 391 600 простих 
акцій номінальною вартістю 230 грн. кожна.  Станом на 30 червня 2008 року всі нові акції 
були сплачені та зареєстровані у відповідних органах. 
 
 

14. Аналіз за сегментами 

Банк використовує інформацію за сегментами банківської діяльності як первинний 
формат надання інформації за сегментами. Банк здійснює свою діяльність у трьох 
основних бізнес-сегментах: 
 
• Послуги фізичним особам – цей бізнес-сегмент включає банківські послуги 

клієнтам-фізичним особам з відкриття та ведення поточних, ощадних та депозитних 
рахунків, інвестиційні ощадні продукти, послуги зі зберігання цінностей, 
обслуговування кредитних та дебетових карток, споживче та іпотечне кредитування. 

• Послуги корпоративним клієнтам – цей бізнес сегмент включає послуги прямого 
дебетування рахунків, обслуговування поточних рахунків, залучення депозитів, 
надання кредитних ліній у формі “овердрафт”, надання кредитів та інших видів 
фінансування, операції з іноземною валютою та операції з похідними фінансовими 
інструментами. 

• Інвестиційна банківська діяльність та казначейські банківські операції – цей бізнес-  
сегмент включає торгові операції з фінансовими інструментами, структуроване 
фінансування, корпоративний лізинг та консультаційні послуги у ході операцій з 
придбання та злиття компаній. 
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14. Аналіз за сегментами (продовження) 
 
Операції між сегментами банківської діяльності здійснюються на звичайних комерційних 
умовах. Кошти перерозподіляються між сегментами, що призводить до виникнення 
трансфертних витрат, які відображені у складі операційного доходу. Проценти, що 
нараховуються на ці кошти, визначаються відповідно до розрахунків вартості капіталу 
Банку. Інших суттєвих статей доходів та витрат за операціями між сегментами банківської 
діяльності немає. Активи і зобов’язання сегментів складаються з операційних активів та 
зобов’язань, що становлять більшу частину валюти балансу, за виключенням податків. 
Коригування з урахуванням внутрішніх розрахунків і трансфертного ціноутворення були 
відображені в результатах діяльності кожного бізнес-сегмента. 
 
Інформація за основними бізнес-сегментами Банку станом на 30 червня 2008 року 
наведена нижче: 

30 червня 2008 року Послуги 
фізичним 

особам

Послуги 
корпоратив-

ним 
клієнтам

Інвестиційна 
банківська 

діяльність та 
казначейські 

банківські 
операції

Нерозподі-
лені статті Всього

Активи  
     

Активи сегмента 651 772 1 727 979 476 991 66 121 2 922 863 
      

Всього активи 651 772 1 727 979 476 991 66 121 2 922 863 

Зобов’язання 
     

Зобов’язання сегмента 564 743 781 902 799 953 8 741 2 155 339 
Поточні та відстрочені 
податкові зобов’язання - - - 32 147 32 147 
      

Всього зобов’язання 564 743 776 902 799 953 40 888 2 187 486 

Інші статті за сегментами 
     

Капітальні витрати 5 347 4 896 161 748 11 152 
Резерв на зменшення 
корисності кредитів (9 576) (5 196) - - (14 772) 
Амортизація (1 369) (2 589) (62) (1 395) (5 415) 
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14. Аналіз за сегментами (продовження) 
 
Інформація за основними бізнес-сегментами Банку за шість місяців, що закінчились 
30 червня 2008 року, наведена нижче: 

2008 р. 

Послуги 
фізичним 

особам

Послуги 
корпоратив

-ним 
клієнтам 

Інвестиційна 
банківська 

діяльність та 
казначейські 

банківські 
операції

Нерозподі-
лені статті

Виклю-
чення Всього 

       
Зовнішні доходи 39 082 104 158 25 372 6 115 - 174 727 
Доходи від інших сегментів - - 27 513 55 344 (82 857) - 
       

Всього доходи 39 082 104 158 52 885 61 459 (82 857) 174 727 

       
Загальна сума доходів 
включає:       
- Процентні доходи 30 667 95 239 48 147 55 344 (82 857) 146 540 
- Винагороди та комісії 
отримані 8 287 8 245 2 123 5 027 - 23 682 
- Інші доходи  128 674 2 615 1 088 - 4 505 

       

Всього доходи 39 082 104 158 52 885 61 459 (82 857) 174 727 

       Результат сегмента (11 006) (10 973) 14 900 39 412 - 32 333 
Витрати з податку на 
прибуток - - - - - (9 034) 
       

Прибуток - - - - - 23 302 
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14. Аналіз за сегментами (продовження) 
 
Інформація за основними бізнес-сегментами Банку станом на 31 грудня 2007 року 
наведена нижче:  

31 грудня 2007 року 

Послуги 
фізичним 

особам

Послуги 
корпоратив-

ним 
клієнтам

Інвестиційна 
банківська 

діяльність та 
казначейські 

банківські 
операції

Нерозподі-
лені статті Всього

Активи  
     

Активи сегмента 492 703 1 420 153 280 839 47 522 2 241 217 
      

Всього активи 492 703 1 420 153 280 839 47 522 2 241 217 

Зобов’язання 
     

Зобов’язання сегмента 412 866 689 348 622 569 7 426 1 732 209 
Поточні та відстрочені 
податкові зобов’язання - - - 26 288 26 288 
      

Всього зобов’язання 412 866 689 348 622 569 33 714 1 758 497 

Інші статті за сегментами 
     

Капітальні витрати 8 282 7 492 376 968 17 118 
Резерв на зменшення 
корисності кредитів (3 724) (6 578) - - (10 302) 
Амортизація (690) (1 682) (53) (1 188) (3 613) 
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14. Аналіз за сегментами (продовження) 

Інформація за основними бізнес-сегментами Банку за шість місяців, що закінчились 
30 червня 2007 року, наведена нижче: 
 

2007 р. 

Послуги 
фізичним 

особам

Послуги 
корпоратив

-ним 
клієнтам 

Інвестиційна 
банківська 

діяльність та 
казначейські 

банківські 
операції

Нерозподі-
лені статті

Виклю-
чення Всього 

       
Зовнішні доходи 13 496 52 450 17 747 4 075 - 87 768 
Доходи від інших сегментів 4 309 - 5 501 18 251 (28 112) - 
       

Всього доходи 17 758 52 001 21 795 21 599 (27 791) 85 362 

       
Загальна сума доходів 
включає:       
- Процентні доходи 12 962 45 818 20 358 18 251 (28 112) 69 277 
- Винагороди та комісії 
отримані 4 846 6 183 1 500 3 328 - 15 857 
- Інші доходи  48 449 1 390 747 - 2 634 

       

Всього доходи 17 856 52 450 23 248 22 326 (28 112) 87 768 

       Результат сегмента (853) 1 042 3 717 8 703 - 12 609 
Витрати з податку на 
прибуток - - - - - (3 597) 
       

Прибуток - - - - - 9 012 
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14. Аналіз за сегментами (продовження) 

Географічні сегменти. Інформація за основними географічними сегментами Банку 
станом на 30 червня 2008 року та 31 грудня 2007 року, а також за роки, що закінчились 
зазначеними датами, представлена нижче. 
 

 Україна 
Країни-

члени ОЕСР 

Країни, які не 
є членами 

ОЕСР Всього 

30 червня 2008 року 
    

Активи сегмента 2 705 335 199 914 17 614 2 922 863 
     

Всього активи сегмента 2 705 335 199 914 17 614 2 922 863 

     
Зобов’язання з кредитування 444 315 2 313 540 447 168 
Капітальні витрати 11 152 - - 11 152 
     
За шість місяців 2008     
Зовнішні доходи 172 264 2 297 166 174 727 
     
     

31 грудня 2007 року 
    

Активи сегмента 2 151 669 81 804 7 744 2 241 217 
     

Всього активи сегмента 2 151 669 81 804 7 744 2 241 217 

     
Зобов’язання з кредитування 389 405 1 600 708 391 713 
Капітальні витрати 17 118 - - 17 118 
     
За шість місяців 2007      
Зовнішні доходи 84 902 2 843 23 87 768 
     

 
Зовнішні доходи та активи, а також кредитні зобов’язання були класифіковані за країною, 
в якій знаходиться контрагент. Грошові кошти у касі, приміщення, обладнання та 
капітальні витрати були класифіковані за країною їх фізичного знаходження. 
 
Суми та доходи за операціями з країнами-членами ОЕСР стосуються таких країн: Австрія, 
Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Німеччина, Японія, Нідерланди, Польща, Швеція, 
Швейцарія, Великобританія, США. 
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15. Процентні доходи та витрати  

 За шість місяців, що 
закінчились 30 червня  
(аудит не проводився) 

 2008 2007 
   
Процентні доходи   
Кредити клієнтам   
- юридичні особи 91 967 45 818 
- фізичні особи 30 668 8 603 
   
Заборгованість інших банків 11 513 6 632 
Цінні папери 12 392 8 224 
   

Всього процентних доходів 146 540 69 277 

   
Процентні витрати   
Фізичні особи   
- строкові депозити (20 568) (7 672) 
- поточні рахунки (583) (382) 
   
Юридичні особи   
- строкові депозити (13 367) (5 254) 
- поточні рахунки (1 922) (742) 
   
Заборгованість перед іншими банками (9 805) (3 563) 
Випущені єврооблігації (14 141) (7 320) 
Випущені облігації (4 350) - 
Інші позикові кошти (19 515) (10 808) 
   

Всього процентні витрати (84 251) (35 741) 

Чисті процентні доходи 62 289 33 536 
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16. Доходи та витрати за винагородами та комісійними 
 За шість місяців, що 

закінчились 30 червня  
(аудит не проводився) 

 2008 2007 
  

Платіжні картки 11 422 7 538
Обмін іноземної валюти 3 395 2 600
Інше 3 109 1 894
Документальні операції 3 034 1 792
Платежі 1 632 1 306
Грошові депозити та вилучення грошових коштів 1 090 727
   

Доходи за виплатами та комісійними 23 682 15 857

   
Платіжні картки (4 892) (3 210)
Інкасація готівкових коштів (423) (313)
Документарні операції (253) (85)
Платежі (212) (194)
Витрати на користування системою Reuters (170) (187)
Інше (897) (248)
   

Витрати за виплатами та комісійними (6 847) (4 237)

Чисті доходи за виплатами та комісійними 16 835 11 620

17. Інші доходи за вирахуванням витрат 

 За шість місяців, що 
закінчились 30 червня  
(аудит не проводився) 

 2008 2007 
   
Орендний дохід (Примітка 7) 327 228 
(Збиток)/ прибуток від реалізації основних засобів (13) (40) 
Інше 519 163 
   

Всього інші доходи 833 351 
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18. Операційні витрати 

 За шість місяців, що 
закінчились 30 червня  
(аудит не проводився) 

 2008 2007 
   
Заробітна плата, винагородження працівникам, обовязкові 
внески до державних фондів 17 800 10 743

Знос та амортизація(Примітка 7) 5 415 3 613
Витрати на утримання приміщень та обладнання 2 758 1 971
Оренда приміщень 2 254 1 150
Державні мита та податки, крім податку на прибуток 1 409 778
Послуги зв’язку 950 722
Реклама, представницькі витрати та витрати на утримання 
представництв 924 943
Аудиторські, юридичні та консультаційні послуги 634 302
Послуги охорони 513 484
Навчання персоналу 218 170
Благодійна діяльність 61 25
Інше 3 052 1 414
   

Всього операційних витрат 35 988 22 315

 
До складу заробітної плати, пільг працівникам та обов’язкових внесків до державних 
фондів включено обов’язкові внески на соціальне та пенсійне забезпечення в сумі 4 324 
тисяч доларів США (2007 р.: 2 614 тисяч доларів США). Внески на пенсійне забезпечення 
до Державного пенсійного фонду здійснюються за планом із встановленими внесками.  
 
19. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток наступне включали такі компоненти: 
 За шість місяців, що 

закінчились 30 червня  
(аудит не проводився) 

 2008 2007 
   
Поточні податкові витрати 6 182 1 579 
Відстрочений податок 2 852 2 018 
   

Витрати з податку на прибуток за період 9 034 3 597 

Доходи Банку оподатковуються  податком на прибуток за ставкою 25% (2007р: 25%).  
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20. Договірні та умовні зобов’язання і похідні фінансові інструменти 

Капітальні зобов’язання 
Станом на 30 червня 2008 року Банк мав капітальні зобов’язання з придбання обладнання 
на суму 10 815 тис. дол. США (31 грудня 2007 р.: 9 404 тис. дол. США). Керівництво 
Банку вже виділило необхідні ресурси для виконання цього зобов’язання. Керівництво 
Банку вважає, що майбутні доходи та фінансування будуть достатніми для виконання 
цього та інших аналогічних зобов’язань. 
 
Зобов’язання з кредитування  
 
Акредитиви, видані Банком, включали: 

 30 червня 
2008 року 
(аудит не 

проводився)
31 грудня 
2007 року 

   

Підтверджені експортні акредитиви 2 658 2 112 
Імпортні акредитиви 130 691 104 020 
Грошове забезпечення (8 476) (8 131) 
Резерв під імпортні акредитиви (1 748) (1 322) 
   

Всього акредитиви 123 125 96 679 

 
Гарантії надані були такими: 

 30 червня 
2008 року 
(аудит не 

проводився)
31 грудня 
2007 року 

   
Гарантії та авалювання векселів 138 819 121 336 
Грошове забезпечення (6 125) (7 678) 
Резерв під гарантії (1 484) (1 262) 
   

Всього гарантії 131 210 112 396 

 
Сума взятих на себе Банком зобов’язань з кредитування станом на 30 червня 2008 року 
становила 189 601 тис. дол. США (31 грудня 2007 р.: 180 054 тис. дол. США). Станом на 
30 червня 2008 року та 31 грудня 2007 року Банк не мав безвідкличних зобов’язань з 
кредитування. 
 
Станом на 30 червня 2008 року сума зобов’язань Банку з розміщення облігацій становила 
6 043 тис. дол. США (31 грудня 2007 р.: зобов’язань не було). 
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20. Договірні та умовні зобов’язання і похідні фінансові інструменти (продовження) 
 
Зміни у резерві за зобов’язаннями з кредитуванням були такими: 
 
 За 6 місяців, що 

закінчились 
30 червня 2008 

року 
(аудит не 

проводився) 

За 6 місяців, що 
закінчились 

30 червня 2007 
року 

(аудит не 
проводився) 

   
Резерв за зобов’язаннями з кредитування станом на 
початок періоду 2 584 1 213 
Відрахування до резерву за зобов’язаннями протягом 
періоду 536 497 
Вплив змін обмінних курсів 112 4 
   

Резерв за зобов’язаннями з кредитування станом на 
кінець періоду 3 232 1 714 

 
Зобов’язання за оперативною орендою 
У випадках, коли Банк виступає орендарем, майбутні мінімальні орендні платежі за 
оперативною орендою були такими: 
 30 червня 

2008 року 
(аудит не 

проводився) 
31 грудня 
2007 року 

   
До 1 року 4 692 3 775 
Від 1 до 5 років 10 459 8 821 
Більше 5 років 12 015 10 662 
   

Всього зобов’язання за оперативною орендою 27 166 23 258 

 
Похідні фінансові інструменти 
Станом на 30 червня 2008 року Банк мав невиконані угоди з обміну валют з іншими 
банками: 
 30 червня 2008 року (аудит не проводився) 
 

Купівля 
іноземної валюти 

(Продаж 
іноземної валюти) 

Позитивна 
справедлива 

вартість 

(Від’ємна 
справедлива 

вартість) 
Валютні 
форварди  754 797 757 074 15 (2 292) 
Валютні свопи 346 770 347 040 449 (719) 

Всього 1 101 567 1 104 114 464 (3 011) 



Переклад з оригіналу англійською мовою 
 
“Перший Український Міжнародний Банк” 
Примітки до проміжної скороченої фінансової звітності за 6 місяців, що закінчились 30 червня 2008 року 
(у тисячах доларів США - валюті представлення) 
 

 28

20. Договірні та умовні зобов’язання і похідні фінансові інструменти (продовження) 
 
Станом на 31 грудня 2007 року Банк мав невиконані угоди з обміну валют з іншими 
банками: 
 31 грудня 2007 року 
 

Купівля 
іноземної валюти 

(Продаж 
іноземної валюти) 

Позитивна 
справедлива 

вартість 

(Негативна 
справедлива 

вартість) 
Валютні 
форварди  380 824 (380 966) 910 (1 052) 
Валютні свопи 610 099 (610 148) 1 502 (1 551) 

Всього 990 923 (991 114) 2 412 (2 603) 

 
Відповідний чистий прибуток або збиток від зміни справедливої вартості був 
відображений у складі результату від торгових операцій з іноземною валютою. 
 
Активи в довірчому управлінні 
Ці активи не включено до балансу, оскільки вони не являють собою активи Банку. 
Наведена нижче номінальна вартість, як правило, відрізняється від справедливої вартості 
відповідних цінних паперів. 
 
 30 червня 2008 р.

(аудит не 
проводився)
Номінальна 

вартість

31 грудня  2007 
р. Номінальна 

вартість 
   
Акції підприємств та інші цінні папери, що 
утримуються від імені клієнтів 3 842 3 945 

   

 
Станом на 30 червня 2008 року та 31 грудня 2007 року активи в довірчому управлінні не 
були застраховані. 
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21. Операції з пов’язаними сторонами 

Для цілей складання цієї фінансової звітності, пов’язаними вважаються сторони, одна з 
яких має можливість контролювати, знаходиться під спільним контролем або може у 
значній мірі впливати на фінансові та операційні рішення іншої сторони у відповідності 
до МСБО 24 “Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін”. При розгляді кожного 
можливого випадку відносин зі зв’язаними сторонами до уваги береться суть цих 
відносин, а не лише юридична форма. 
 
В ході звичайної діяльності Банк здійснює значні операції з основними акціонерами та 
підприємствами, з якими Банк має спільних основних акціонерів. Ці операції включають 
здійснення розрахунків, надання кредитів, залучення депозитів, фінансування комерційної 
діяльності та операції з іноземною валютою. Нижче наводяться залишки станом на 
30 червня 2008 року та 31 грудня 2007 року, а також доходи та витрати за 6 місяців, що 
закінчились 30 червня 2008 та 2007 років: 
 

Станом на 30 червня 2008 року 

Мате-
ринська 
компанія 

Підприємства під 
спільним 

контролем  Керівництво
Інші зв’язані 

сторони 

Активи     

Заборгованість інших банків (процентна 
ставка, % річних) - 5 (0) - - 

Інвестиційні цінні папери, наявні для 
продажу - 1 952 (12,8) - - 

Кредити клієнтам (процентна ставка, % 
річних) - 40 809 (10,7) 317 (7,3) 1 057 (11,9) 

Резерв під зменшення корисності кредитів - (558) (1) (11) 
Інші активи - 276 - - 

Зобов’язання 
    

Заборгованість перед іншими банками 
(процентна ставка, % річних) - 1 922 (0,4) - - 

Кошти клієнтів (процентна ставка, % 
річних) 19 (0,5) 94 302 (5,6) 709 (13,1) 4 454 (10,3) 

Інші зобов’язання - 4 - - 

Зобов’язання з кредитування     
Гарантії - 5 823 - - 
Резерв за зобов’язаннями з кредитування - (20) - - 
Відкличні зобов’язання з кредитування  3 498   

За шість місяців, що закінчились 30 
червня 2008 року     

Доходи / витрати     

Процентні доходи - 2 043 1 10 
Процентні витрати (21) (1 832) (29) (75) 
Комісійні доходи 15 1 126 - 1 
Комісійні витрати - (224) - - 
Прибуток від продажу цінних паперів - 6 - - 
Інші доходи 3 14 - - 
Резерв під зменшення корисності кредитів - (367) 2 (3) 
Резерв за зобов’язаннями з кредитування - (20) - - 
Витрати на страхування - (152) - - 



Переклад з оригіналу англійською мовою 
 
“Перший Український Міжнародний Банк” 
Примітки до проміжної скороченої фінансової звітності за 6 місяців, що закінчились 30 червня 2008 року 
(у тисячах доларів США - валюті представлення) 
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21. Операції зі пов’язаними сторонами (продовження) 

Станом на 31 грудня 2007 року 

Мате-
ринська 
компанія 

Підприємства під 
спільним 

контролем  Керівництво
Інші зв’язані 

сторони 

Активи     

Інвестиційні цінні папери, наявні для 
продажу - 1 712 (12,8) - - 

Кредити клієнтам (процентна ставка, % 
річних) - 22 311 (12,0) 356 (8,8) 831 (11,3) 

Резерв під зменшення корисності кредитів - (308) (3) (8) 
Інші активи - 415 - - 

Зобов’язання 
    

Заборгованість перед іншими банками 
(процентна ставка, % річних) - 1 687 (0,5) - - 

Кошти клієнтів (процентна ставка, % 
річних) 14 (0,5) 20 846 (3,4) 526 (10,4) 4 180 (9,0) 

Зобов’язання з кредитування     

Гарантії - 75 - - 
Резерв за зобов’язаннями з кредитування - (1 209) - - 
Авалювання векселів - 1 140 - - 
Відкличні зобов’язання з кредитування - 14 325 - - 
Непідтверджені акредитиви - 1 525 - - 

За 6 місяців, що закінчились 30 червня 
2007 року     

Доходи / витрати     
Процентні доходи - 636 1 - 
Процентні витрати (23) (672) (5) (10) 
Комісійні доходи 7 961 1 1 
Комісійні витрати - (212) - - 
Інші доходи 3 - - - 
(Нарахування)/ використання резерву під 
зменшення корисності кредитів - (46) (1) 1 

Використання резерву за зобов’язаннями з 
кредитування - 7 - - 

Орендні витрати - (1) - - 
Витрати на страхування - (173) - - 
      
Резерв під зменшення корисності кредитів, наданих зв’язаним сторонам, був створений за 
портфельним принципом стосовно основної частини кредитів. 
 



Переклад з оригіналу англійською мовою 
 
“Перший Український Міжнародний Банк” 
Примітки до проміжної скороченої фінансової звітності за 6 місяців, що закінчились 30 червня 2008 року 
(у тисячах доларів США - валюті представлення) 
 

 31

21. Операції зі пов’язаними сторонами (продовження) 

Протягом 6 місяців, що закінчились 30 червня 2008 року, зміни на рахунках кредитів 
зв’язаним сторонам були такими: 
 

 

Мате-
ринська 
компанія 

Підприємства під 
спільним контролем  Керівництво

Інші 
зв’язані 
сторони 

Кредити, надані зв’язаним 
сторонам протягом періоду - 80 172 68 383 

Суми, погашені зв’язаними 
сторонами протягом періоду - 73 726 68 114 

Інші зміни - 12 052 (37) (43)
 

 
Протягом 6 місяців, що закінчились 30 червня 2007 року, зміни на рахунках кредитів 
зв’язаним сторонам були такими: 
 

 

Мате-
ринська 
компанія 

Підприємства під 
спільним контролем  Керівництво

Інші 
зв’язані 
сторони 

Кредити, надані зв’язаним 
сторонам протягом періоду - 23 776 159 4 

Суми, погашені зв’язаними 
сторонами протягом періоду - 25 586 101 8 

 

 
За 6 місяців, що закінчились 30 червня 2008 року, винагорода членів Правління включала 
заробітну плату в сумі 1 382 тис. дол. США (за 6 місяців, що закінчились 
30 червня 2007 р: 521 тис. дол. США), обов’язкові внески до державних фондів в сумі 
17 тис. дол. США (за 6 місяців, що закінчились 30 червня 2007 р.: 14 тис. дол. США) та 
виплати у розмірі 1 тис. дол. США (за 6 місяців, що закінчились 30 червня 2007 р.: 2 тис. 
дол. США). За 6 місяців, що закінчились 30 червня 2008 року, розмір винагороди членів 
Наглядової Ради складав 91 тис. дол. США (за 6 місяців, що закінчились 
30 червня 2007 р.: 80 тис. дол. США). 
 
22. Події після дати балансу 

У серпні 2008 року Банк отримав синдикований кредит у розмірі 154 000 тис. дол. США 
від Standard Bank Plc. кредит надано під процентну ставку Libor + 1,95% річних і підлягає  

 

  


