Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
В.о. Голови
Правлiння

Лазепко Лiлiя Олегiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.04.2012

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента

21685166

1.4. Місцезнаходження емітента
01033, Київ, Жилянська, 43
1.5. Міжміський код, телефон та факс
емітента

0444900564 0444956083

1.6. Електронна поштова адреса емітента

custody@otpbank.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у
загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

27.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація
опублікована у

2.3. Річна інформація розміщена
на сторінці в мережі
Інтернет

ВIДОМОСТI ДКЦПФР 80

27.04.2012

(номер та найменування офіційного
друкованого видання)

(дата)

http://www.otpbank.com.ua/abou
t/informations/annual_reports/rep
orts-ssmnk.php
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

X

є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових
цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні

X

папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним
покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати
чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного
покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні
інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі
об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки

1. До п. 1в надаємо додатково список рахункiв банкiв - кореспондентiв. валюта:CHF- швейцарський франк; банк: UBS AG, Bahnhofstrasse 45,
CH-8001 Zurich, Switzerland; Swift/BIC:UBSW CH ZH 80A; рахунок 23069243.05N. - валюта: CZK - чеська крона; банк: Komerchni banka a.s.,

Prague1, Na Prikope 33, building No. 969, 11407, Czech Republic;
Swift/BIC: рахунок 358315790277. - валюта: EUR - євро; банк: Deutsche
Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany; Swift/BIC:
DEUT DE FF; рахунок:10 094 749 740 000. - валюта: EUR - євро; банк:
Commerzbank AG, Kaiserplatz, D-60261 Frankfurt am Main, Germany;
Swift/BIC: COBA DE FF; рахунок: 400 8880064 01. - валюта: EUR - євро;
банк: Standard Chartered Bank, Germany Branch, Franklinstrasse 46-48,
60486 Frankfurt am Main, Germany; Swift/BIC: SCBLDEFX;
рахунок:18142707. - валюта: GBP - англiйський фунт стерлiнгiв; банк:
Royal Bank of Scotland, EH12 1HQ, Gogaburn, Edinburgh, United Kingdom;
Swift/BIC: RBOSGB2L; рахунок:10006498. - валюта: HUF - угорський
форинт; банк: OTP Bank Plc, Hungary, 1051 Budapest,Nador u. 16;
Swift/BIC: OTPVHUHB; рахунок: 11782007-81192238. - валюта: JPY японська єна; банк: Mizuho Corporate Bank Ltd, 1-3-3 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8210 Tokyo, Japan; Swift/BIC: MHCBJPJT;
рахунок:6452010. - валюта: PLN - польський злотий; банк: PKO Bank
Polski SA, Spolka Akcyjna, Poland, 00-975, Warsaw 12, ul. Pulawskq 15,
Mazowieckie; Swift/BIC: BPKOPLPW; рахунок:PL 36 1020 0016 1201
1100 0000 1608; - валюта: SEK - шведська крона; банк: Skandinaviska
Enskilda Banken, Kungstradgardsgatan 8, 10640 Stockholm , Sweden;
Swift/BIC: ESSESESS; рахунок: 55558500913. - валюта: USD - доллар
США; банк: Standard Chartered Bank New York Branch, One Madison
Avenue, 3rd Floor, New York, New York 10010, USA; Swift/BIC:
SCBLUS33; рахунок: 3582023463002. - валюта: USD - доллар США;
банк: Wells Fargo Bank, N.A. (Former Wachovia Bank NA), 101 North
Phillips Avenue, Sioux Falls, South Dakota 57104, USA; Swift/BIC: PNBP
US 3N NYC; рахунок:2000193659230. - валюта: RUB - росiйський рубль;
банк: OTP Bank OAO, Russia, 105062, Moscow, Pokrovka srt., 45, building
1; Swift/BIC: OTPVRUMM/ 044525311 Корр.счет 30101810000000000311
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России; рахунок:
30111810600000000059. - валюта: KZT - казахстанський тенге; банк: JSC
Kazkommertsbank, 135 zh., Gagarin Ave., Almaty, Kazakhstan, 050060;
Swift/BIC: KZKOKZKX; рахунок: KZ029260001000137001. 2. Рiчна
фiнансова звiтнiсть АТ "ОТП Банк" за 2011 рiк складається з таких форм
фiнансової звiтностi: "Баланс АТ "ОТП БАНК" за станом на кiнець дня
31 грудня 2011року"., "Звiт про фiнансовi результати АТ "ОТП БАНК"
за станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року", "Звiт про сукупнi
прибутки та збитки за 2011 рiк АТ "ОТП БАНК", "Звiт про рух грошових
коштiв АТ "ОТП БАНК" за станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року
(непрямий метод)", "Звiт про власний капiтал АТ 2ОТП БАНК" за
станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року". Звiт про сукупнi прибутки та
збитки за 2011 рiк АТ "ОТП Банк" складається iз наступних статей: стаття 1 "Чистий прибуток/(збиток) iз значенням 320903 у звiтному роцi
та 563491 у попередньому роцi; - стаття 2 "Iнший сукупний дохiд iз
значенням -36163 у звiтному роцi та 16586 у попередньому; - стаття 2.1.
"Вiдстроченi податковi зобов'язання, пов'язанi з переоцiнкою цiнних
паперiв в портфелi банку на продаж" iз значенням -9336 у звiтному роцi
та -2509 у попередньому; - стаття 2.2. "Прибутки/(збитки) за цiнними
паперами на продаж" iз значенням -26827 у звiтному роцi та 19095 у
попередньому; - стаття 3 "Курсовi рiзницi" - значення вiдсутнi за звiтний
та попереднiй роки; - стаття 4 "Всього сукупний прибуток/(збиток) iз
значенням 284740 у звiтному роцi та 580077 у попередньому 3. Додаток
1є не заповнений згiдно п.1.5. глави 2 роздiлу V Рiшення. 4. Звiтнiсть

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не надається,
оскiльки НКЦПФР не вимагає надання такої звiтностi за 2011 рiк. АТ
"ОТП Банк" складає консолiдовану звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ. 5. До
п. 9.в.: АТ "ОТП Банк" не здiйснював емiсiю iнших цiнних паперiв,
емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, протягом звiтного перiоду. 6. До п. 9.г.:
АТ "ОТП Банк" не здiйснював емiсiю похiдних цiнних паперiв. 7. До п.
9.г.:АТ "ОТП Банк" не здiйснював викуп власних акцiй протягом
звiтного перiоду. 8. До п. 9.д.: цiннi папери АТ "ОТП Банк" випущенi в
бездокументарнiй формi. 9. До п. 11.б.: не заповнюється емiтентами, що
здiйснюють банкiвську, страхову дiяльнiсть та дiяльнiсть iнститутiв
спiльного iнвестування. 10.До п. 11.г.: АТ "ОТП Банк" не вiдноситься до
емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi. 11.До п. 11.г.: оскiльки АТ "ОТП Банк" не вiдноситься до
емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi, то iнформацiя про собiварiсть реалiзаованої продукцiї не
заповнюється. 12. До п. 25: Вiдповiдно до облiкової полiтики АТ "ОТП
Банк" не веде облiк руху грошових коштiв за прямим методом. 13. До п.
29: АТ "ОТП Банк" не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, виконання
зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
3.1.3. Організаційно-правова форма
3.1.4. Поштовий індекс
3.1.5. Область, район

АТ "ОТП Банк"
Публічне акціонерне товариство
01033
Київська, Київ

3.1.6. Населений пункт

Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

Жилянська, 43

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 №370771
3.2.2. Дата державної реєстрації
02.03.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Голосiївська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
2868190521.75
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
2868190521.75
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Головне управлiння НБУ по м. Києву та Київськiй областi
3.3.2. МФО банку
321024

3.3.3. Поточний рахунок

3200619001

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Список банкiв надається у примiтках
3.3.5. МФО банку .
3.3.6. Поточний рахунок .
3.4. Основні види діяльності
Iнше грошове посередництво

65.12.0

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Дата
Державний орган, закінчення дії
що видав
ліцензії
(дозволу)

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

4

5

Депозитарна
дiяльнiсть
зберiгача цiнних
паперiв

АВ №470725

09.07.2009

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

07.10.2012

Опис

Брокерська
дiяльнiсть
Опис

Дилерська
дiяльнiсть
Опис

Андеррайтинг
Опис

Банкiвська
лiцензiя
Опис

Дозвiл на

Вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, виконання операцiй на рахунках у цiнних
паперах, зберiгання цiнних паперiв. Планується продовження термiну дiї лiцензiї.

АВ №470720

09.07.2009

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

07.10.2012

Здiйснення операцiй з цiнними паперами вiд iменi та за дорученням клiєнтiв. Планується
продовження термiну дiї лiцензiї.

АВ №470721

09.07.2009

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

07.10.2012

Здiйснення операцiй з цiнними паперами вiд власного iменi i за власнi кошти. Планується
продовження термiну дiї лiцензiї.

АВ №470722

09.07.2009

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

07.10.2012

Розмiщення (пiдписка, продаж) цiнних паперiв торговцем цiнними паперами за
дорученням, вiд iменi та за рахунок емiтента. Планується продовження термiну дiї лiцензiї.

191

08.07.2009

Нацiональний банк
України

безстроково

Банкiвськi операцiї, визначенi ЗУ "Про Банки i банкiвську дiяльнiсть", якi здiйснюються на
пiдставi банкiвської лiцензiї.

191-1

08.07.2009 Нацiональний банк

безстроково

здiйснення
окремих операцiй

України
Право здiйснювати операцiї, передбаченi пунктами 1-4 частини другої та частиною
четвертою Статтi 47 ЗУ "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"

Опис

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування
об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Професiйна асоцiацiя
реєстраторiв та
депозитарiїв

01133, вул Щорса, 32Б, примiщення 61
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв є єдиною саморегулiвною
орагнiзацiєю для депозитарних установ. Участь у саморегулiвнiй органiзацiї
обов'язкова згiдно ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Опис

Асоцiацiя українських
фондових торговцiв

01015, Київ, вул. Московська 46/2, 32
Асоцiацiя українських фондових торговцiв є єдиною саморегулiвною ораганiзацiєю
для торговцiв цiнними паперами. Участь у саморегулiвнiй органiзацiї обов'язкова
згiдно ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок"

Опис

3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової
оцінки емітента або цінних
паперів емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

Moody's Investors
Service

міжнародне рейтингове
агентство

20.12.2011

Ba2

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

АТ "Райффайзен
Центральбанк Естеррайх
АГ"

FN58882t

А-103Австрiя м. Вiдень
Ам Штадпарк,9

35.000000000000

АТ "Райффайзен Iнвестмент
Акцiенгензельшафт"

FN34936b

А-102Австрiя м.Вiдень
Аспернбрюкенгассе, 2

30.000000000000

"Райффайзен Iнтернацiональ
Бетайлiгунгс ГмбХ

FN122119m

А-103Австрiя м.Вiдень
Ам Штадпарк, 9

35.000000000000

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи
Усього

Відсоток акцій (часток, паїв),
Серія, номер, дата видачі та найменування які належать засновнику та/або
органу, який видав паспорт*
учаснику (від загальної
кількості)
100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 3101 особа. Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 162 особи.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осiб) - 984 особи. Фонд оплати працi за 2011 рiк, накопичувально складає 336991.10 тис грн.
Фонд оплати працi зменшився в порiвняннi з попереднiм роком у зв'язку зi зменшенням
чисельностi персоналу. Полiтика управлiння персоналом Банку спрямована на створення
умов для професiйного, особистiсного росту наших працiвникiв та розвитку корпоративних
компетенцiй, на що й спрямована система навчання та розвитку персоналу Банку. Фокус
навчання направлений насамперед на професiйну пiдготовку спiвробiтникiв та передбачає
комплексний пiдхiд. З появою нових продуктiв та оновленням процесiв системою
електронного навчання в 2011 роцi були розробленi новi електроннi курси, навчання та
перевiрку знань з яких пройшли 1 723 спiвробiтник з усiх регiонiв України, де представлений
АО "ОТП Банк". В 2011 роцi було завершено розробку 30 курсiв. Iнститутом корпоративних
тренерiв, розробляються та проводяться внутрiшнi аудиторнi тренiнги та семiнари. В 2011
роцi було поповнено каталог навчальних програм новою тренiнговою програмою "Найкраще фiнансове рiшення для клiєнта". За цiєю програмою було пiдготовлено i
лiцензовано тренерiв для кожного регiону, де представлено АО "ОТП Банк". Спiвробiтники
АО "ОТП Банк" проходять сертифiкацiйнi та спецiалiзованi програми iз залученням
зовнiшнiх спецiалiстiв. Також нашi фахiвцi є спiкерами та учасниками спецiалiзованих
конференцiй та форумiв по обмiну досвiдом. Значна увага придiляється розвитку
корпоративних компетенцiй та загально-корпоративних програм. В 2011 роцi було
завершено пiдготовку спiвробiтникiв - заступникiв керiвникiв рiзних пiдроздiлiв.
Багатомодульна система була направлена на розвиток менеджерських якостей та лiдерських
здiбностей. Загалом завдяки всiм формам навчання, що представленi в АО "ОТП Банк"
пiдготовку пройшли 2 503 спiвробiтникiв Банку.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зiнков Дмитро Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 524575 14.10.1997 Подiльским РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження** 1969
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередня посада - Член Правлiння АТ "ОТП Банк".
6.1.8. Опис
Голова Правлiння обирається Наглядовою радою Банку, в порядку, передбаченому
Положенням про Правлiння Банку. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає
засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдання. Голова Правлiння має право без
довiреностi дiяти вiд iменi Банку вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi, представляти
iнтереси Банку, вчиняти правочини вiд iменi Банку, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Банку. Має право
представляти Банк без довiреностi перед будь-якими юридичними та/або фiзичними
особами. Керує роботою Правлiння Банку, розпоряджається майном Банку, подає Правлiнню
робочi плани та програми, а також звiти про виконання цих планiв i програм, приймає
рiшення щодо органiзацiї працi та визначення завдань i обов'язкiв працiвникiв Банку, наймає

та звiльняє з роботи працiвникiв Банку, виконує iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей
Банку. Повноваження припиняються за рiшенням Наглядової ради згiдно пiдстав,
визначених статутом Банку, законодавством та Договором з ним. До роботи у АТ "ОТП
Банк" Зiнков Д.В. працював в АКБ "Укпхачопромбанк" та займав посаду заступника Голови
Правлiння АКБ Харчової промисловостi. Дана посадова особа не обiймає посад на будь-яких
iнших пiдприємствах. Розмiр виплаченої винагороди не надається. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 14 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лазепко Лiлiя Олегiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 512891 04.11.1997 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження** 1970
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередня посада - начальник Операцiйного управлiння АТ "ОТП Банк".
6.1.8. Опис
Члени правлiння Банку обираються Наглядовою радою Банку, в порядку передбаченому
Положенням про Правлiння Банку. Права та обов'язки визначаються чинним
законодавством, Статутом, Положенням про правлiння Банку, а також трудовим договором.
До роботи в АТ "ОТП Банк" Лазепко Л.О. займала посаду бухгалтера у ТОВ "Руна - О". Дана
посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Розмiр виплаченої
винагороди не надається. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи - 16 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бебiак Мiклош
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ZE 038990 11.06.2001 Центральним паспортним столом
6.1.4. Рік народження** 1961
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Обiймав посади начальника мiжнародного вiддiлу, внутрiшнього аудитора, начальника
Контролiнгу. З 1997 по 2000 роки обiймав посаду Заступника Голови Правлiння в Erste Bank.
У 2000 - 2008 роках - Голова Управлiння контролiнгу та бухгалтерiї Volksbank в Угорщинi.
6.1.8. Опис

Члени правлiння Банку обираються Наглядовою радою Банку, в порядку передбаченому
Положенням про Правлiння Банку. Права та обов'язки визначаються чинним
законодавством, Статутом, Положенням про правлiння Банку, а також трудовим договором.
Дана посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Розмiр виплаченої
винагороди не надається. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Зазначається стаж керiвної роботи на данiй посадi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьмiн Михайло Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 110466 11.04.1996 Подiльским РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження** 1961
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередня посада - директор з управлiння ризиками АТ "ОТП Банк".
6.1.8. Опис
Члени правлiння Банку обираються Наглядовою радою Банку, в порядку передбаченому
Положенням про Правлiння Банку. Права та обов'язки визначаються чинним
законодавством, Статутом, Положенням про правлiння Банку, а також трудовим договором.
До роботи в АТ "ОТП Банк" Кузьмiн М.В. обiймав посаду начальника департаменту
управлiння ризиками у Всеукраїнському Акцiонерному Банку АТ "ВАБАНК". Обiймав
посади дилера, начальника вiддiлу, начальника управлiння, обирався членом Правлiння в
банках Енергобанк i ВАБанк. Дана посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах. Розмiр виплаченої винагороди не надається. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 10 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiнiашвiлi Алла Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 116070 13.08.2002 Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження** 1969
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада - директор з корпоративного бiзнесу в АТ "ОТП Банк".
6.1.8. Опис
Члени правлiння Банку обираються Наглядовою радою Банку, в порядку передбаченому
Положенням про Правлiння Банку. Права та обов'язки визначаються чинним
законодавством, Статутом, Положенням про Правлiння Банку, а також трудовим договором.
До роботи в АТ "ОТП Банк" Бiнiашвiлi А.В. обiймала посаду заступника представника
генеральної дирекцiї Київської мiської державної адмiнiстрацiї по обслуговуванню
iноземних пiдприємництв. Дана посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах. Розмiр виплаченої винагороди не надається. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 12 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
в.о. Головного бухгалтера
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Солосiч Володимир Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 606495 25.11.1997 Радянським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження** 1965
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посада - заступник головного бухгалтера АТ "ОТП Банк".
6.1.8. Опис
Дана посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Розмiр виплаченої
винагороди не надається. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи - 9 рокiв. До роботи в АТ "ОТП Банк" Солосiч В.В. займав
посаду начальника вiддiлу нормативiв та зведеної звiтностi в АК "Промислово - фiнансовий
банк"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пал Ковач
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Обiймає посаду управляючого директора директората комерцiйного банкiнгу, OTP Bank Plc.
6.1.8. Опис
Голова Наглядової ради Призначається Акцiонером з числа членiв Наглядової Ради Банку.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує
на них. Вiн вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв,
здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Згода на розкриття паспортних даних не надана. Розмiр виплаченої винагороди не надається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначається стаж керiвної
роботи на данiй посадi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андраш Бечеi
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
BA 7712449 09.03.2008 Реєстрацiйна установа
6.1.4. Рік народження** 1977
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Банкiвський спецiалiст, керiвник проектiв МакКiнзi енд Компанi.
6.1.8. Опис
Обiймає посаду управляючого директора, директората роздрiбного бiзнесу та управлiння
дочiрнiми компанiями, OTP Bank Plc. Розмiр виплаченої винагороди не надається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначається стаж керiвної
роботи на данiй посадi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андраш Гроф
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ZF 237517 20.01.2003 Реєстрацiйна установа
6.1.4. Рік народження** 1972
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Ерсте Банк (Австрiя), експерт з продажiв на висолiквiдних та нових ринках.

6.1.8. Опис
Обiймає посаду начальника департаменту координацiї регiональних казначейств i розвитку
продуктiв, OTP Bank Plc. Зазначається стаж керiвної роботи на данiй посадi. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iштван Добош
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ZJ 033949 10.07.2004 Реєстрацiйна установа
6.1.4. Рік народження** 1970
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередня посада - директор Головного вiддiлу експлуатацiї SAP в OTP Bank Plc.
6.1.8. Опис
Працює в OTP Bank Plc. Розмiр виплаченої винагороди не надається. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначається стаж керiвної роботи на данiй посадi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антал Дьюлаварi
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ZF 060168 26.05.2010 Реєстрацiйна установа
6.1.4. Рік народження** 1952
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Управлiння керування iнформацiними системами в OTP Bank Plc
6.1.8. Опис
Обiймає посаду начальника департаменту планування та контролiнгу, OTP Bank Plc. Розмiр
виплаченої винагороди не надається. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Зазначається стаж керiвної роботи на данiй посадi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Агнеш Юлiана Куммер
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 6819200 NYILVANTARTO HIVATAL
6.1.4. Рік народження** 1956
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднє мiсце роботи - Радник Голови Правлiння ВАТ "ОТП Банк" (Угорщина).
6.1.8. Опис
Розмiр виплаченої винагороди не надається. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Зазначається стаж керiвної роботи на данiй посадi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Золтан Туболi
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВА 9347711 18.08.2008 Мiнiстерство внутрiшнiх справ Угорщини
6.1.4. Рік народження** 1970
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднє мiсце роботи - головний бухгалтер OTP Bank Plc.
6.1.8. Опис
Очолює Ревiзiйну комiсiю, яка здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю
Банку за дорученням Загальних зборiв Акцiонерiв, наглядової ради Банку або на вимогу
Акцiонера (Акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв.
Обирається та пiдзвiтна Загальними Зборами. Повноваження визначаються Статутом банку,
а порядок її роботи - положенням про ревiзiйну комiсiю, що затверджується Загальними
зборами Акцiонерiв. Працює в OTP Bank Plc. Розмiр виплаченої винагороди не надається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначається стаж керiвної
роботи на данiй посадi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iлдiко Каталiн Сюч Борошни
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 1651518 26.05.2010 NYILVANTARTO HIVATAL
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднє мiсце роботи: старший Радник Голови правлiння - OTP Bank Plc.
6.1.8. Опис
Розмiр виплаченої винагороди не надається. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Зазначається стаж керiвної роботи на данiй посадi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

Паспортні дані
фізичної особи (серія,
номер, дата видачі,
орган, який видав)*
або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи

1

2

3

Кількість за видами
акцій

Кіль
Дата
кіст
внес
Від загальної
ь
прос
ення
кількості
прос
акці
ті
на
до
акцій (у
ті
й
пред
реєс
відсотках)
імен
(шту
'явн
тру
ні
к)
ика
4

при
віле
йова
ні
імен
ні

прив
ілейо
вані
на
пред'
явни
ка

5

6

7

8

9

10

СН 524575 14.10.1997
Голова
Зiнков Дмитро
Подiльским РУ ГУ МВС
Правлiння Володимирович
України в м. Києвi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член
Правлiння

Лазепко Лiлiя
Олегiвна

СН 512891 04.11.1997
Ватутiнським РУ ГУ
МВС України в м. Києвi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член
Правлiння

Бебiак Мiклош

ZE 038990 11.06.2001
Центральним
паспортним столом

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член
Правлiння

Кузьмiн
СН 110466 11.04.1996
Михайло
Подiльским РУ ГУ МВС
Володимирович
України в м. Києвi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член
Бiнiашвiлi Алла
Правлiння
Василiвна

МЕ 116070 13.08.2002
Днiпровським РУГУ
МВС України в м.Києвi

0

0.00000000000

0

0

0

0

в.о.
Головного
бухгалтер
а

Солосiч
Володимир
Васильович

СН 606495 25.11.1997
Радянським РУГУ МВС
України в м.Києвi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова
Наглядово
ї ради

Пал Ковач

ZE 595568 27.05.2002 .

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член

Андраш Бечеi

BA 7712449 09.03.2008

0

0.00000000000

0

0

0

0

Наглядово
ї ради

Реєстрацiйна установа

Член
Наглядово
ї ради

Андраш Гроф

ZF 237517 20.03.2001
Реєстрацiйна установа

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член
Наглядово
ї ради

Iштван Добош

ZJ 033949 10.07.2004
Реєстрацiйна установа

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член
Наглядово
ї ради

Антал
Дьюлаварi

ZF 060168 26.05.2010
Реєстрацiйна установа

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член
Наглядово
ї ради

Агнеш Юлiана
Куммер

ВВ 6819200 26.05.2010
NYILVANTARTO
HIVATAL

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Золтан Туболi

ВА 9347711 18.08.2008
Мiнiстерство внутрiшнiх
справ Угорщини

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член
наглядової
ради

Iлдiко Каталiн
Сюч Борошни

ВВ 1651518 26.05.2010
NYILVANTARTO
HIVATAL

0

0.00000000000

0

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Ідентифі
Найменування
Дата
каційний Місцезнах
юридичної
внесення
код за
одження
особи
до реєстру
ЄДРПОУ

Вiдкрите
акцiонерне
товариство
"Центральна
Ощадна Каса i
Комерцiйний
Банк"

01100415
85

1051
Угорщина
немає . м.
Будапешт
Надор, 16

06.11.2007

Кількіст
ь акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

231475

100.000000
00000

прості
іменні

231475

приві
при
прос
лейо
віле
ті на
вані
йова
пред
на
ні
'явн
пред'
імен
ика
явни
ні
ка

0

0

0

Кількість за видами акцій
Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування
органу, який видав
паспорт**

Дата
внесення
до реєстру

Усього

Кількіст
ь акцій
(штук)

231475

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

100.000000
00000

прості
іменні

231475

при
при
прос
віле
віле
ті на
йова
йова
пред
ні на
ні
'явн
пред
імен
ика
'явн
ні
ика
0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
15.04.2011
100.000000000000
Порядок денний: 1. Затвердження звiтiв зовнiшнього аудитора щодо фiнансової звiтностi Банку
за 2010 рiк, пiдготовленої у вiдповiдностi до Нацiональних Стандартiв Бухгалтерського Облiку
(окрема звiтнiсть) та Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (окрема (консолiдована)
звiтнiсть). 2. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансової звiтностi Банку за 2010
рiк, пiдготовленої у вiдповiдностi до Нацiональних Стандартiв Бухгалтерського Облiку (окрема
звiтнiсть) та Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (окрема (консолiдована) звiтнiсть).
3. Затвердження результатiв фiнансової дiяльностi АТ "ОТП Банк" за 2010 рiк у вiдповiдностi
до Нацiональних Стандартiв Бухгалтерського Облiку (окрема звiтнiсть) та Мiжнародних
Стандартiв Фiнансової Звiтностi (окрема (консолiдована) звiтнiсть). 4. Прийняття рiшення щодо
використання коштiв резервного та iнших фондiв АТ "ОТП Банк". 5. Прийняття рiшення щодо
розподiлу прибутку за 2010 рiк у вiдповiдностi до Нацiональних Стандартiв Бухгалтерського
Облiку (окрема звiтнiсть). 6. Затвердження фiнансового плану АТ "ОТП Банк" на 2011 рiк у
вiдповiдностi до Нацiональних Стандартiв Бухгалтерського Облiку (окрема звiтнiсть) та
Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (окрема (консолiдована) звiтнiсть). 7.
Затвердження змiн у складi Наглядової Ради АТ "ОТП Банк". Встановлення розмiру винагороди
новим Членам Наглядової Ради, затвердження умов договорiв, що укладатимуться iз новими
Членами Наглядової Ради та обрання осiб, що уповноважуються на пiдписання договорiв iз
новими Членами Наглядової Ради. Затвердження змiн щодо винагороди Головi Наглядової
Ради. 8. Прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової Ради, Правлiння та
Ревiзiйної комiсiї. 9. Внесення змiн до Статуту АТ "ОТП Банк". Обговорення питань порядку
денного: Слухали по питанню порядку денного: 1. Затвердження звiтiв зовнiшнього аудитора
щодо фiнансової звiтностi Банку за 2010 рiк, пiдготовленої у вiдповiдностi до Нацiональних
Стандартiв Бухгалтерського Облiку (окрема звiтнiсть) та Мiжнародних Стандартiв Фiнансової
Звiтностi (окрема (консолiдована) звiтнiсть). Вирiшено: Затвердити звiти зовнiшнього аудитора
АТ "ОТП Банк" - аудиторської фiрми "РСМ АПiК" про результати перевiрки дiяльностi АТ
"ОТП Банк" за 2010 рiк, пiдготовленої у вiдповiдностi до Нацiональних Стандартiв
Бухгалтерського Облiку (окрема звiтнiсть) та Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi
(окрема (консолiдована) звiтнiсть). Слухали по питанню порядку денного: 2. Затвердження
висновку Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансової звiтностi Банку за 2010 рiк, пiдготовленої у
вiдповiдностi до Нацiональних Стандартiв Бухгалтерського Облiку (окрема звiтнiсть) та
Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (окрема (консолiдована) звiтнiсть). Вирiшено:
Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансових звiтiв АТ "ОТП Банк" за 2010 рiк,
пiдготовлених у вiдповiдностi до Нацiональних Стандартiв Бухгалтерського Облiку (окрема
звiтнiсть) та Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (окрема (консолiдована) звiтнiсть).
Слухали по питанню порядку денного: 3. Затвердження результатiв фiнансової дiяльностi АТ
"ОТП Банк" за 2010 рiк у вiдповiдностi до Нацiональних Стандартiв Бухгалтерського Облiку
(окрема звiтнiсть) та Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (окрема (консолiдована)
звiтнiсть). Вирiшено: 1. Затвердити загальний результат дiяльностi АТ "ОТП Банк" в 2010 роцi,
пiдтверджений висновками зовнiшнього аудитора, згiдно iз Мiжнародними Стандартами
Фiнансової Звiтностi (окрема (консолiдована) звiтнiсть). 2. Затвердити загальний результат
дiяльностi АТ "ОТП Банк" в 2010 роцi, пiдтверджений висновками зовнiшнього аудитора,
згiдно iз Нацiональними Стандартами Бухгалтерського Облiку (окрема звiтнiсть). Слухали по
питанню порядку денного: 4. Прийняття рiшення щодо використання коштiв резервного та
iнших фондiв АТ "ОТП Банк". Вирiшено: Прийняти рiшення щодо використання резервного
фонду та загального резерву банку на покриття збиткiв за 2009 рiк наступним чином. Слухали
по питанню порядку денного: 5. Прийняття рiшення щодо розподiлу прибутку за 2010 рiк у
вiдповiдностi до Нацiональних Стандартiв Бухгалтерського Облiку (окрема звiтнiсть).
Вирiшено: Прийняти рiшення про розподiл прибутку АТ "ОТП Банк" за 2010 рiк згiдно iз
Нацiональними Стандартами Бухгалтерського Облiку (окрема звiтнiсть). Слухали по питанню
порядку денного: 6. Затвердження фiнансового плану АТ "ОТП Банк" на 2011 рiк у
вiдповiдностi до Нацiональних Стандартiв Бухгалтерського Облiку (окрема звiтнiсть) та
Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (окрема (консолiдована) звiтнiсть). Вирiшено:

Затвердити фiнансовий план АТ "ОТП Банк" на 2011 рiк у вiдповiдностi до Нацiональних
Стандартiв Бухгалтерського Облiку (окрема звiтнiсть) та Мiжнародних Стандартiв Фiнансової
Звiтностi (окрема (консолiдована) звiтнiсть) (Додаток №1 до цього Протоколу). Слухали по
питанню порядку денного: 7. Затвердження змiн у складi Наглядової Ради АТ "ОТП Банк".
Встановлення розмiру винагороди новим Членам Наглядової Ради, затвердження умов
договорiв, що укладатимуться iз новими Членами Наглядової Ради та обрання осiб, що
уповноважуються на пiдписання договорiв iз новими Членами Наглядової Ради. Затвердження
змiн щодо винагороди Головi Наглядової Ради. Вирiшено: 1. Задовольнити прохання про
вiдставку пана Чаба Надь та пана Ласло Вагi з посад членiв Наглядової Ради АТ "ОТП Банк" з
15 квiтня 2011 року. 2. Призначити панi Iлдiко Каталiн Сюч Борошний та панi Агнеш Юлiанну
Куммер на посаду членiв Наглядової Ради АТ "ОТП Банк" на термiн до проведення рiчних
Загальних Зборiв Акцiонерiв у 2012 роцi. 3. Затвердити новий склад Наглядової Ради АТ "ОТП
Банк" iз повноваженнями, що дiють до проведення рiчних Загальних Зборiв Акцiонерiв у 2012
роцi. 4. Встановити винагороду членам Наглядової Ради. 5. Оплату винагороди новим членам
Наглядової Ради здiйснювати з моменту їх призначення на посаду члена Наглядової Ради АТ
"ОТП Банк". 6. Уповноважити Голову Правлiння Д.В. Зiнкова та Члена Правлiння Мiклоша
Бебiака укласти вiд iменi банку iз членами Наглядової Ради договори про виконання функцiй
члена Наглядової Ради АТ "ОТП Банк". Визначити в договорi функцiї, права та обов'язки члена
Наглядової Ради. 7. Доручити Правлiнню АТ "ОТП Банк" здiйснити усi необхiднi дiї щодо
погодження кандидатури панi Iлдiко Каталiн Сюч Борошний та панi Агнеш Куммерна посаду
членiв Наглядової ради АТ "ОТП Банк" iз Нацiональним банком України у порядку,
визначеному чинним законодавством України. Слухали по питанню порядку денного: 8.
Прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової Ради, Правлiння та Ревiзiйної
комiсiї. Вирiшено: 1. Визнати роботу Наглядової Ради АТ "ОТП Банк" у 2010 роцi задовiльною.
2. Визнати роботу Ревiзiйної Комiсiї АТ "ОТП Банк" у 2010 роцi задовiльною. 3. Визнати
роботу Правлiння АТ "ОТП Банк" у 2010 роцi задовiльною. Слухали по питанню порядку
денного: 9. Внесення змiн до Статуту АТ "ОТП Банк". Вирiшено: Перенести прийняття рiшення
про внесення змiн до статуту АТ "ОТП Банк" на наступнi збори Акцiонерiв.
Вид
загальних
зборів*

чергові

X

Дата
проведення

12.05.2011

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

100.000000000000
Порядок денний: 1. Затвердження звiту зовнiшнього аудитора щодо фiнансової звiтностi Банку
за 2010 рiк, пiдготовленої у вiдповiдностi до Нацiональних Стандартiв Бухгалтерського Облiку
(консолiдована звiтнiсть). Обговорення питань порядку денного: Слухали по питанню порядку
денного: 1. Затвердження звiту зовнiшнього аудитора щодо фiнансової звiтностi Банку за 2010
рiк, пiдготовленої у вiдповiдностi до Нацiональних Стандартiв Бухгалтерського Облiку
(консолiдована звiтнiсть). Вирiшено: Затвердити звiт зовнiшнього аудитора АТ "ОТП Банк" аудиторської фiрми "РСМ АПiК" - про результати перевiрки дiяльностi АТ "ОТП Банк" за 2010
рiк, пiдготовленої у вiдповiдностi до Нацiональних Стандартiв Бухгалтерського Облiку
(консолiдована звiтнiсть).

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за
привілейованими
акціями

за простими
акціями

за
привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0.000

0.000

500313828.450

0.000

Нарахування дивідендів
на одну акцію, грн.

0.000

0.000

216.416

0.000

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0.000

0.000

500313828.450

Дата складання переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів

20.05.2011

Дата виплати дивідендів

30.05.2011

0.000

Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 58 рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства "ОТП Банк" вiд 15.04.2011 року) було
прийнято рiшення спрямувати 500313828.45грн. на сплату дивiдендiв iз прибутку за
2010 рiк. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №60 рiчних Загальних зборiв
Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ОТП Банк" вiд 11.04.2012 року)
було прийнято рiшення щодо перенесення питання стосовно прийняття рiшення про
затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за результатми 2011 року на наступнi
Загальнi збори Акцiонерiв.

Опис

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізічної цiнних паперiв"
особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04100 Україна Київська . м.Київ вул. Тропiнiна, 7Г

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

498004

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

0445854240

Факс

0445854241

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю

Опис

Юридична особа, яка надає депозитарнi послуги емiтенту.

Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізічної України"
особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська . м.Київ вул. Бориса Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

189650

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

0442791325

Факс

0442791322

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю

Юридична особа, яка надає депозитарнi послуги емiтенту.

Опис

Нацiональний банк України
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи
Організаційно-правова форма

Державне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00032106

Місцезнаходження

01601 Україна Київська м.Київ м.Київ вул. Iнститутська, 9

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

.

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

.

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

0442530180

Факс

0442302033

Вид діяльності

.

Опис

Нацiональний банк України у вiдповiдностi iз Законом України
"Про Нацiональний банк України" є центральним банком України.

ПрАТ "Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi"
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25642478

Місцезнаходження

01033 Україна Київська м.Київ м.Київ вул. Жилянська, 48-50-а

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

№1973

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

22.06.2001

Міжміський код та телефон

0444909000

Факс

0444900001

Вид діяльності

Аудиторська фiрма, яка надає послуги у сферi бухгалтерського
облiку та аудиту.

Опис

ПрАТ "Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi" надає
аудиторськi послуги.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Номе Наймену
Форм
Дата
Тип
р
вання
а
Номінальн Кількіс
реєст
Міжнародний цінно
свідо органу,
існува а вартість
ть
рації
ідентифікацій
го
цтва
що
ння та
акцій
акцій
випу
ний номер
папер
про зареєстру
форма
(грн.)
(штук)
ску
у
реєст
вав
випус

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутно
му
капіталі
(у
відсотках

рацію
випус
ку

випуск

2

3

1

ку

4

5

6

Державна
комiсiя з
Акції Бездок
22.05. 140/1/
цiнних
Іменн умент
UA1001561000
2009
09
паперiв та
і
арна
фондовог
прості Іменні
о ринку

Опис

)

7

8

9

10

12390.930

231475

2868190521.750

100.00000
0000000

Всi акцiї товариства були придбанi пiд час закритих розмiщень. Оскiльки акцiї належать одному
акцiонеру, вони не пройшли процедуру лiстингу на фондових бiржах. 18 листопада 2011р.
операцiйним управлiнням фондової бiржi ПФТС прийнято рiшення про включення, за
iнiцiативою емiтента, акцiй простих iменних АТ "ОТП Банк" до Бiржового Списку ПФТС без
включення до Бiржового Реєстру. Рiшення Операцiйного управлiння №1811/2011/04 вiд
18.11.2011. Тiкер цiнного паперу: BOTP. Рiшення набуло чинностi з 21 листопада 2011 року.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
07 листопада 2006 року до державного реєстру банкiв здiйснено запис про реєстрацiю нової
редакцiї статуту Закритого акцiонерного товариства "ОТП Банк" у зв'язку зi змiною назви
банку з Акцiонерний комерцiйний банк "Райффайзенбанк Україна" на Закрите акцiонерне
товариство "ОТП Банк". Дана подiя вiдбулась пiсля завершення процедури придбання
Вiдкритим Акцiонерним Товариством "Центральна Ощадна каса i Комерцiйний Банк"
(Угорщина) Акцiонерного комерцiйного банку "Райффайзенбанк Україна", що був створений
на пiдставi Договору про створення та дiяльнiсть Акцiонерного комерцiйного банку
"Райффайзенбанк Україна" вiд 13 листопада 1997 року та рiшення Установчих зборiв банку
вiд 28 листопада 1997 року. Угорський банк став стовiдсотковим власником
"Райффайзенбанк Україна", i банк, вiдповiдно, було перейменовано в "ОТП Банк". На
виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI
та у вiдповiдностi з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Закрите акцiонерне товариство
"ОТП Банк" змiнило своє найменування на Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк". З
30 червня 2009 року повне найменування банку виглядає наступним чином: - українською
мовою -Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк", - англiйською мовою -Public JointStock Company OTP Bank, - росiйською мовою -Публичное акционерное общество "ОТП
Банк", скорочене найменування: - українською мовою -АТ "ОТП Банк", - англiйською мовою
-OTP Bank JSC, - росiйською мовою -АО "ОТП Банк". АТ "ОТП Банк" є десятим найбiльшим
вiтчизняним банком за розмiром капiталу та дванадцятим за обсягом активiв. Станом на
кiнець 2011 року банк обслуговував понад 426 тисяч клiєнтiв, його мережа об'єднувала 151
точку продаж i 2 представництва, розташованих на територiї України. Для забезпечення
ефективної роботи усiх пiдроздiлiв та отримання максимального кiнцевого результату в
банку запроваджено нову органiзацiйну модель управлiння, яка передбачає: - забезпечення
ефективної взаємодiї мiж Головним офiсом i регiонами; - збiльшення обсягiв продажу
банкiвських продуктiв шляхом покращення спiвпрацi мiж рiзними бiзнес-напрямками; чiткий розподiл функцiй продажу та функцiй пiдтримки. З метою пiдвищення ефективностi
взаємодiї мiж Головним офiсом i регiонами, зменшення кiлькостi рiвнiв проходження
iнформацiї для прийняття рiшень в банку протягом останнiх двох рокiв завершено перехiд
вiд адмiнiстративно-територiальної моделi органiзацiї мережi до управлiнської структури на
базi макро-регiонiв, шляхом створення 12 регiональних дирекцiй, що дозволить зосередитись
на регiонах з максимальними клiєнтськими сегментами i найвищим потенцiалом розбудови
бiзнесу. Протягом 2011 року в банку не вiдбувалось процедур злиття, приєднання, подiлу або
видiлення. Факти припинення (лiквiдацiї) окремих видiв банкiвських операцiй в АТ "ОТП

Банк" протягом звiтного 2011 року були вiдсутнi, обмежень щодо володiння активами не
iснувало. Також у звiтному 2011 роцi в дiяльностi банку були вiдсутнi факти: - прийняття
рiшень про розмiщення боргових цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв
статутного капiталу банку; - прийняття рiшень про викуп власних акцiй; лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; - отримання позики або кредиту на
суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв банку; - змiни власникiв акцiй банку, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; - прийняття рiшень про зменшення
статутного капiталу; - порушення справ про банкрутство банку або винесення ухвали про
його санацiю; - прийняття рiшення керiвними органами банку або судом про припинення АТ
"ОТП Банк" або його банкрутство. На звiтну дату АТ "ОТП Банк" є повним учасником
Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. Починаючи з 2010 року банк впроваджує нову
операцiйну банкiвську систему FlexCube.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та
інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та
місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у
відповідності з попереднім звітним періодом
До органiзацiйної структури банку увiйшли: 1) Захiдна регiональна дирекцiя АТ "ОТП Банк"
в м.Львiв, якiй пiдпорядковуються точки продажу Львiвської, Волинської, Рiвненської i
Тернопiльської областей; 2) Карпатська регiональна дирекцiя АТ "ОТП Банк" в м.Ужгород,
якiй пiдпорядковуються точки продажу Закарпатської, Iвано-Франкiвської та Чернiвецької
областей; 3) Подiльська регiональна дирекцiя АТ "ОТП Банк" в м.Вiнниця, якiй
пiдпорядковуються точки продажу Вiнницької, Хмельницької та Житомирської областей; 4)
Київська регiональна дирекцiя АТ "ОТП Банк", якiй пiдпорядковується точки продажу в
м.Києвi та Київськiй областi; 5) Центрально-українська регiональна дирекцiя АТ "ОТП Банк"
в м.Полтава, якiй пiдпорядковуються точки продажу Полтавської, Черкаської та
Чернiгiвської областей; 6) Пiвдена регiональна дирекцiя АТ "ОТП Банк" в м.Миколаїв, якiй
пiдпорядковуються точки продажу Миколаївської, Херсонської та Кiровоградської областей;
7) Одеська регiональна дирекцiя АТ "ОТП Банк", якiй пiдпорядковуються точки продажу
Одеської областi; 8) Кримська регiональна дирекцiя АТ "ОТП Банк" в м.Сiмферополь, якiй
пiдпорядковуються точки продажу АР Крим; 9) Пiвнiчно-схiдна регiональна дирекцiя АТ
"ОТП Банк" в м.Харкiв, якiй пiдпорядковуються точки продажу Харкiвської i Сумської
областей; 10) Донбаська регiональна дирекцiя АТ "ОТП Банк" в м.Донецьк, якiй
пiдпорядковуються точки продажу Донецької та Луганської областей; 11) Днiпропетровська
регiональна дирекцiя АТ "ОТП Банк", якiй пiдпорядковуються точки продажу
Днiпропетровської областi; 12) Запорiзька регiональна дирекцiя АТ "ОТП Банк", якiй
пiдпорядковуються точки продажу Запорiзької областi. Також протягом 2011 року з метою
оптимiзацiї власної мережi АТ "ОТП Банк" вiдкрив в Українi три нових безбалансових
вiддiлення та закрив сорок безбалансових вiддiлень, якi ранiше iснували. Протягом 2011
року регiональна органiзацiйна структура банку зазнала суттєвих змiн внаслiдок оптимiзацiї.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року банком зареєстровано: - одинадцять регiональних
безбалансових вiддiлень в рiзних регiонах України: 1. Регiональне вiддiлення "Захiдна
регiональна дирекцiя" АТ "ОТП Банк" в м.Львiв -дата реєстрацiї 01.12.2010. 2. Регiональне
вiддiлення "Кримська регiональна дирекцiя" АТ "ОТП Банк" в м.Сiмферополь -дата
реєстрацiї 14.12.2010. 3. Регiональне вiддiлення "Подiльська регiональна дирекцiя" АТ "ОТП
Банк" в м.Вiнниця -дата реєстрацiї 14.12.2010. 4. Регiональне вiддiлення "Центральноукраїнська регiональна дирекцiя" АТ "ОТП Банк" в м.Полтава -дата реєстрацiї 17.12.2010. 5.
Регiональне вiддiлення "Карпатська регiональна дирекцiя" АТ "ОТП Банк" в м.Ужгород дата реєстрацiї 17.12.2010. 6. Регiональне вiддiлення "Пiвденна регiональна дирекцiя" АТ
"ОТП Банк" в м.Миколаїв -дата реєстрацiї 24.12.2010. 7. Регiональне вiддiлення "Одеська
регiональна дирекцiя" АТ "ОТП Банк" в м.Одеса -дата реєстрацiї 24.12.2010. 8. Регiональне
вiддiлення "Днiпропетровськаа регiональна дирекцiя" АТ "ОТП Банк" в м.Днiпропетровськ дата реєстрацiї 24.12.2010. 9. Регiональне вiддiлення "Запорiзька регiональна дирекцiя" АТ

"ОТП Банк" в м.Запорiжжя -дата реєстрацiї 24.12.2010. 10. Регiональне вiддiлення
"Донбаська регiональна дирекцiя" АТ "ОТП Банк" в м.Донецьк -дата реєстрацiї 24.12.2010.
11. Регiональне вiддiлення "Пiвнiчно-схiдна регiональна дирекцiя" АТ "ОТП Банк" в
м.Харкiв -дата реєстрацiї 24.12.2010. - сто сорок безбалансових вiддiлень: Вiддiлення
"Бессарабське" АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї 11.07.2002. Вiддiлення
"Михайлiвське" АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї 29.12.2002. Вiддiлення
"Печерське" АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї 22.09.2003. Вiддiлення "Оболонське"
АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї 11.11.2003. Вiддiлення "Сiнне" АТ "ОТП Банк" в м.
Київ -дата реєстрацiї 30.12.2004. Вiддiлення "Подiльське" АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата
реєстрацiї 12.04.2005. Вiддiлення "Русанiвське" АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї
12.09.2005. Вiддiлення "Полiтехнiчне" АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї 13.12.2005.
Вiддiлення "Осокорки" АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї 26.03.2007. Вiддiлення
"Софiївське" АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї 17.07.2007. Вiддiлення
"Володимирське" АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї 27.09.2007. Вiддiлення
"Стрiтенське" АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї 22.11.2007. Вiддiлення "Вiдрадне"
АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї 14.11.2007. Вiддiлення "Сирецьке" АТ "ОТП Банк"
в м. Київ -дата реєстрацiї 16.11.2007. Вiддiлення "Голосiївське" АТ "ОТП Банк" в м. Київ дата реєстрацiї 10.12.2007. Вiддiлення "Десятинне" АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї
20.11.2007. Вiддiлення "Старокиївське" АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї 19.11.2007.
Вiддiлення "Ярославське" АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї 07.08.2008. Вiддiлення
"Золотi Ворота" АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї 23.10.2008. Вiддiлення
"Святошинське" АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї 25.11.2008. Вiддiлення
"Червоноармiйське" АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї 27.10.2008. Вiддiлення
"Дмитрiвське" АТ "ОТП Банк" в м. Київ -дата реєстрацiї 17.11.2008. Вiддiлення "Соборне"
АТ "ОТП Банк" в м. Бiла Церква -дата реєстрацiї 14.08.2007. Вiддiлення "Василькiвське" АТ
"ОТП Банк" в м. Василькiв -дата реєстрацiї 30.10.2008. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м.
Бровари -дата реєстрацiї 11.03.2009. Вiддiлення "Олiмпiйське" АТ "ОТП Банк" в м. Донецьк дата реєстрацiї 20.05.2005. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Марiуполь -дата реєстрацiї
05.10.2005. Вiддiлення "Краматорське" АТ "ОТП Банк" в м. Краматорськ -дата реєстрацiї
08.09.2005. Вiддiлення "Шевченкiвське" АТ "ОТП Банк" в м. Донецьк -дата реєстрацiї
22.12.2006. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Макiївка -дата реєстрацiї 03.07.2007. Вiддiлення
"Київське" АТ "ОТП Банк" в м. Донецьк -дата реєстрацiї 10.09.2007. Вiддiлення
"Пушкiнське" АТ "ОТП Банк" в м. Донецьк -дата реєстрацiї 16.11.2007. Вiддiлення АТ "ОТП
Банк" в м. Горлiвка -дата реєстрацiї 30.11.2007. Вiддiлення "Юзiвське" АТ "ОТП Банк" в м.
Донецьк -дата реєстрацiї 30.11.2007. Вiддiлення "Слов'янське" АТ "ОТП Банк" в м.
Слов'янськ -дата реєстрацiї 21.07.2008. Вiддiлення "Вишневе" АТ "ОТП Банк" в м. Донецьк дата реєстрацiї 16.10.2008. Вiддiлення "Олександрiвське" АТ "ОТП Банк" в м. Запорiжжя дата реєстрацiї 03.12.2004. Вiддiлення "Днiпровське" АТ "ОТП Банк" в м. Запорiжжя -дата
реєстрацiї 10.06.2005. Вiддiлення "Бердянське" АТ "ОТП Банк" в м. Бердянськ -дата
реєстрацiї 05.09.2005. Вiддiлення "Соборне" АТ "ОТП Банк" в м. Запорiжжя -дата реєстрацiї
21.12.2006. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" м. Енергодар -дата реєстрацiї 30.08.2007. Вiддiлення
АТ "ОТП Банк" в м. Мелiтополь -дата реєстрацiї 11.10.2007. Вiддiлення "Хортицьке" АТ
"ОТП Банк" в м. Запорiжжя -дата реєстрацiї 30.11.2007. Вiддiлення "Таврiйське" АТ "ОТП
Банк" в м. Запорiжжя -дата реєстрацiї 27.06.2008. Вiддiлення "Патрiотичне" АТ "ОТП Банк"
в м. Запорiжжя -дата реєстрацiї 25.11.2008. Вiддiлення "Воскресенське" АТ "ОТП Банк" в м.
Днiпропетровськ -дата реєстрацiї 22.02.2005. Вiддiлення "Центральне" АТ "ОТП Банк" в м.
Днiпропетровськ -дата реєстрацiї 20.09.2005. Вiддiлення "Днiпродзержинське" АТ "ОТП
Банк" в м. Днiпродзержинськ -дата реєстрацiї 14.12.2005. Вiддiлення "Захiдно-Донбаське"
АТ "ОТП Банк" в м. Павлоград -дата реєстрацiї 10.09.2007. Вiддiлення "Гвардiйське" АТ
"ОТП Банк" в м. Днiпропетровськ -дата реєстрацiї 21.09.2007. Вiддiлення "Пiвденне" АТ
"ОТП Банк" в м. Нiкополь -дата реєстрацiї 21.09.2007. Вiддiлення "Трипiльське" АТ "ОТП
Банк" в м. Днiпропетровськ -дата реєстрацiї 30.10.2007. Вiддiлення "Калинове" АТ "ОТП
Банк" в м. Днiпропетровськ -дата реєстрацiї 30.10.2007. Вiддiлення "Схiдне" АТ "ОТП Банк"

в м. Днiпропетровськ -дата реєстрацiї 12.11.2007. Вiддiлення "Павлiвсько-Днiпровське" АТ
"ОТП Банк" в м. Днiпропетровськ -дата реєстрацiї 07.12.2007. Вiддiлення "Калнишевське"
АТ "ОТП Банк" в м. Кривий Рiг -дата реєстрацiї 27.11.2007. Вiддiлення "Крутогорне" АТ
"ОТП Банк" в м. Днiпропетровськ -дата реєстрацiї 03.06.2008. Вiддiлення "Гагарiнське" АТ
"ОТП Банк" в м. Днiпропетровськ -дата реєстрацiї 16.10.2008. Вiддiлення "Фалєєвське" АТ
"ОТП Банк" в м. Миколаїв -дата реєстрацiї 12.12.2005. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м.
Южноукраїнськ -дата реєстрацiї 30.08.2007. Вiддiлення "Мирне" АТ "ОТП Банк" в м.
Миколаїв -дата реєстрацiї 11.10.2007. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Первомайськ -дата
реєстрацiї 30.11.2007. Вiддiлення "Платанове" АТ "ОТП Банк" в м. Миколаїв -дата реєстрацiї
26.11.2008. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Кiровоград -дата реєстрацiї 18.09.2007.
Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Херсон -дата реєстрацiї 30.11.2007. Вiддiлення "Приморське"
АТ "ОТП Банк" в м. Одеса -дата реєстрацiї 11.03.2005. Вiддiлення "Дерибасiвське" АТ "ОТП
Банк" в м. Одеса -дата реєстрацiї 29.08.2005. Вiддiлення "Топольове" АТ "ОТП Банк" в м.
Одеса -дата реєстрацiї 30.08.2007. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Iзмаїл -дата реєстрацiї
11.10.2007. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Iллiчiвськ -дата реєстрацiї 11.10.2007. Вiддiлення
"Варненське" АТ "ОТП Банк" в м. Одеса -дата реєстрацiї 13.11.2007. Вiддiлення
"Лермонтовське" АТ "ОТП Банк" в м. Одеса -дата реєстрацiї 30.11.2007. Вiддiлення
"Добровольське" АТ "ОТП Банк" в м. Одеса -дата реєстрацiї 30.11.2007. Вiддiлення
"Тiнисте" АТ "ОТП Банк" в м. Одеса -дата реєстрацiї 18.06.2008. Вiддiлення "Театральне" АТ
"ОТП Банк" в м. Львiв -дата реєстрацiї 08.06.2005. Вiддiлення "Стрийське" АТ "ОТП Банк" в
м. Львiв -дата реєстрацiї 22.11.2005. Вiддiлення "Ювiлейне" АТ "ОТП Банк" в м. Львiв -дата
реєстрацiї 23.11.2007. Вiддiлення "Академiчне" АТ "ОТП Банк" в м. Львiв -дата реєстрацiї
12.11.2007. Вiддiлення "Наукове" АТ "ОТП Банк" в м. Львiв -дата реєстрацiї -03.06.2008.
Вiддiлення "Павлiвське" АТ "ОТП Банк" в м. Харкiв -дата реєстрацiї 08.09.2005. Вiддiлення
"Покровське" АТ "ОТП Банк" в м. Харкiв -дата реєстрацiї 17.11.2005. Вiддiлення
"Благовiщенське" АТ "ОТП Банк" в м. Харкiв -дата реєстрацiї 22.12.2006. Вiддiлення
"Радонежське" АТ "ОТП Банк" в м. Харкiв -дата реєстрацiї 13.08.2007. Вiддiлення
"Державинське" АТ "ОТП Банк" в м. Харкiв -дата реєстрацiї 10.09.2007. Вiддiлення
"Озарянське" АТ "ОТП Банк" в м. Харкiв -дата реєстрацiї 10.09.2007. Вiддiлення "Лiра" АТ
"ОТП Банк" в м. Харкiв -дата реєстрацiї 09.11.2007. Вiддiлення "Протон" АТ "ОТП Банк" в
м. Харкiв -дата реєстрацiї 24.10.2007. Вiддiлення "Iндустрiальне" АТ "ОТП Банк" в м. Харкiв
-дата реєстрацiї 16.01.2008. Вiддiлення "Куп`янське" АТ "ОТП Банк" в м. Харкiв дата
реєстрацiї 05.05.2008. Вiддiлення "Слобiдське" АТ "ОТП Банк" в м. Харкiв -дата реєстрацiї
30.10.2008. Вiддiлення "Салтiвське" АТ "ОТП Банк" в м.Х аркiв -дата реєстрацiї 04.11.2008.
Вiддiлення "Мукачiвське" АТ "ОТП Банк" в м. Ужгород -дата реєстрацiї 30.08.2005.
Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Берегово -дата реєстрацiї 20.06.2007. Вiддiлення АТ "ОТП
Банк" в м. Хуст -дата реєстрацiї 15.10.2007. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Тячiв -дата
реєстрацiї 30.10.2007. Вiддiлення "Корятовича" АТ "ОТП Банк" в м. Ужгород -дата
реєстрацiї 22.01.2008. Вiддiлення "Латоричне" АТ "ОТП Банк" в м. Мукачеве -дата реєстрацiї
30.10.2008. Вiддiлення "Термiнал" АТ "ОТП Банк" в м. Тячiв -дата реєстрацiї 14.02.2011.
Вiддiлення АТ ОТП Банк в м. Луганськ - дата реєстрацiї 25.05.2005. Вiддiлення АТ "ОТП
Банк" в м. Сєвєродонецьк -дата реєстрацiї 24.10.2007. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м.
Алчевськ -дата реєстрацiї 30.10.2007. Вiддiлення "Жовтневе" АТ "ОТП Банк" в м. Луганськ дата реєстрацiї 27.11.2007. Вiддiлення "Оборонне" АТ "ОТП Банк" в м. Луганськ -дата
реєстрацiї 22.10.2008. Вiддiлення "Схiдно-Українське" в м. Луганськ -дата реєстрацiї
09.11.2010. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Луцьк -дата реєстрацiї 29.12.2005. Вiддiлення
"Галицьке" АТ "ОТП Банк" в м. Луцьк -дата реєстрацiї 09.11.2007. Вiддiлення "Ковельське"
АТ "ОТП Банк" в м. Ковель -дата реєстрацiї 30.11.2008. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м.
Рiвне -дата реєстрацiї 15.10.2007. Вiддiлення "Гоголiвське" АТ "ОТП Банк" в м. Вiнниця дата реєстрацiї 15.10.2007. Вiддiлення "Коцюбинське" АТ "ОТП Банк" в м. Вiнниця -дата
реєстрацiї 13.11.2007. Вiддiлення "Подiлля" АТ "ОТП Банк" в м. Вiнниця -дата реєстрацiї
07.11.2008. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Жмеринка -дата реєстрацiї 16.11.2007.
Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Суми -дата реєстрацiї 12.12.2005. Вiддiлення "Європейське"

АТ "ОТП Банк" в м. Суми -дата реєстрацiї 22.08.2007. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Ромни
-дата реєстрацiї 21.09.2007. Вiддiлення "Каштанове" АТ "ОТП Банк" в м. Полтава -дата
реєстрацiї 22.08.2007. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Кременчук -дата реєстрацiї 03.10.2007.
Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Лубни -дата реєстрацiї 24.10.2007. Вiддiлення "Алмазне" АТ
"ОТП Банк" в м. Полтава -дата реєстрацiї 05.09.2008. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м.
Черкаси -дата реєстрацiї - 21.12.2005. Вiддiлення "Хрещатик" АТ "ОТП Банк" в м. Черкаси дата реєстрацiї 02.11.2007. Вiддiлення "Шполянське" АТ "ОТП Банк" в м. Сiмферополь -дата
реєстрацiї 20.07.2007. Вiддiлення "Центральне" АТ "ОТП Банк" в м. Севастополь -дата
реєстрацiї 27.09.2007. Вiддiлення "Севастопольське" АТ "ОТП Банк" в м. Севастополь -дата
реєстрацiї 11.10.2007. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Євпаторiя -дата реєстрацiї 24.06.2008.
Вiддiлення "Бородинське" АТ "ОТП Банк" в м. Сiмферополь -дата реєстрацiї 24.10.2008.
Вiддiлення "Петропавлiвське" АТ "ОТП Банк" в м. Сiмферополь -дата реєстрацiї 17.11.2008.
Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Керч -дата реєстрацiї 28.11.2008. Вiддiлення АТ "ОТП Банк"
в м. Житомир -дата реєстрацiї 26.12.2006. Вiддiлення "Київське" АТ "ОТП Банк" в м.
Житомир -дата реєстрацiї 18.09.2007. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Бердичiв -дата
реєстрацiї 09.11.2007. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Хмельницький -дата реєстрацiї
02.11.2007. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Кам'янець Подiльський -дата реєстрацiї
28.11.2007. Вiддiлення "Проскурiвське" АТ "ОТП Банк" в м. Хмельницький -дата реєстрацiї
25.09.2008. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Тернопiль -дата реєстрацiї 16.12.2005. Вiддiлення
"Тернове" АТ "ОТП Банк" в м. Тернопiль -дата реєстрацiї 16.12.2011. Вiддiлення АТ "ОТП
Банк" в м. Чернiвцi -дата реєстрацiї 12.11.2007. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Чернiгiв дата реєстрацiї 28.11.2007. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Iвано-Франкiвськ -дата реєстрацiї
16.11.2007. Вiддiлення "Митне" АТ "ОТП Банк" в м. Iвано-Франкiвськ -дата реєстрацiї
04.08.2011. - два регiональних представництва: 1. Представництво АТ "ОТП Банк" в м.Умань
-дата реєстрацiї 22.03.2007 2. Представництво АТ "ОТП Банк" в м.Нововолинськ -дата
реєстрацiї 13.05.2008. Протягом 2011 року в мережi вiддiлень вiдбулися наступнi змiни: припинено (закрито) сорок безбалансових вiддiлень: 1. Вiддiлення "Артемiвське" АТ "ОТП
Банк" в м. Артемiвськ. 2. Вiддiлення "Лiвобережне" АТ "ОТП Банк" в м. Днiпродзержинськ.
3. Вiддiлення "Ватутiнське" АТ "ОТП Банк" в м. Кривий Рiг. 4. Вiддiлення "Петровське" АТ
"ОТП Банк" в м. Днiпропетровськ. 5. Вiддiлення "Кiровське" АТ "ОТП Банк" в м.
Днiпропетровськ. 6. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Вознесенськ. 7. Вiддiлення
"Фонтанське" АТ "ОТП Банк" в м. Одеса. 8. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Котовськ . 9.
Вiддiлення "Марсельське" АТ "ОТП Банк" в м. Одеса. 10. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м.
Дрогобич. 11. Вiддiлення "Городоцьке" АТ "ОТП Банк" в м. Львiв. 12. Вiддiлення
"Журавлiвське" АТ "ОТП Банк" в м. Харкiв. 13. Вiддiлення "Кутузiвське" АТ "ОТП Банк" в
м.Харкiв. 14. Вiддiлення "Набережне" АТ "ОТП Банк" в м. Рiвне. 15. Вiддiлення
"Молодiжне" АТ "ОТП Банк" в м. Хмельницький. 16. Вiддiлення "Новоградське" АТ "ОТП
Банк" в м. Новоград-Волинський. 17. Вiддiлення "Олександрiйське" АТ "ОТП Банк" в м.
Олександрiя. 18. Вiддiлення "Прикарпатське" АТ "ОТП Банк" в м. Чернiвцi 19. Вiддiлення
"Портове" АТ "ОТП Банк" в м. Севастополь . 20. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Нова
Каховка. 21. Вiддiлення "Станiславське" АТ "ОТП Банк" в м. Iвано-Франкiвськ . 22.
Вiддiлення АТ "ОТП Банк в м. Смiла. 23. Вiддiлення "Унiверситетське" АТ "ОТП Банк" в м.
Черкаси. 24. Вiддiлення "Слiвенське" АТ "ОТП Банк" в м. Тернопiль. 25. Вiддiлення
"Троїцьке" АТ "ОТП Банк" в м. Кременчук. 26. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Конотоп. 27.
Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Охтирка. 28. Вiддiлення "Слобожанське" АТ "ОТП Банк" в
м. Суми. 29. Вiддiлення "Слов'янка" АТ "ОТП Банк" в м. Вiнниця. 30. Вiддiлення
"Вишенське" АТ "ОТП Банк" в м. Вiнниця. 31. Вiддiлення "Лисичанське" АТ "ОТП Банк" в
м. Лисичанськ. 32. Вiддiлення "Свердловське" АТ "ОТП Банк" в м. Свердловськ. 33.
Вiддiлення "Чапаївське" АТ "ОТП Банк" в м. Луганськ. 34. Вiддiлення "Кракiвське" АТ
"ОТП Банк" в м. Луцьк. 35. Вiддiлення АТ "ОТП Банк" в м. Нiжин. 36. Вiддiлення "Чарiвне"
АТ "ОТП Банк" в м. Запорiжжя . 37. Вiддiлення "Космiчне" АТ "ОТП Банк" в м. Запорiжжя .
38. Вiддiлення "Азот" АТ "ОТП Банк" в м. Черкаси. 39. Вiддiлення "Авангардне" АТ "ОТП
Банк" в м. Луганськ. 40. Вiддiлення "Воронцовське" АТ "ОТП Банк" в м. Сiмферополь. -

вiдкрито три безбалансових вiддiлення: 1. Вiддiлення "Митне" АТ "ОТП Банк" в м. IваноФранкiвськ -дата реєстрацiї 04.08.2011. 2. Вiддiлення "Термiнал" АТ "ОТП Банк" в м. Тячiв дата реєстрацiї 14.02.2011. 3. Вiддiлення "Тернове" АТ "ОТП Банк" в м. Тернопiль -дата
реєстрацiї 16.12.11.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду до АТ "ОТП Банк" пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки
вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Вiдмiннiсть методологiчних засад облiкової полiтики банку вiд Мiжнародних Стандартiв
Бухгалтерського Облiку обумовлена та вiдповiдала вiдмiнностi вимог i положень,
викладених в нормативних документах Нацiонального банку України вiд вимог i положень
Мiжнародних Стандартiв Бухгалтерського Облiку. Основнi вiдмiнностi включають
застосування рiзних пiдходiв при формуваннi резервiв пiд активнi операцiї, визнання СВОПоперацiї в повному обсязi, особливостi облiку РЕПО-операцiй, вiдмiнностi в розкриттi
результатiв вiд продажу кредитiв на факторинг та iншi вiдмiнностi в розкриттi iнформацiї.
Облiкова полiтика є iнструментом, що впливає як на форми та методи ведення облiку, так i
на фiнансовi результати роботи банку, є основою для складання фiнансової, податкової та
iншої звiтностi. Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть грунтуються на таких
принципах: - повне висвiтлення -усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках
бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю
iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка може впливати на
рiшення, що приймаються згiдно з нею; - превалювання сутностi над формою -операцiї
облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту,
а не лише за їх юридичною формою; - автономнiсть -активи та зобов'язання банку повиннi
бути вiдокремленi вiд активiв та зобов'язань власникiв банку та iнших банкiв (пiдприємств); обачнiсть -застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи
та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати не занижуватимуться; безперервнiсть -оцiнка активiв банку здiйснюється, виходячи з припущення, що його
дiяльнiсть продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо банк планує скоротити
масштаби своєї дiяльностi, це повинно вiдображатися у фiнансових звiтах; - нарахування та
вiдповiднiсть доходiв i витрат -для визначення результату звiтного перiоду потрiбно
порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих
доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi
в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошей. Доходи - це
збiльшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
збiльшення корисностi активiв, або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення
капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв. Витрати -це
зменшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї
активiв, або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є
розподiленням мiж акцiонерами; - послiдовнiсть -постiйне (iз року в рiк) застосування
банком обраної облiкової полiтики. Змiна методу облiку можлива лише у випадках,
передбачених мiжнародними стандартами та нацiональними положеннями бухгалтерського
облiку, i потребує додаткового об'рунтування i розкриття у фiнансових звiтах; - iсторична
(фактична) собiвартiсть -активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх
придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком
немонетарних статей, мають переоцiнюватись у разi змiни офiцiйного валютного курсу на
звiтну дату. Протягом 2011 року облiк на балансових рахунках операцiй, пов'язаних з
визнанням чи припиненням визнання будь-яких активiв чи зобов'язань, здiйснювався iз
застосуванням методу їх визнання (припинення визнання) на дату розрахунку крiм операцiй
з купiвлi-продажу iноземної валюти на умовах "том" i "спот". Якщо дата розрахунку

вiдрiзнялась вiд дати виникнення вимог або зобов'язань, операцiї облiковувались за
позабалансовими рахунками починаючи з дати операцiї до настання строку розрахунку за
винятком операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти на умовах "том" та "спот", якi
вiдображалися на дату операцiї в балансi за рахунками дебiторської та кредиторської
заборгованостi як валютообмiннi угоди. Основними оцiнками, що застосовувалися пiд час
складання фiнансових звiтiв є: iсторична (первiсна) собiвартiсть, справедлива вартiсть,
амортизована вартiсть iз застосуванням методу ефективної ставки iз визнанням зменшення
корисностi. При облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою
фактично сплачених за них коштiв, а зобов'язання -за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на
такi зобов'язання. Iсторична вартiсть залишається незмiнною до моменту її зникнення або
продажу вiдповiдних активiв. Проте, пiсля дати придбання цiннi папери до погашення
облiковуються за амортизованою собiвартiстю, а активи та зобов'язання в iноземнiй валютi
переоцiнюються на кожну звiтну дату за дiючим офiцiйним курсом гривнi, якщо вони
вiдносяться до монетарних, та облiковуються за курсом виникнення без подальшої
переоцiнки, якщо вони вiдносяться до немонетарних статей балансу. При облiку за
справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно
було б сплатити для придбання таких активiв у поточний час, а зобов'язання -за тiєю сумою
коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час. Пiсля первiсного
визнання на кожну наступну дату балансу активи та зобов'язання облiковуються з
використанням наступних методiв оцiнки: ' за справедливою (ринковою) вартiстю -усi
фiнансовi iнструменти та необоротнi активи, що утримуються для продажу, акцiї та iншi
цiннi папери з нефiксованим прибутком, справедливу вартiсть яких можна достовiрно
оцiнити, а також похiднi фiнансовi iнструменти; ' за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з
вирахуванням накопиченої амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi -решта
необоротних активiв та фiнансових iнструментiв за винятком iнструментiв на вимогу,
вкладень в асоцiйованi i дочiрнi компанiї, акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим
прибутком, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно оцiнити; - за первiсною
вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням втрат вiд зменшення корисностi -активи на вимогу
(враховуючи дебiторську заборгованiсть), гудвiл, вкладення в асоцiйованi i дочiрнi компанiї,
а також акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, справедливу вартiсть яких
неможливо достовiрно оцiнити; - за первiсною (iсторичною) вартiстю -грошовi кошти та їх
еквiваленти, зобов'язання на вимогу, решта активiв та зобов'язань (враховуючи кредиторську
заборгованiсть). Банк припиняє визнання активiв в фiнансовому облiку, якщо має мiсце будьяка з наступних подiй: а) актив продається, погашається, списується (у т.ч. за рахунок
створених резервiв) або передається без збереження всiх ризикiв i винагород вiд володiння
ним; б) строк дiї прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу, що визначенi умовами
договору, закiнчується; в) вiдбувається обмiн активу на новий за суттєво вiдмiнними
умовами (у такому разi разом з припиненням визнання первiсного активу в облiку визнається
новий актив). Банк припиняє визнання зобов'язань в фiнансовому облiку, якщо має мiсце
будь-яка з наступних подiй: а) зобов'язання продається, погашається чи анулюється; б) строк
дiї зобов'язання, визначений умовами договору, закiнчується; в) вiдбувається обмiн
зобов'язання на нове за суттєво вiдмiнними умовами (у такому разi разом з припиненням
визнання первiсного зобов'язання в облiку визнається нове зобов'язання). Кредити (наданi та
отриманi), розмiщенi (залученi) вклади (депозити) Пiд час первiсного визнання усi наданi
(отриманi) кредити, розмiщенi (залученi) вклади (депозити) оцiнюються за справедливою
вартiстю, уключаючи витрати на операцiю, та вiдображаються в бухгалтерському облiку
вiдповiдно як активи та зобов'язання, якi не пiдлягають взаємозалiку. Дисконт (премiя)
амортизується протягом строку дiї фiнансового iнструменту iз застосуванням ефективної
ставки вiдсотка. Сума дисконту (премiї) має бути повнiстю амортизована на дату погашення
(повернення) кредиту (депозиту). Амортизацiя дисконту (премiї) здiйснюється у тiй валютi, в
якiй облiковується пов'язаний з ними фiнансовий iнструмент. Для цього при вiднесеннi на
рахунки неамортизованого дисконту або премiї наперед отриманих (сплачених) комiсiй в
iншiй валютi проводиться їх конвертацiя в валюту кредиту за поточним офiцiйним курсом на

дату первiсного визнання такого кредиту. Банк визнає в бухгалтерському облiку прибуток
або збиток на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового активу або фiнансового
зобов'язання та вартiстю договору в кореспонденцiї з рахунками премiї (дисконту), якщо пiд
час первiсного визнання вiн визначає вартiсть фiнансового активу або фiнансового
зобов'язання за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова. У такому разi банк
визначає справедливу вартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов'язання шляхом
дисконтування всiх очiкуваних майбутнiх грошових потокiв iз застосуванням ринкової
процентної ставки щодо подiбного фiнансового iнструменту. На дату балансу усi кредити та
депозити за винятком овердрафтiв i вкладiв на вимогу оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка пiд час здiйснення амортизацiї
дисконту (премiї) та нарахування процентiв. Якщо балансова вартiсть активiв (наданих
кредитiв та розмiщених депозитiв) перевищує оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування, то
визнається зменшення їх корисностi. Зменшення корисностi в бухгалтерському облiку
вiдображається шляхом формування спецiальних резервiв за рахунок витрат банку. Банк
вiдображає в бухгалтерському облiку операцiї обмiну фiнансовими зобов'язаннями за
суттєво вiдмiнними умовами як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання
нового. Банк визнає суттєво вiдмiнними такi умови, вiдповiдно до яких чиста вартiсть
грошових потокiв за новими умовами, дисконтована iз застосуванням первiсної' ефективної
ставки вiдсотка, вiдрiзняється щонайменше на 10% вiд дисконтованої вартостi грошових
потокiв, що залишилися до строку погашення первiсного фiнансового iнструменту. Банк
визнає будь-якi витрати або винагороди як iншi операцiйнi доходи або витрати на
погашення, якщо обмiн борговими фiнансовими iнструментами або змiна умов за
фiнансовим iнструментом вiдображається в бухгалтерському облiку як погашення
первiсного фiнансового iнструменту та визнання нового фiнансового iнструменту. Банк
коригує балансову вартiсть кредиту (депозиту) на будь-якi витрати та винагороди за ним i
здiйснює їх амортизацiю за первiсною ефективною ставкою протягом строку дiї змiненого
фiнансового iнструменту з урахуванням змiнених грошових потокiв, якщо обмiн борговими
фiнансовими iнструментами або змiна умов за ними не вiдображається в бухгалтерському
облiку як погашення та не пов'язаний iз зменшенням корисностi такого фiнансового
iнструменту. Вкладення в цiннi папери Цiннi папери банку з метою їх оцiнки та
вiдображення в бухгалтерському облiку класифiкуються таким чином: - цiннi папери, якi
облiковуються в торговому портфелi; - цiннi папери в портфелi банку на продаж; - цiннi
папери в портфелi банку до погашення; - iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї. Цiннi
папери, якi придбанi та/або зберiгаються за дорученням та за кошти клiєнтiв, а також цiннi
папери, якi придбанi згiдно з договорами про довiрче управлiння, облiковуються за
позабалансовими рахунками. Придбанi цiннi папери (крiм цiнних паперiв у торговому
портфелi, iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї) первiсно оцiнюються та
вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються
витрати на операцiї з придбання таких цiнних паперiв. Цiннi папери в торговому портфелi
первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на операцiї з придбання
визнаються за рахунками витрат пiд час первiсного визнання таких цiнних паперiв. Витрати
на операцiї з придбання боргових цiнних паперiв у портфель на продаж або в портфель до
погашення вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї) на дату їх придбання. На
кожну наступну пiсля визнання дату балансу всi цiннi папери, що придбанi банком,
оцiнюються за їх справедливою вартiстю, крiм: - цiнних паперiв, що утримуються до
погашення; - акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж,
справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити; - iнвестицiй в асоцiйованi та
дочiрнi компанiї. Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на
органiзацiйно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартiстю. Якщо котирування
ринкових цiн на цiннi папери є недоступним, то для визначення справедливої вартостi
використовуються такi методи: - посилання на ринкову цiну iншого подiбного iнструменту; аналiз дисконтованих грошових потокiв. Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових
потокiв, використовується ставка дисконту, яка дорiвнює дiючiй нормi прибутковостi

подiбної фiнансової iнвестицiї, що має в основному такi самi умови та характеристики (строк
погашення, що залишився; структура потокiв грошових коштiв; валюта; кредитний рейтинг
емiтента, процентна ставка); - iншi методи, що забезпечують достовiрне визначення
справедливої вартостi цiнних паперiв. Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком
у портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо,
вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення їх корисностi.
Цiннi папери, що утримуються банком до їх погашення, вiдображаються на дату балансу за
амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка. Iнвестицiї в
асоцiйованi компанiї вiдображаються на дату балансу за методом участi в капiталi. Банк
складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть, iнвестицiї в дочiрнi компанiї в iндивiдуальнiй
фiнансовiй звiтностi вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю. Усi цiннi папери,
крiм цiнних паперiв, якi облiковуються в торговому портфелi, переглядаються на зменшення
корисностi. Зменшення корисностi визнається на кожну дату балансу, якщо є об'єктивнi
докази однiєї або кiлькох подiй, якi мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за
цiнними паперами. Зменшення балансової вартостi цiнних паперiв унаслiдок визнання
зменшення їх корисностi вiдображається в бухгалтерському облiку лише на суму, що не
призводить до вiд'ємного значення їх вартостi. Якщо балансова вартiсть таких цiнних
паперiв досягає нуля, то в бухгалтерському облiку вони вiдображаються за нульовою
вартiстю до прийняття банком рiшення про їх списання. За борговими цiнними паперами
окремо облiковуються дисконт або премiя в разi їх наявностi. Дисконт або премiя за
борговими цiнними паперами в портфелях на продаж та до погашення амортизується
протягом перiоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки
вiдсотка. Сума амортизацiї дисконту збiльшує процентний дохiд, а сума амортизацiї премiї
зменшує процентний дохiд за цiнними паперами. За купонними цiнними паперами окремо
облiковуються накопиченi проценти. Нарахування процентiв здiйснюється залежно вiд умов
випуску цiнних паперiв, але не рiдше одного разу на мiсяць протягом перiоду вiд дати
придбання цiнного папера до дати його продажу або погашення. Сума амортизацiї дисконту
або премiї нараховується одночасно з нарахуванням процентiв. Дебiторська та кредиторська
заборгованiсть Протягом 2011 року банк пiд час первiсного визнання оцiнював дебiторську
та кредиторську заборгованостi за первiсною вартiстю. Для розрахунку резерву пiд
дебiторську заборгованiсть банк щомiсяця за станом на перше число мiсяця, наступного за
звiтним, здiйснює iнвентаризацiю дебiторської заборгованостi та її класифiкацiю за групами
ризику залежно вiд характеру заборгованостi та строкiв облiку на балансi, а також з
урахуванням строкiв погашення, передбачених договорами або правилами здiйснення
операцiй/розрахункiв, що встановленi законодавством України. Необоротнi активи Об'єкт
основних засобiв або нематерiальний актив (придбаний або створений) визнається активом,
якщо є iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його
використанням, i його вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбанi (створенi) основнi
засоби та нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть
придбаного об'єкта основних засобiв складається з таких витрат: а) суми, що сплачується
постачальникам активiв (з вирахуванням торговельних знижок) та пiдрядникам за виконання
будiвельно-монтажних робiт (без непрямих податкiв); б) реєстрацiйних зборiв, державного
мита та аналогiчних платежiв, що здiйснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав
на об'єкт основних засобiв; в) суми ввiзного мита; г) суми непрямих податкiв у зв'язку з
придбанням (створенням) основних засобiв (якщо вони не вiдшкодовуються банку); д)
витрат зi страхування ризикiв, пов'язаних з доставкою основних засобiв; е) витрат на
транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобiв; є) iнших витрат, що
безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для
використання за призначенням. Адмiнiстративнi та iншi витрати, якi не належать
безпосередньо до витрат на придбання або доведення об'єкта до робочого стану, не
включаються до його первiсної вартостi. Первiсна вартiсть придбаного нематерiального
активу складається з вартостi придбання (з вирахуванням торговельних знижок), мита,
непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо

пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за
призначенням. Нематерiальний актив, отриманий у результатi його розроблення,
вiдображається в балансi, якщо банк має: - намiр, технiчнi засоби та ресурси для доведення
нематерiального активу до стану, придатного для реалiзацiї або використання; - змогу
отримати майбутнi економiчнi вигоди вiд реалiзацiї або використання нематерiального
активу; - iнформацiю для достовiрного визначення витрат, пов'язаних iз розробленням
нематерiального активу. Якщо нематерiальний актив не вiдповiдає зазначеним критерiям
визнання, то витрати, що пов'язанi з його придбанням або створенням, визнаються витратами
звiтного перiоду, протягом якого вони були здiйсненi. Не визнаються нематерiальним
активом i пiдлягають вiдображенню в складi витрат звiтного перiоду, у якому вони були
здiйсненi, такi витрати: - на дослiдження; - на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв; - на
рекламу; - на створення, реорганiзацiю та перемiщення банку або його частини; - на
створення внутрiшньої дiлової репутацiї банку, вартiсть видань. Первiсна вартiсть окремого
об'єкта основних засобiв або нематерiальних активiв, за якi сплачена загальна сума,
визначається розподiлом цiєї суми пропорцiйно справедливiй вартостi кожного з придбаних
об'єктiв. Первiсна вартiсть об'єктiв, переведених з оборотних активiв, товарiв, готової
продукцiї тощо до основних засобiв, дорiвнює їх собiвартостi. Пiсля первiсного визнання
об'єкта основних засобiв як активу його подальший облiк здiйснюється за первiсною
вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi, в зв'язку з чим подальша переоцiнка необоротних активiв не
здiйснюється. Запаси матерiальних цiнностей також вiдображаються в бухгалтерському
облiку за їх первiсною вартiстю i не переоцiнюються. Доходи та витрати Доходи i витрати
визнаються за таких умов: 1) визнання реальної заборгованостi за активами та
зобов'язаннями банку; 2) фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням)
послуг, може бути точно визначений. Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй,
визначаються договором мiж її учасниками або iншими документами, оформленими згiдно з
вимогами чинного законодавства України. Доходи i витрати визнаються за кожним видом
дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової). Критерiї визнання доходу i витрат
застосовуються окремо до кожної операцiї банку. Кожний вид доходу i витрат
вiдображається в бухгалтерському облiку окремо. У результатi використання активiв банку
iншими сторонами доходи визнаються у виглядi процентiв, роялтi та дивiдендiв. Проценти
визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з
бази їх нарахування та строку користування вiдповiдними активами. Роялтi визнаються за
принципом нарахування згiдно з економiчним змiстом вiдповiдної угоди. Дивiденди
визнаються у разi встановлення прав на отримання платежу. Умовою визнання процентiв i
роялтi є iмовiрнiсть отримання банком економiчної вигоди, а дивiдендiв -достовiрно
оцiнений дохiд. За операцiями з торгiвлi фiнансовими iнструментами прибутки та збитки
визнаються за наявностi таких умов: - покупцевi переданi ризики i вигоди, пов'язанi з правом
власностi на активи; - банк не здiйснює подальше управлiння та контроль за реалiзованими
активами; - сума доходу може бути достовiрно визначена; - є впевненiсть, що в результатi
операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд банку; - витрати, пов'язанi iз цiєю
операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Якщо дохiд вiд надання послуг не може бути
достовiрно оцiнений, то вiн визнається та вiдображається в бухгалтерському облiку в розмiрi
здiйснених витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню. У разi непогашення боржником
заборгованостi за нарахованими доходами в строк, передбачений угодою, наступного
робочого дня несплачена сума переноситься на вiдповiднi рахунки з облiку прострочених
нарахованих доходiв. Банк не коригує визнаний i вiдображений за рахунками класу 6 дохiд
на величину пов'язаної з ним дебiторської заборгованостi за несплаченими нарахованими
доходами, за якими немає iмовiрностi щодо їх отримання. Сума такої дебiторської
заборгованостi визнається витратами банку шляхом формування резервiв вiдповiдно до
вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Банк оцiнює нарахованi та
не отриманi процентнi доходи на зменшення корисностi в складi вiдповiдного фiнансового
iнструменту. Доходи визнаються в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi

активiв, якi отриманi або пiдлягають отриманню. У разi вiдстрочення платежу, унаслiдок
чого виникає рiзниця мiж справедливою вартiстю та номiнальною сумою грошових коштiв
або їх еквiвалентiв, якi пiдлягають отриманню за наданi послуги та iншi активи, така рiзниця
визнається доходом у виглядi процентiв. Дохiд не визнається, якщо здiйснюється обмiн
активами, якi є подiбними за призначенням та мають однакову справедливу вартiсть. Сума
доходiв (витрат) за операцiями обмiну неподiбними активами визначається за справедливою
вартiстю активiв, послуг, що отриманi (наданi) або пiдлягають отриманню (наданню)
банком, зменшеною або збiльшеною вiдповiдно на суму переданих або отриманих грошових
коштiв та їх еквiвалентiв. Якщо справедливу вартiсть активiв, робiт, послуг, якi отриманi
(наданi) або пiдлягають отриманню (наданню) за операцiями обмiну, достовiрно визначити
неможливо, то дохiд (витрати) визначається за справедливою вартiстю активiв, робiт, послуг
(крiм грошових коштiв та їх еквiвалентiв), що переданi (отриманi) за цими контрактами.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигiд протягом кiлькох звiтних перiодiв, то
витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад,
амортизацiя) мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати
з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, у якому
вони були здiйсненi. Доходи (витрати) за одноразовими послугами (наприклад, комiсiї за
здiйснений обмiн валют, надання (отримання) консультацiй тощо) можуть визнаватися без
вiдображення за рахунками нарахованих доходiв (витрат), якщо кошти отриманi (сплаченi) у
звiтному перiодi, у якому послуги фактично надаються (отримуються). Доходи (витрати) за
безперервними послугами (наприклад, комiсiї за iнформацiйно-розрахункове обслуговування
в системi електронних платежiв, за послуги користування системою електронної пошти
тощо) визнаються щомiсяця протягом усього строку дiї угоди про надання (отримання)
послуг i вiдображаються в бухгалтерському облiку за принципом нарахування. Доходи
(витрати) за послугами, що надаються поетапно, визнаються пiсля завершення кожного
етапу операцiї протягом дiї угоди про надання (отримання) послуг i вiдображаються в облiку
за принципом нарахування. Нарахування доходiв (витрат) здiйснюється з дати оформлення
документа, що пiдтверджує надання (отримання) послуги. Доходи (витрати) за послугами з
обов'язковим результатом визнаються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом
досягнення передбаченого договором результату. Витрати на придбання та створення
активу, якi не можуть бути визнанi активом, визнаються витратами. Отриманi доходи, якi
вiдносяться до наступних звiтних перiодiв, вiдображаються як доходи майбутнiх перiодiв.
Здiйсненi витрати та платежi, що вiдносяться до наступних звiтних перiодiв, також
облiковуються як витрати майбутнiх перiодiв. Банк перестає визнавати дохiд i призупиняє
нарахування у фiнансовому облiку при настаннi однiєї з наступних подiй: а) припинення
визнання активу, що приносить такий дохiд, в результатi його погашення, продажу, обмiну
чи списання, а також передачi, що призводить до припинення визнання; б) закiнчення строку
дiї прав банку на грошовi потоки вiд фiнансового активу, передбаченi договiрними умовами,
внаслiдок закiнчення строку, обумовленого такими умовами (у тому числi при визнаннi
боржника банкрутом), або розiрвання цих умов, або визнання їх недiйсними у судовому
порядку; в) визнання повнiстю простроченого фiнансового активу сумнiвним або
безнадiйним боргом згiдно чинних вимог НБУ за обов'язкової умови, що нарахування доходу
не вiдбувається в податковому облiку i рiшення про призупинення нарахування у
фiнансовому облiку прийнято уповноваженим органом банку. Не визнаються доходами такi
надходження вiд iнших осiб: - сума завдатку пiд заставу або в погашення кредиту, якщо це
передбачено вiдповiдним договором; - сума надходжень за договором комiсiї, агентським та
аналогiчним договором на користь комiтента, принципала тощо; - сума авансу в рахунок
попередньої оплати послуг, товарiв тощо; - надходження, що належать iншим особам; надходження вiд первинного розмiщення цiнних паперiв; - сума податку на додану вартiсть,
iнших податкiв i обов'язкових платежiв, що пiдлягають перерахуванню до бюджету й
позабюджетних фондiв. Не визнаються витратами й не включаються до звiту про фiнансовi
результати: - платежi за договорами комiсiї, агентськими угодами та iншими аналогiчними
договорами на користь комiтента, принципала тощо; - попередня (авансова) оплата товарiв,

робiт, послуг; - погашення одержаних кредитiв, повернення депозитiв тощо; - витрати, якi
вiдображаються зменшенням власного капiталу вiдповiдно до чинного законодавства
України. Капiтал. Капiтал банку -це залишкова вартiсть активiв пiсля вирахування всiх
зобов'язань. Статутний капiтал формується у вiдповiдностi до Закону України "Про банки i
банкiвську дiяльнiсть", iншого чинного законодавства у порядку, визначеному в Статутi
банку. Резервнi фонди створюються за рахунок прибутку у розмiрi, визначеному в чинному
законодавствi (до 25% статутного капiталу), вiдрахування в резервнi фонди та їх
використання на покриття збиткiв проводиться вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв.
Текст аудиторського висновку
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ Акцiонерам та Правлiнню Публiчного акцiонерного
товариства "ОТП Банк": Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Найменування: Приватне
акцiонерне товариство "Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi". Свiдоцтво про
включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1973, яке видане 22 червня 2001
року Аудиторською Палатою України, термiн дiї якого подовжено до 31 березня 2016 року.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних
паперiв № АБ 000655, яке видане 31 сiчня 2008 року Державною комiсiєю з цiнних паперiв
та фондового ринку, термiн дiї якого подовжено Свiдоцтвом № АБ 001447 до 31 березня
2016 року. Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська,
48-50А. Телефон та факс аудиторської фiрми: тел. (044) 490 90 00, факс (044) 490 90 01.
Основнi вiдомостi про емiтента Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк".
Код за ЄДРПОУ: 21685166. Мiсцезнаходження: Україна, 04080, м.Київ, вул. Жилянська, буд.
43. Дата державної реєстрацiї: Державну реєстрацiю Публiчного акцiонерного товариства
"ОТП Банк" проведено 2 березня 1998 року. Вiдомостi про умови договору на проведення
аудиту. Договiр про надання аудиторських послуг №AUD UA 11/112 вiд 24 жовтня 2011
року. Аудит розпочато 24 жовтня 2011 року та закiнчено 25 квiтня 2012 року. Звiт щодо
фiнансової звiтностi. Ми, ПрАТ "Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi", провели
аудит фiнансової звiтностi, яка додається на сторiнках 22 - 165 (крiм iнформацiї, розкритої у
Примiтцi 2 до фiнансової звiтностi), Публiчного акцiонерного товариства "ОТП Банк"
(надалi - "банк"), яка складається з балансу станом на 31 грудня 2011 року та вiдповiдних
звiтiв про фiнансовi результати, сукупнi прибутки та збитки, рух грошових коштiв та про
власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також основних принципiв облiкової
полiтики та iнших пояснювальних примiток. Вiдповiдальнiсть керiвництва за пiдготовку
фiнансової звiтностi. Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне
представлення цiєї фiнансової звiтностi та її вiдповiднiсть основi бухгалтерського облiку, яка
базується на вимогах нормативних документiв Нацiонального банку України (надалi "НБУ") щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi у банкiвських установах
України та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, а також за створення
такої системи внутрiшнього контролю, яка, на думку керiвництва, є необхiдною для
пiдготовки фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок фiнансових
зловживань або помилок. Вiдповiдальнiсть аудитора. Ми несемо вiдповiдальнiсть за надання
висновку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеного нами аудиту. Ми провели
аудит згiдно з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та згiдно з
Мiжнародними стандартами аудиту, якi були випущенi Мiжнародною федерацiєю
бухгалтерiв i затвердженi Аудиторською палатою України як нацiональнi стандарти аудиту
та обов'язковi до застосування в Українi. Цi стандарти вимагають обов'язкового дотримання
аудиторами вимог професiйної етики, а також планування та проведення аудиту з метою
отримання обгрунтованої впевненостi в тому, що дана фiнансова звiтнiсть не мiстить
суттєвих викривлень. Аудит включає проведення процедур, необхiдних для отримання
аудиторських доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансовiй
звiтностi. Вибiр процедур базується на професiйному судженнi аудиторiв, включаючи оцiнку

ризикiв щодо суттєвого викривлення фiнансової звiтностi у результатi фiнансових
зловживань або помилок. Оцiнка таких ризикiв включає огляд системи внутрiшнього
контролю над пiдготовкою та достовiрним представленням фiнансової звiтностi з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають даним обставинам, але не з метою
надання висновку щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю банку. Аудит
включає також оцiнку доречностi використання облiкової полiтики та обгрунтованостi
бухгалтерських припущень, зроблених керiвництвом, а також оцiнку загального
представлення фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази
забезпечують достатню та обгрунтовану основу для надання нашого аудиторського
висновку. Аудиторський висновок На нашу думку, ця фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан банку станом на 31 грудня 2011 року, а також
фiнансовi результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився цiєю
датою, згiдно з основою бухгалтерського облiку, яка базується на вимогах нормативних
документiв НБУ щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi у банкiвських
установах України та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Пояснювальний роздiл Як зазначено в Примiтцi 1.23, у фiнансову звiтнiсть банку, що
додається, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2010 року, були внесенi коригування. Наш
висновок не мiстить застереження стосовно даного питання. Ми провели аудит коригувань
до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2010 року, описаних у Примiтцi 1.23
до фiнансової звiтностi. Нашi процедури включали вивчення, на тестовiй основi,
аудиторських доказiв, якi пiдтверджують суми коригувань з метою виправлення помилок. На
нашу думку, данi коригування з метою виправлення помилок правильнi i були застосованi
належним чином. Проте, ми не проводили аудит, огляд або будь-якi iншi процедури щодо
фiнансової звiтностi банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2010 року, за винятком тих, що
стосуються коригувань з метою виправлення помилок, i, вiдповiдно, ми не висловлюємо
думки або iншої форми впевненостi щодо цiєї фiнансової звiтностi в цiлому. Iншi питання
Аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "ОТП Банк" за рiк, який
закiнчився 31 грудня 2010 року, до ефекту коригувань, що зазначенi в Примiтцi 1.23, провiв
iнший аудитор, чий звiт вiд 5 квiтня 2011 року мiстив безумовно-позитивну думку щодо цiєї
фiнансової звiтностi. Звiт щодо вимог законодавчих i нормативних актiв Аудит фiнансової
звiтностi банку, проведений нами, не мав на метi отримання аудиторських доказiв щодо
окремих компонентiв, елементiв або примiток до фiнансової звiтностi банку та, вiдповiдно,
ми не висловлюємо думки щодо окремих компонентiв, елементiв або примiток до цiєї
фiнансової звiтностi. Згiдно вимог Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку №1360 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" вiд 29
вересня 2011 року, ми також повiдомляємо про наступне: - Вiдповiдно до вимог Цивiльного
кодексу України, вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства пiсля закiнчення другого
та кожного наступного фiнансового року має перевищувати суму статутного капiталу. Проте,
вимоги до вартостi чистих активiв (капiталу) банкiв встановленi Законом України "Про
банки i банкiвську дiяльнiсть" №2121-III вiд 7 грудня 2000 року як спецiальнi вимоги до
капiталу банкiв, згiдно яких НБУ здiйснює контроль за дотриманням банками розмiру,
достатностi та адекватностi капiталу шляхом встановлення економiчних нормативiв.
Нормативи капiталу, якi включають норматив мiнiмального розмiру регулятивного капiталу
(Н1), норматив адекватностi регулятивного капiталу/платоспроможностi (Н2) та норматив
спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3), затвердженi постановою
Правлiння НБУ вiд 28 серпня 2001 року № 368 (зi змiнами). У результатi нашої роботи нами
не виявлено фактiв, що свiдчать про невиконання банком нормативiв адекватностi капiталу
станом на 31 грудня 2011 року. - Ми розглянули iншу iнформацiю, пiдготовлену банком, що
подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вiдповiдно до вимог
Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1591 "Про затвердження
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 19 грудня 2006 року, та
не виявили суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та

iншою iнформацiєю, що розкривається банком та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю станом на 31 грудня 2011 року та
за рiк, що закiнчився цiєю датою. - Вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi
товариства" № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року рiшення про вчинення значного правочину,
ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства,
приймається вiдповiдним органом товариства. Керiвництво банку не виявило значних
правочинiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року, рiшення щодо вчинення яких вимагає
затвердження вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд
17 вересня 2008 року. При виконаннi наших процедур пiд час аудиту фiнансової звiтностi
банку нашої уваги не привернув жоден факт, який давав би нам пiдстави вважати, що
протягом року, що закiнчився 31 грудня 2011 року, були вчиненi значнi правочини, рiшення
щодо вчинення яких вимагає затвердження вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi
товариства" № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року. - Вiдповiдно до вимог Закону України "Про
акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року у Банку має бути створена
Наглядова Рада, а також Банк може заснувати Аудиторський комiтет та службу
внутрiшнього аудиту. Для управлiння дiяльнiстю Банку була створена Наглядова Рада та
служба внутрiшнього аудиту, що звiтує перед Наглядовою Радою та Правлiнням банку. - Пiд
час проведення аудиту нами було оцiнено ризики суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi внаслiдок зловживань або помилок. Оцiнка таких ризикiв включає огляд системи
внутрiшнього контролю над пiдготовкою та достовiрним представленням фiнансової
звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають даним обставинам, а не
з метою надання висновку щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю банку,
включаючи контролi, спрямованi на виявлення та запобiгання зловживань. Вiдповiдно, ми не
висловлюємо думку щодо цього питання. 25 квiтня 2012 року Генеральний директор Євген
Заноза Сертифiкат аудитора банкiв № 0018,виданий Аудиторською палатою України 29
жовтня 2009 року, дiйсний до 1 сiчня 2015 року. Свiдоцтво № 0000078, видане Комiтетом з
питань аудиту банкiв Нацiонального банку України про внесення до реєстру аудиторiв
банкiв Нацiонального банку України 17 жовтня 2007 року, продовжене 12 сiчня 2010 року,
дiйсне до 1 сiчня 2015 року. ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК". 01033, Україна, м. Київ, вул.
Жилянська 48-50А Сертифiкований аудитор Алла Маньковська Сертифiкат аудитора банкiв
№ 0141, виданий Аудиторською палатою України 29 квiтня 2010 року, дiйсний до 29 квiтня
2015 року. Свiдоцтво № 0000137, видане Комiтетом з питань аудиту банкiв Нацiонального
банку України про внесення до реєстру аудиторiв банкiв Нацiонального банку України 13
серпня 2010 року, дiйсне до 29 квiтня 2015 року. ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК". 01033,
Україна, м. Київ, вул. Жилянська 48-50А.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку
цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його
положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції
(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за
основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в
загальному об'ємі постачання
Операцiї банку. На пiдставi лiцензiї Нацiонального банку України "ОТП Банк" здiйснює
наступнi банкiвськi операцiї: 1) приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних
осiб; 2) вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому
числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та

зарахування коштiв на них; 3) розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних
умовах та на власний ризик. За наявностi банкiвської лiцензiї банк має право без отримання
письмового дозволу здiйснювати такi операцiї та угоди: 4) надання гарантiй i поручительств
та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; 5)
придбання права вимоги на виконання зобов'язань в грошовiй формi за поставленнi товари
чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв
(факторинг); 6) лiзинг; 7) послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв
для зберiгання цiнностей та документiв; 8) випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв,
векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв; 9) випуск банкiвських платiжних
карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток; 10) надання консультацiйних та
iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй. Також за наявностi банкiвської лiцензiї та
отриманого письмового дозволу Нацiонального банку України "ОТП Банк" здiйснює такi
операцiї: 11) операцiї з валютними цiнностями: а) неторговельнi операцiї з валютними
цiнностями; б) ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та
клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; в) ведення кореспондентських рахункiв
банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; г) ведення кореспондентських рахункiв
банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; г) вiдкриття кореспондентських рахункiв
в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; д)
вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними; е) залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному
ринку України; є) залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; ж)
торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валюто-обмiнних
операцiй); з) торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; и) операцiї з готiвковою
iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що
здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; i) операцiї з готiвковою
iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної
валюти, якi працюють на пiдставах укладених банками агентських договорiв з юридичними
особами-резидентами; ї) операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України; й)
операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках; к) iншi операцiї з валютними
цiнностями на мiжнародних ринках; 12) емiсiю власних цiнних паперiв; 13) органiзацiю
купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; 14) здiйснення операцiй на ринку
цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андерайтинг); 15) здiйснення iнвестицiй у
статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; 16) операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд
свого iменi: а) з iнструментами грошового ринку; б) з iнструментами, що базуються на
обмiнних курсах та вiдсотках; в) фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами; 17) довiрче
управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними
особами; 18) депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Крiм операцiй, зазначених
вище, АТ "ОТП Банк", вiдповiдно до чинного законодавства i на пiдставi вiдповiдних
лiцензiй Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, може здiйснювати
депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв та професiйну дiяльнiсть на фондовому
ринку з торгiвлi цiнними паперами: брокерську дiяльнiсть, дилерську дiяльнiсть та
андеррайтинг. Банк не здiйснює дiяльнiсть у сферi матерiального виробництва, торгiвлi,
страхування, крiм виконання функцiй страхового посередника.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років.
Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання
або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
У 2011 роцi було iнвестовано в в асоцiйованi та дочiрнi компанiї 162964000,00 грн. Iнвестицiї
в асоцiйованi компанiї вiдображаються на дату балансу за методом участi в капiталi.
Асоцiйована компанiя ТОВ "ОТП Адмiнiстратор пенсiйних фондiв" була створена 20 серпня
2008 року. Банк створив компанiю разом з iншим засновником - OTP Funds Servicing Ltd
Hungary, якому належить 51% її капiталу. Первинний внесок банку до статутного капiталу

компанiї склав 3506 тис. грн. В жовтнi 2010 року банк зробив додатковий грошовий внесок
до статутного капiталу ТОВ "ОТП Адмiнiстратор пенсiйних фондiв" в сумi 1764 тис. грн. без
змiни власної долi участi у статутному фондi пiдприємства, оскiльки другий засновник також
зробив додатковий внесок до статутного капiталу пропорцiйно власнiй долi в статутному
фондi компанiї. Таким чином, станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року внесок банку до
статутного капiталу пiдприємства становив 5270 тис. грн. За результатами 2011 року ТОВ
"ОТП Адмiнiстратор пенсiйних фондiв" отримало збитки в розмiрi 3031 тис. грн. Сума
непокритих збиткiв за станом на кiнець дня 31.12.2011 з урахуванням збиткiв попереднiх
звiтних перiодiв склала 7348 тис. грн. В балансi банку iнвестицiї в зазначену асоцiйовану
компанiю вiдображенi на дату балансу за методом участi в капiталi. Данi про справедливу
вартiсть iнвестицiй банку в асоцiйованi компанiї, акцiї яких котируються на бiржi, не
надаються через те, що акцiї асоцiйованих компанiй не котируються на бiржi. Дочiрнє
пiдприємство ТОВ "ОТП Лiзинг" було створено 06 червня 2008 року. Банк виступає єдиним
засновником цього пiдприємства. На момент реєстрацiї статутний капiтал ТОВ "ОТП Лiзинг"
складав 2243 тис. грн. В листопадi 2009 року статутний капiтал пiдприємства було збiльшено
на 1211 тис. грн., в квiтнi 2010 року - на 2149 тис. грн., а в травнi 2011 року - на 39892 тис.
грн. за рахунок грошових внескiв банку. Таким чином, станом на кiнець дня 31 грудня 2011
року внесок банку до статутного капiталу ТОВ "ОТП Лiзинг" становив 45495 тис. грн.
Дочiрнє пiдприємство ТОВ "ОТП Кредит" було створено 09 липня 2010 року. Спочатку банк
виступив єдиним засновником пiдприємства, i ТОВ "ОТП Кредит" було зареєстровано iз
статутним капiталом в розмiрi 3000 тис. грн. Проте в жовтнi 2010 року до складу учасникiв
ТОВ "ОТП Кредит" було прийнято ВАТ "ОТП Банк" (Росiя) з долею 40%, яке зробило
власний грошовий внесок до статутного фонду пiдприємства в розмiрi 2000 тис. грн. В
березнi 2011 року банк зробив додатковий грошовий внесок до статутного капiталу ТОВ
"ОТП Кредит" в сумi 112800 тис. грн. без змiни власної долi участi у статутному фондi
пiдприємства, оскiльки другий засновник також зробив додатковий внесок до статутного
капiталу пропорцiйно власнiй долi в статутному фондi компанiї. Таким чином, станом на
кiнець дня 31 грудня 2011 року внесок банку до статутного капiталу пiдприємства становив
115800 тис. грн. або 60%. З метою запобiгання погiршенню якостi кредитного портфеля та
створення сприятливих умов для виконання боргових зобов'язань позичальниками, у яких
виникли тимчасовi фiнансовi труднощi, банк у 2009 роцi започаткував програму
реструктуризацiї кредитної заборгованостi, яку продовжив у 2011 роцi. Реструктуризацiя
проводилась з використанням наступних методiв у рiзних комбiнацiях та послiдовностi: змiна графiку погашення основної суми кредиту; - змiна графiку погашення процентiв; змiна форми погашення кредиту (з графiку на ануїтет i навпаки); - змiна номiнальної
процентної ставки за кредитом; - змiна кiнцевої дати погашення кредиту (пролонгацiя); змiна валюти кредитної заборгованостi; - переуступка заборгованостi по кредиту; переведення заборгованостi по кредиту. При проведеннi реструктуризацiї банк намагався, за
можливостi, дотримуватися принципу незмiнностi дохiдностi (правило рiвностi NPV* ),
згiдно якого дохiднiсть кредитної угоди до та пiсля реструктуризацiї повинна залишатися на
однаковому рiвнi. (Net Present Value) - чиста приведена вартiсть (амортизована собiвартiсть)
фiнансового iнструменту, обчислена за методом ефективної ставки вiдсотку.) Проте, якщо
при реструктуризацiї дохiднiсть кредитної угоди зменшувалася, банк визнавав збитки вiд
зниження NPV активiв, якi вiдображав за рахунками з облiку неамортизованого дисконту у
кореспонденцiї з рахунками iнших операцiйних витрат. Усього за 2011 рiк таким чином було
визнано 28159 тис. грн. збиткiв. Протягом 2011 року банк уклав з компанiєю ТОВ "ОТП
Факторинг Україна" двi угоди про купiвлю кредитних договорiв на загальну суму 3081 тис.
грн. (в еквiвалентi). З метою покращення якостi кредитного портфеля банк в 2011 роцi
здiйснив продаж частини проблемної кредитної заборгованостi шляхом вiдступлення прав
вимоги до боржникiв (їх поручителiв) щодо сплати загальної суми боргу за проданими
кредитними договорами, враховуючи проценти, нарахованi на суму такого боргу та будь-якi
штрафнi санкцiї (у разi їх наявностi). У 2011 роцi банк уклав вiсiмнадцять угод про продаж за
462813 тис. грн. кредитного портфеля юридичних та фiзичних осiб, вартiсть до вирахування

резерву якого становила 1268270 тис. грн. (за вирахуванням дисконту/премiй). При цьому,
одинадцять угод було укладено зi спорiдненою компанiєю ТОВ "ОТП Факторинг Україна"
про продаж за 454113 тис. грн. кредитного портфеля юридичних та фiзичних осiб, вартiсть
до вирахування резерву якого становила 1205175 тис. грн. (за вирахуванням
дисконту/премiй). Результат вiд продажу в сумi 809166 тис. грн. розкрито у складi
адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат у таблицi 26 (рядок 14). Розформування
резервiв вiд продажу у сумi 767807 тис. грн. вiдображено в таблицi 6.2 (рядок 2) Одночасно з
укладанням зазначених угод про продаж було пiдписано договори комiсiї мiж банком та ТОВ
"ОТП Факторинг Україна" щодо надання банком послуг з органiзацiї обслуговування
проданого кредитного портфеля юридичних та фiзичних осiб. У 2010 роцi банк продав
факторинговим компанiям частину свого кредитного портфеля, вартiсть до вирахування
резерву якого становила 4744771 тис. грн., за 2211851 тис. грн. Результат вiд продажу в сумi
2532920 тис. грн. розкрито у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат у таблицi
26 (рядок 14). Розформування резервiв вiд продажу у сумi 3203051 тис. грн. вiдображено в
таблицi 6.3 (рядок 2). Зокрема, у 2010 роцi банк продав спорiдненiй компанiї ТОВ "ОТП
Факторинг Україна" частину свого кредитного портфеля, вартiсть до вирахування резерву
якого становила 4740627 тис. грн., за 2211333 тис. грн. Результат вiд продажу в сумi 2529294
тис. грн. розкрито у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат у примiтцi 26
(рядок 14).
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація
щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
При визнаннi та облiку основних засобiв банк керується НП(С)БО 7 "Основнi засоби" та
нормами Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв
банкiв України, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України №480 вiд
20.12.2005р. в останнiй редакцiї. Первiсне визнання основних засобiв банк здiйснює за
собiвартiстю, яка складається iз фактичних витрат на придбання (створення), доставку,
установку i приведення їх до стану придатного до використання. Первiсна вартiсть
автотранспортних засобiв та будiвель збiльшується на суму сплаченого пенсiйного збору
вiдповiдно до вимог Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про збiр на
обов'язкове державне пенсiйне страхування" вiд 15.07.99 № 967-XIV, а також на суму iнших
обов'язкових платежiв при реєстрацiї автотранспортних засобiв та будiвель. Адмiнiстративнi
та iншi загальнi накладнi витрати (зокрема, витрати по охоронi об'єктiв незавершеного
будiвництва, комунальнi витрати) не включаються у Первiсну вартiсть Основного засобу, а
вiдносяться до витрат перiоду. Первiсна вартiсть Основних засобiв збiльшується на суму
витрат, пов'язаних з Полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова,
дообладнання, реконструкцiя, тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних
вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Первiсна вартiсть Об'єкта Основних
засобiв i Знос зменшуються у зв'язку з його частковою лiквiдацiєю вiдповiдно на суму
Первiсної вартостi та Зносу лiквiдованої частини Об'єкта. Витрати, що здiйснюються для
Пiдтримання Об'єкта Необоротних активiв у придатному для їх використання станi та
одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд такого використання
(поточний ремонт), включаються до складу витрат звiтного перiоду i не впливають на
Залишкову вартiсть таких Об'єктiв. Прибутки та збитки вiд вибуття основних засобiв
визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у
звiтi про фiнансовi результати. Вартiсть усiх Необоротних активiв пiдлягає Амортизацiї
(крiм вартостi землi i незавершених Капiтальних iнвестицiй). Земля ' це актив, за яким не

нараховується Амортизацiя, оскiльки Строк її використання практично не обмежений. При
визначеннi Строку корисного використання (експлуатацiї) Основного засобу враховується
таке: - очiкуване використання Банком Об'єкта Необоротних активiв з урахуванням його
потужностi або продуктивностi; - Строки корисного використання подiбних активiв; фiзичний та моральний Знос, що передбачається; Нарахування Амортизацiї починається з
першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому Об'єкт Необоротних активiв став
придатним для корисного використання, i припиняється, починаючи з першого числа мiсяця,
наступного за мiсяцем вибуття Об'єкта. Амортизацiя Основних засобiв в Банку
нараховується iз застосуванням прямолiнiйного (рiвномiрного) методу. Протягом звiтного
року банк не переглядав методiв амортизацiї та дiапазон строкiв корисного використання, а
також не здiйснював дооцiнки основних засобiв. Основнi засоби знаходяться за мiсцем
знаходження Банку та його вiддiлень.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності
від законодавчих або економічних обмежень
У 2011 роцi АТ "ОТП Банк", зважаючи на наслiдки свiтової економiчної кризи, проводило
обережну фiнансово-економiчну полiтику, спрямовану на покращення якостi кредитного
портфеля, збереження iснуючої ресурсної та клiєнтської бази, зменшення рiвня операцiйних
та адмiнiстративних витрат з подальшим вiдновленням активних операцiй. Протягом усього
року дiяльнiсть банку була спрямована на оптимiзацiю головних бiзнес-процесiв,
удосконалення європейських технологiй обслуговування клiєнтiв, розширення спектру
некредитних послуг, оптимiзацiю та централiзацiю органiзацiйної структури. Завдяки
докладеним зусиллям АТ "ОТП Банк" завершило 2011 рiк з прибутком. За пiдсумками року
фiнансовий результат склав 320,9 млн. грн. (згiдно звiту про фiнансовi результати на кiнець
дня 31.12.2011). Чистий процентний дохiд банку на кiнець звiтного 2011 року становив
1830,2млн. грн. (див. примiтку 23), а чистий комiсiйний дохiд -313,2 млн. грн. (див. примiтку
24). Власний капiтал АТ "ОТП Банк" протягом 2011 року мав стале значення (див. звiт про
рух капiталу та примiтку 21). В 2011 роцi згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв банк
спрямував кошти в сумi 500,3 млн. грн. на виплату дивiдендiв за 2010 рiк (див. баланс на
кiнець дня 31.12.2011 та примiтку 29), з яких 475,3 млн.грн. перераховано акцiонерам (за
вирахуванням податку на репатрiацiю). Стабiльний фiнансовий стан банку i позитивний
фiнансовий результат дозволили вiдновити кредитування всiх клiєнтських сегментiв.
Зокрема, протягом 2011 року вiдбувався прирiст корпоративного портфеля. Поновився
процес надання автомобiльних та iпотечних кредитiв населенню. Також банк продовжив
кредитувати клiєнтiв малого та середнього бiзнесу. Основними сегментами дiяльностi банку
у 2011 роцi були: 1) юридичнi особи та пiдприємцi (суб'єкти пiдприємницької дiяльностi
крiм банкiв); 2) фiзичнi особи; 3) банкiвський сектор; 4) державний сектор; 5) власна
iнвестицiйна дiяльнiсть. Детальний опис кожного сегменту наведений у примiтцi 1.21.
Завдяки консервативнiй кредитнiй полiтицi та продажу негативно класифiкованих активiв
загальнi активи банку скоротились i на кiнець 2011 року становили 22,5 млрд. грн. проти 24,7
млрд. грн. на його початку (згiдно даних балансу на кiнець дня 31.12.2011). Кредитний
портфель банку порiвняно з результатом 2010 року залишився практично без змiн i становив
20,1 млрд. грн. (див. примiтку 6), при цьому обсяг кредитiв, наданих суб'єктам
господарювання, зрiс на 11%, а загальна сума кредитiв, наданих фiзичним особам,
зменшилась на 27%. Скорочення кредитного портфеля фiзичних осiб у звiтному роцi
обумовлено активним продажем факторинговим компанiям негативно класифiкованих
активiв, а також незначними обсягами кредитування фiзичних осiб. Натомiсть протягом
усього 2011 року спостерiгалося значне зростання корпоративного кредитного портфеля,
обсяг якого до кiнця року досяг 12,9 млрд. грн. Загальний кредитний портфель фiзичних осiб
за результатами 2011 року склав 7,0 млрд. грн., i фiзичних осiб-пiдприємцiв -0,2 млрд. грн.
(див. примiтку 6). На кiнець 2011 року загальнi зобов'язання АТ "ОТП Банк" склали 19,4
млрд. грн. проти 21,3 млрд. грн. торiк (згiдно даних балансу на кiнець дня 31.12.2011).
Скорочення пасивiв банку пов'язано з погашенням частини мiжбанкiвських запозичень та

субординованого боргу. Усього за звiтний рiк зобов'язання банку за коштами, залученими на
зовнiшнiх ринках, скоротились на 1,9 млрд. грн. (див. примiтку 16), а субординований борг на 0,1 млрд. грн. (див. примiтку 20). Натомiсть залишки на рахунках юридичних осiб
демонстрували рiст протягом усього року, досягши 4,2 млрд. грн. станом на кiнець дня
31.12.2011, а обсяг коштiв фiзичних осiб, залучених банком на звiтну дату, також збiльшився
i становив 4,5 млрд. грн. проти 3,9 торiк (див. примiтку 15). Збiльшення залишкiв на
рахунках клiєнтiв зумовлено, насамперед, впровадженням нових продуктiв та послуг. Банк
постiйно пропонує юридичним та фiзичним особам сучасне розрахунково-касове
обслуговування (у тому числi iз застосуванням систем дистанцiйного обслуговування),
рiзноманiтнi депозитнi програми, дебетнi та кредитнi картки (Visa, Master Card), депозитарнi
послуги, операцiї з депозитними скриньками та iншi.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і
компенсацій за порушення законодавства
У 2011 роцi АТ "ОТП Банк" було сплачено штраф у розмiрi 75 тис. грн до
Антимонопольного комiтету України за порушення антимонопольного законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Мета банку в управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi: 1) дотримання вимог до капiталу,
встановлених Нацiональним банком України; 2) спроможностi банку стабiльно
функцiонувати та розвиватись вiдповiдно до затверджених стратегiчних планiв; 3) покриття
негативних наслiдкiв рiзноманiтних ризикiв, якi бере на себе банк в процесi дiяльностi 4)
утримання достатньої капiтальної бази на рiвнi, необхiдному для забезпечення коефiцiєнту
достатностi капiталу у розмiрi не менше нiж 8% згiдно з Базельською Угодою. Полiтика
банку з управлiння капiталом полягає в визначеннi ефективного рiвня капiталу, максимально
збiльшуючи довгострокову цiннiсть для акцiонерiв, а саме, встановлення цiлей та директив з
управлiння капiталом банку так, щоб оптимiзувати вимогу акцiонерiв щодо прибутку вiд
їхнiх iнвестицiй з урахування наступних обмежень: - дотримання вимог до капiталу, якi
встановленi наглядовими органами; - вiдповiдностi рiвня капiталу вимогам iнвесторiв та
рейтингових агентств з метою забезпечення доступу банку до фiнансування на мiжнароднi та
внутрiшнi ринки капiталу. Банк з метою визначення реального розмiру капiталу з
урахуванням ризикiв у своїй дiяльностi постiйно оцiнює якiсть своїх активiв i
позабалансових зобов'язань (здiйснює їх класифiкацiю, визначає сумнiвнi та безнадiйнi щодо
погашення); здiйснює вiдповiднi коригування їх вартостi шляхом формування резервiв для
покриття очiкуваних (можливих) збиткiв за зобов'язаннями контрагентiв. Кiлькiсна оцiнка
капiталу доповнюється якiсним, всебiчним обговоренням. Результати пiдсумовуються в
якостi цiлей щодо необхiдного рiвня капiталу, включаючи стратегiчнi напрямки щодо того,
як пiдтримувати достатнiй рiвень капiталу. Станом на кiнець дня 31.12.2011 значення
нормативiв капiталу, якi розрахованi з урахуванням коригуючи проводок на пiдставi даних
файлу A4, були наступними: - норматив адекватностi регулятивного
капiталу/платоспроможностi (Н2) дорiвнював 20.19% при нормативному значеннi не менше
10%; - норматив (коефiцiєнт) спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв
(Н3) становив 17.32% при нормативному значеннi не менше 9%.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на
кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання
цих договорів
Iнформацiя вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) є комерцiйною
таємницею.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів,

які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя розвитку Банку на 2012-2016 роки орiєнтована на побудову ефективного клiєнтоорiєнтованого фiнансового закладу, сконцентрованого на найбiльш перспективних та
прибуткових сегментах фiнансового ринку. Згiдно нової стратегiї, Банк планує фокусувати
ресурси на цiльових сегментах зменшуючи присутнiсть у найменш привабливих сегментах
ринку. Автоматiзацiя процесiв та побудова нової сервiсної моделi для кожного сегмента
дозволять Банку зберегти рентабiльнiсть бiзнесу у кризових умовах. Нова середньострокова
стратегiя розвитку банку нацiлена на збiльшення прибутковостi кожного клiєнта за рахунок
активiзацiї крос-продаж iснуючим клiєнтам та розвитку кобрендiнгових програм з
партнерами Банку. Таким чином, зростання прибутковостi клiєнтiв та пiдвищення
ефективностi процесiв гарантують стабiльний прибуток. Найбiльш iстотними факторами, якi
можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому є наступнi: - проблеми з захистом
прав кредиторiв - низька платiжна дисциплiна клiєнтiв - вiдсутнiсть довгострокових ресурсiв
у гривнi - валютнi ризики - висока конкуренцiя на ринку
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки не проводилися.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Станом на 31.12.2011 року Вiддiл ППР АТ "ОТП Банк" брав участь у 310 судових справах, у
т.ч.: У 163 справах, де Банк є позивачем iз загальною сумою вимог в розмiрi 236 218 тис.
грн., 97 076 тис. доларiв США, 624 тис. швейцарських франкiв та 1 083 тис. євро (сума
судових позовiв включає суму заборгованостi за кредитами та нарахованими вiдсотками, а
також штрафи i пеню); У 142 справах, де банк є вiдповiдачем, загальна сума вимог в розмiрi
204 473 тис. грн. та 59 318 доларiв США, 1 372 тис. швейцарських франкiв та 1 026 тис. євро.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати
та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Уся iнша iнформацiя надається у звiтах Банку за 2011 рiк, що доступнi для перегляду на
сайтi Банку.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

306752.000

305413.000

70283.000

336179.000

377035.000

614592.000

будівлі та
споруди

172559.000

185059.000

70283.000

335252.000

242842.000

520311.000

машини та
обладнання

113875.000

100919.000

0.000

103.000

113875.000

101022.000

транспортні
засоби

7629.000

8548.000

0.000

824.000

7629.000

9372.000

Найменування
основних
засобів

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

інші

12689.000

10887.000

0.000

0.000

12689.000

10887.000

2.
Невиробничого
призначення:

16488.000

16648.000

88.000

211.000

16576.000

16859.000

будівлі та
споруди

15689.000

15464.000

0.000

0.000

15689.000

15464.000

машини та
обладнання

0.000

573.000

0.000

211.000

0.000

784.000

транспортні
засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

799.000

611.000

88.000

0.000

887.000

611.000

323240.000

322061.000

70371.000

336390.000

393611.000

658451.000

інші
Усього

Опис Рiчнi норми амортизацiї основних засобiв складають: на будiвлi -вiд 2,0% до 5,0%; на
споруди -5,0%; на легковi автомобiлi -16,7%; на меблi дерев'янi -10,0%; на меблi металевi 5,6%; на системи безпеки та дiагностики -12,5%; на комп'ютерне обладнання -вiд 20,0% до
33%; на iнше обладнання (у т.ч. телефони i пейджери) -20,0%; на сейфи -6,5%; факс-модеми 33,0%; на iнше офiсне обладнання -вiд 10% до 33%, на iншi основнi фонди -вiд 6,2% до
33,0%. Протягом звiтного 2011 року банк не надавав та не приймав у фiнансовий лiзинг
основнi засоби, а також не застосовував свої основнi засоби у якостi застави. Проте станом на
кiнець 2011 року банк надавав власнi основнi засоби (комп'ютерне обладнання) в оперативну
оренду угорському та пiвденно-африканському посольствам для використання пiд час роботи
з дистанцiйними системами обслуговування. Переоцiнка первiсної вартостi основних засобiв
не проводилась. Термiни корисного використання та норми амортизацiї основних засобiв
переглядалися лише у разi проведення їх полiпшення (модернiзацiї, модифiкацiї,
реконструкцiї тощо), в результатi чого збiльшувались майбутнi економiчнi вигоди, первiсно
очiкуванi вiд використання вiдповiдних активiв.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

X

10155379.000

X

X

ЄБРР

21.12.2006

35510.000

4.652000000000

17.08.2015

ЄБРР

09.04.2008

519337.000

1.987000000000

13.10.2015

Банко Бiльбао, Мадрiд

14.03.2007

515.000

2.626000000000

15.02.2012

Банко Бiльбао, Мадрiд

25.10.2007

1568.000

2.588000000000

15.11.2012

ОТП Холдiнг Лiмiтед

08.02.2005

37952.000

3.404000000000

03.04.2012

ОТП Холдiнг Лiмiтед

13.05.2010

1318317.000

4.605000000000

30.09.2014

ОТП Холдiнг Лiмiтед

13.05.2010

1198470.000

4.477000000000

16.06.2014

ОТП Холдiнг Лiмiтед

13.05.2010

1198470.000

2.538000000000

12.06.2012

ОТП Холдiнг Лiмiтед

13.05.2010

1597960.000

2.272000000000

12.09.2012

ОТП Холдiнг Лiмiтед

13.05.2010

2956226.000

7.140000000000

17.02.2014

ОТП Холдiнг Лiмiтед

13.05.2010

399490.000

4.763000000000

17.02.2016

ОТП Холдiнг Лiмiтед

13.05.2010

239694.000

5.163000000000

24.11.2016

ОТП Холдiнг Лiмiтед

13.05.2010

399490.000

4.666000000000

28.07.2015

ОТП Холдiнг Лiмiтед

07.10.2011

252380.000

4.380000000000

03.10.2014

X

0.000

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку

Відсоток за
Дата
користування коштами
погашення
(відсоток річних)

у тому числі:

Зобов'язання за цінними
паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у
тому числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

0.000

X

X

Усього зобов'язань

X

0.000

X

X

Опис:

Примiтка 18. Iншi фiнансовi зобов'язання

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

1

2

3

10.01.2011

12.01.2011

Зміна складу посадових осіб
емітента

15.04.2011

19.04.2011

Зміна складу посадових осіб
емітента

15.07.2011

18.07.2011

Зміна складу посадових осіб
емітента

23.11.2011

24.11.2011

Зміна складу посадових осіб
емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

2

1

2

2010

2

1

3

2009

4

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія

Ні
X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): Особа, що призначена Спостережною Радою.

Так

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Повiдомлення прийнято рiшенням єдиного акцiонера.

Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): Затвердження звiту зовнiшнього аудитора щодо фiнансової
звiтностi Банку за 2010 рiк, пiдготовленої у вiдповiдностi до Нацiональних
Стандартiв Бухгалтерського Облiку (консолiдована звiтнiсть).

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі
заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

7

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради

протягом останніх трьох років? 6
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради
комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради
комiтетiв не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що
відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Винагорода затверджується на
загальних зборах акцiонерiв.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Члени Наглядової Ради не можуть бути членами
виконавчого органу АТ "ОТП банк"

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової
ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було

X

обрано нового члена
Інше (запишіть)

Чден наглядової ради при
обраннi пiдписує Декларацiю
про ознайомлення з
внутрiшнiми документами.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію?
(так/ні) Так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1.00
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Так

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Так

Так

Ні

Інше(запишіть): Iншi особи вiдсутнi.

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належить
Загальні
Наглядова Виконавчий
до
збори
рада
орган
компетенції
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної

Так

Ні

Ні

Ні

комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Ні

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про
акціонерів, які

Так

Так

Так

Так

Так

володіють 10 відсотків
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства

Ні

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Так

Так

Так

Так

Ні

Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення

Так

Так

Так

Так

Ні

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Правління або директор
Інше (запишіть)

Ні

X
Рiшення Наглядової Ради АТ
"ОТП Банк" 45/2011 вiд
20.10.2011року.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Згiдно чинного законодавста
аудиторськi компанiї
змiнюються кожнi чотри роки.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так

Ні

Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Згiдно Статуту.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя проводить
перевiрку щорiчно.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту?
(так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть):

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Особа, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй
системi України не змiнювалась.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління
прийнятий: АТ "ОТП банк" не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного
управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: АТ "ОТП банк" не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного
управлiння.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення
їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року АТ "ОТП банк" не
має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння. Такi принципи
зазначенi в Статутi, Положеннях про Збори акцiонерiв, Наглядову раду, правилах
внутрiшньої органiзацiї та комiтетах.

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Метою дiяльностi Банку є надання повного кола банкiвських послуг в рамках банкiвської
лiцензiї, наданої Нацiональним банком України та одержання прибутку в iнтересах
Акцiонера Банку.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та
зміна їх складу за рік.
АТ "ОТП Банк" є банком зi 100% iноземним капiталом. Станом на кiнець дня 31 грудня 2011
року його єдиним акцiонером виступає Вiдкрите Акцiонерне Товариство "Центральна
Ощадна каса i Комерцiйний Банк" (код компанiї - 0110041585) - юридична особа за
законодавством Угорщини, розташована за адресою: Угорщина, 1051, м.Будапешт,
вул.Надор,16.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу внутрiшнiх правил, що
призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам - вiдсутнi.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової

установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
відсутність таких заходів.
Такi заходи протягом 2011 року вiдсутнi.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
Управлiння ризиками. Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль у банкiвськiй дiяльностi
та операцiях банку. Банком розробленi та впровадженi процедури щодо управлiння ризиками
та контролю за ними. Процес управлiння ризиками побудовано на базi передового свiтового
досвiду, новiтнiх технологiй та вiдповiдних нормативних документiв Нацiонального банку
України. Управлiння ризиками поєднує процеси iдентифiкацiї, вимiру та управлiння
ризиками, що постiйно виникають у бiзнес-середовищi. Банк успiшно поєднує знання про
особливостi грошово-кредитного та фiнансового ринкiв України та кращий європейський
досвiд управлiння ризиками материнського банку. Ризик менеджмент банку безпосередньо
пiдпорядковується Члену Правлiння, вiдповiдального за управлiння ризиками та є пiдзвiтним
Правлiнню банку та Спостережнiй Радi. Основнi засади управлiння ризиками в банку були
сформованi на загальновизнаних пiдходах та рекомендацiях Базелського комiтету та
практицi вiденського АТ "Райффайзен Центральбанк Естеррайх АГ". В 2006 р. угорський
ОТР Ваnk Plc. провiв аудит стану ризик-менеджменту в банку та намiтив низку крокiв по
iнтеграцiї ризик-менеджменту українського банку в систему ризик-менеджменту групи ОТР,
яка була реалiзована протягом 2007 року. На сьогоднiшнiй день АТ "ОТП Банк" вiдповiдає
висунутим стандартам материнського банку. Основнi ризики, властивi операцiям банку,
включають: - кредитний ризик; - ризик лiквiдностi; - ринковий ризик; - операцiйний ризик; валютний ризик. В банку впроваджено постiйний та належний рiвень монiторингу та
контролю за цими ризиками. Для цього розроблено дiєву структуру пiдроздiлу ризикменеджменту та створено постiйно дiючi комiтети для управлiння ризиками, якi мають мiсце
в поточнiй дiяльностi банку. Основнi принципи управлiння ризику в АТ "ОТП Банк"
наступнi: - повне та всеохоплююче вимiрювання; - iнтегроване управлiння; - своєчаснiсть
подання iнформацiї; - адекватнiсть прийняття рiшень. В банку iснує постiйно дiючий
пiдроздiл з питань аналiзу та управлiння ризиками, який вiдповiдає за встановлення лiмiтiв
щодо окремих операцiй, лiмiтiв ризикiв в розрiзi контрагентiв та країн, структуру балансу
вiдповiдно до рiшень Правлiння з питань полiтики щодо ризикованостi та прибутковостi
банкiвської дiяльностi. Для забезпечення додаткових заходiв з метою управлiння ризиками в
банку створено постiйно дiючi комiтети для управлiння поточною дiяльнiстю, якi мають
статус колегiальних органiв i в багатьох з яких бiльшiстю є представники ризикменеджменту (хоча право "вето" не застосовується), зокрема: 1) загальний Кредитний
комiтет та Кредитнi комiтети бiзнес-напрямкiв приватних клiєнтiв та клiєнтiв малого i
середнього бiзнесу, якi приймають рiшення щодо прийняття банком кредитного ризику при
кредитуваннi, випуску гарантiй та акредитивiв, узгоджують лiмiти в розрiзi контрагентiв,
оцiнюють якiсть активiв банку та готують пропозицiї щодо формування резервiв на покриття
можливих збиткiв вiд їх знецiнення; 2) Комiтет з питань управлiння активами та пасивами,
який щомiсячно розглядає собiвартiсть пасивiв та прибутковiсть активiв i приймає рiшення
щодо полiтики вiдсоткової маржi, розглядає питання вiдповiдностi строковостi активiв та
пасивiв i надає вiдповiдним пiдроздiлам банку рекомендацiї щодо усунення розбiжностей у
часi, що виникають; 3) Тарифний комiтет, який щомiсячно аналiзує спiввiдношення
собiвартостi послуг та ринкової конкурентоспроможностi дiючих тарифiв, вiдповiдає за
полiтику банку з питань операцiйних доходiв; 4) Комiтет по роботi з проблемною
заборгованiстю, який координує дiяльнiсть пiдроздiлiв банку з метою пiдвищення
ефективностi роботи з проблемною заборгованiстю; 5) Комiтет з управлiння операцiйним
ризиком, який займається запровадженням системи ефективного контролю за операцiйним
ризиком, розробки та затвердження заходiв мiнiмiзацiї наслiдкiв подiй операцiйного ризику
та попередження виникнення подiй операцiйного ризику; 6) Монiторинговий комiтет, який
створений з метою впровадження в банку ефективного процесу монiторингу кредитної

заборгованостi позичальникiв бiзнес-напрямку корпоративних клiєнтiв. Банк самостiйно
визначає органiзацiйну структуру системи управлiння ризиками та створює необхiднi для
цього пiдроздiли з метою забезпечення сприятливих фiнансових умов для захисту iнтересiв
вкладникiв та iнших кредиторiв. Функцiї ризик-менеджменту в банку покладенi на
Управлiння з контролю за кредитними ризиками, Управлiння з iнтегрованого керування
ризиками, Управлiння з монiторингу та адмiнiстрування кредитiв, Управлiння верифiкацiї та
збору кредитiв, Управлiння по врегулюванню корпоративних ризикiв. Основнi принципи та
методи управлiння лiквiднiстю банку i ринковим ризиком разом з функцiями Комiтету з
управлiння активами i пасивами, на який покладено вiдповiднi обов'язки, викладено в
Положеннi про Комiтет з управлiння активами та пасивами АТ "ОТП Банк", яке затверджене
рiшенням Правлiння № 296 вiд 08.09.2010 та рiшенням Наглядової ради №34/2010 вiд
08.10.2010. Окрiм того, бiльш детально принципи iдентифiкацiї, вимiрювання, управлiння та
контролю за валютним, процентним та ризиками лiквiдностi описано в Полiтицi управлiння
активами та пасивами АТ "ОТП Банк", яка затверджена рiшенням Правлiння № 91 вiд
30.03.2010. Комiтет з управлiння активами та пасивами вiдповiдає за управлiння основними
складовими ринкового ризику: ризиком лiквiдностi, ризиком процентних ставок та валютним
ризиком. Головним завданням комiтету є оптимiзацiя спiввiдношення "ризик-дохiд" за
рахунок скоординованого управлiння структурою активiв та пасивiв для максимiзацiї доходу
i мiнiмiзацiї ризикiв. Ризик лiквiдностi визначається як потенцiйна неможливiсть виконати
свої зобов'язання у належнi строки, не зазнавши при цьому значних втрат. Цей ризик виникає
через неузгодженiсть мiж строками погашення iснуючих активiв та пасивiв, а також
наявнiсть позабалансових зобов'язань перед клiєнтами. Банк користується унiверсальною
методикою вимiру ризику, що передбачає розрахунок вартостi-пiд-ризиком iз заданою
вiрогiднiстю. Для забезпечення процесу прийняття рiшень щодо управлiння ризиком
лiквiдностi здiйснюється постiйний монiторинг фiнансових ринкiв та аналiз i прогнозування
тенденцiй їх розвитку. Мiнiмiзацiя ризику забезпечується за допомогою прогнозування
майбутнiх грошових потокiв та лiквiдної позицiї банку та завчасного планування
фiнансування з огляду на майбутню макроекономiчну ситуацiю та загальну лiквiднiсть
банкiвської системи. Важною складовою ризик-менеджменту банку є управлiння
процентним ризиком, тобто можливiстю зменшення надходжень чи втрати капiталу, що
виникає через несприятливi коливання процентних ставок. Процентний ризик залежить вiд
ступеню чутливостi активiв та зобов'язань банку до змiн процентної ставки, а також
збалансованостi кредитного портфелю. З метою iдентифiкацiї та вимiрювання процентного
ризику проводиться всеохоплюючий аналiз структури процентних активiв та пасивiв та
оцiнюється потенцiйне зменшення надходжень вiд несприятливих коливань процентних
ставок як на внутрiшньому, так i на мiжнародному фiнансовому ринках. Для забезпечення
процесу прийняття рiшень щодо управлiння процентним ризиком проводиться стрестестування, що дозволяє оцiнити рiвень втрат у кризових ситуацiях. Управлiння валютним
ризиком здiйснюється з метою запобiгання невiдповiдностi балансових та позабалансових
вимог у розрiзi валют, що може призвести до зменшення надходжень чи вартостi активiв
внаслiдок коливань обмiнних курсiв. Для вимiрювання валютного ризику та iнформацiйного
забезпечення процесу прийняття рiшень використовується методологiя оцiнювання вартостiпiд-ризиком та портфельний пiдхiд, що дозволяє визначити вклад кожної валюти у загальний
ризик та ступiнь змiни ризику при закриттi вiдкритої позицiї чи змiнi останньої.
Здiйснюється постiйний монiторинг грошового ринку та макроекономiчної ситуацiї та
прогнозує обмiннi курси. Керiвництво банку проводить полiтику, спрямовану на мiнiмiзацiю
ризику виникнення збиткiв внаслiдок змiни курсу iноземної валюти. У банку наявний
постiйний контроль за станом валютної позицiї. Полiтика банку щодо мiнiмiзацiї валютного
ризику включає такi складовi: - класифiкацiя i оцiнка валютних ризикiв; - прогнозування
коливань курсiв iноземних валют, - управлiння розмiрами вiдкритих валютних позицiй у
межах нормативiв, встановлених НБУ. Банк має Кредитнi комiтети за основними бiзнеснапрямками: корпоративний, малого та середнього бiзнесу, роздрiбний (фiзичнi особи),
кредитнi комiсiї в фiлiях, а також спецiалiзованi комiтети такi як: Комiтет з питань

управлiння активами та пасивами, Тарифний комiтет, Комiтет по роботi з проблемною
заборгованiстю, Комiтет з управлiння операцiйним ризиком, Монiторинговий комiтет.
Управлiння кредитним ризиком здiйснюється за рахунок: а) затвердженої Наглядовою Радою
та Правлiнням кредитної полiтики та стандартiв; б) чiтко виписаними процесами прийняття
рiшень в ризик-менеджментi щодо напрямку роздрiбного бiзнесу, корпоративного
кредитного аналiзу та вироблення рекомендацiй для Кредитного Комiтету; в) контролю за
якiстю портфеля; г) системи лiмiтiв (за ризиком); д) системи лiмiтiв на прийняття рiшень
щодо кредитування за клiєнтськими сегментами; е) диверсифiкацiї кредитного портфеля; є)
ефективної системи рейтингування та скорингування клiєнтiв; ж) системи оцiнки та
отримання лiквiдних застав, єдинi правила дисконтування застав згiдно їх лiквiдностi та
ринкової/справедливої цiни; з) мiсячних звiтiв, що висвiтлюють тенденцiю розвитку та якiсть
портфелiв за сегментами, проблемнi кредити; и) квартальних звiтiв, що висвiтлюють
структуру портфелiв, адекватнiсть капiталу, звiт (Базель-2). Монiторинг кредитного ризику
ведеться в Управлiннi з монiторингу та адмiнiстрування кредитiв, яке вiдповiдає за звiрку
лiмiтiв та авторизацiю на видачу коштiв. Цей пiдроздiл є також аналiтичним центром для
усього банку, де розраховуються та прогнозуються резерви пiд покриття кредитних ризикiв.
Процес управлiння операцiйним ризиком здiйснюється на основi стандартизованого пiдходу
у вiдповiдностi до розробленої методики Базельського комiтету з банкiвського нагляду. Всi
операцiї роздiленi на бiзнес-лiнiї, що в повному обсязi розкривають напрями дiяльностi
банку. При проведеннi операцiй АТ "ОТП Банк" дотримується принципу "подвiйної пари
очей", згiдно якого жодна операцiя не може виконуватися однiєю людиною i вимагає
обов'язкової авторизацiї (пiдтвердження) контролером, завдяки чому мiнiмiзуються
несанкцiонованi дiї персоналу. Оцiнкою належного виконання банком внутрiшнiх iнструкцiй
займається Управлiння внутрiшнього аудиту. На випадок кризи лiквiдностi розроблено
"План антикризових дiй", затверджений рiшенням Правлiння № 20 вiд 26.01.2010, визначає
ключовi фактори, що допомагають виявити кризу на раннiй стадiї, а також встановлює чiтку
процедуру, що регулює iнформацiйнi потоки та дiї персоналу, задiяного в процесi
антикризового управлiння. Рiшенням Правлiння № 764 вiд 24.12.2008 затверджено
"Положення про забезпечення безперервної дiяльностi АТ "ОТП Банк". Положення про
забезпечення безперервної дiяльностi регламентує основнi органiзацiйнi засади та пiдходи
банку щодо розробки, впровадження та тестування Плану безперервної дiяльностi банку,
зокрема щодо захисту персоналу банку та продовження дiяльностi банку в умовах
надзвичайних ситуацiй. Метод оцiнки ринкового ризику в банку Основнi складовi ринкового
ризику: валютний, процентний ризик та ризик лiквiдностi. Вартiсна оцiнка ринкового ризику
здiйснюється за допомогою методики VaR (вартiсть-пiд-ризиком) з 99% рiвнем довiри.
Вiдповiдно до рекомендацiй Базельського комiтету з банкiвського нагляду розраховуються
вимоги до капiталу на покриття збиткiв вiд ринкового ризику, що визначається часткою в
регулятивному капiталi (капiтал-пiд-ризиком). Для вимiрювання валютного ризику
застосовується портфельний пiдхiд, що дозволяє оцiнити рiвень диверсифiкацiї ризику, а
також розраховується iнкрементальний та маржинальний VaR для вимiрювання змiни
портфельного ризику при закриттi позицiї чи її змiнi. VaR для ризику лiквiдностi
визначається як потенцiйний збиток вiд залучення додаткового фiнансування за завищеною
цiною чи недоотриманий процентний дохiд вiд розмiщення надлишкового притоку коштiв за
нижчими вiдсотковими ставками для покриття розривiв лiквiдностi. Процентний ризик
вимiрюється окремо для активiв та пасивiв з фiксованою та плаваючою вiдсотковою
ставкою. Процентний VaR для активiв та пасивiв з фiксованою вiдсотковою ставкою
визначається як потенцiйна втрата чистого процентного доходу внаслiдок розмiщення
коштiв вiд активiв, строк погашення яких закiнчився, пiд нижчу вiдсоткову ставку чи
внаслiдок залучення нового фiнансування пiд вищий вiдсоток пiсля настання строку
погашення iснуючих зобов'язань (ризик переоцiнки). Процентний VaR для активiв та пасивiв
з плаваючою вiдсотковою ставкою включає в себе не лише оцiнку величини ризику
переоцiнки, на який наражається банк, але i ризикiв кривої доходностi та базисного ризику,
що виникають при неповнiй переоцiнцi рiзних фiнансових iнструментiв чи ставок рiзної

строковостi одного i того ж самого фiнансового iнструменту. Вiдповiдно до Рекомендацiй
Базельського комiтету з банкiвського нагляду банком використовується стандартизований
пiдхiд до оцiнки кредитного ризику, яка проводиться у двох напрямках: якiсному та
кiлькiсному. З метою кiлькiсної оцiнки кредитного ризику всi активи (балансовi i
позабалансовi), що несуть в собi кредитний ризик, зважуються за ваговими коефiцiєнтами
ризику. Сума кредитного ризику визначається як сума зважених за ризиком активiв для
кредитного ризику. Також здiйснюється оцiнка застави: перевiряється її наявнiсть, вартiсть
та лiквiднiсть. Якiсна оцiнка кредитного ризику передбачає розподiл кредитного портфелю
та, вiдповiдно, кредитних ризикiв, по галузях, регiонах, основних класах позичальникiв (на їх
основi розраховується сума резервiв пiд кредитний ризик). Також визначається сума
сумнiвних та безнадiйних кредитiв i складаються звiти про виконання процедури їх
повернення. Метод оцiнки операцiйного ризику в банку. Для оцiнки операцiйного ризику
використовується методика на базi стандартизованого пiдходу, що викладена в
Рекомендацiях Базельського комiтету з банкiвського нагляду (Базель II). Дiяльнiсть банку
роздiлена на бiзнес-напрямки, що в повному обсязi вiдображають всi доходнi операцiї банку:
корпоративне фiнансування, торгiвля i продаж, роздрiбнi банкiвськi операцiї, комерцiйнi
банкiвськi операцiї, платежi i розрахунки, агентськi послуги, управлiння активами, роздрiбнi
брокерськi послуги. Валовий дохiд є загальним показником масштабу операцiй, та,
вiдповiдно, очiкуваного масштабу операцiйних ризикiв в рамках кожного бiзнес-напрямку.
Вимога до капiталу для бiзнес-напрямку розраховується шляхом добутку валових доходiв на
фактор (бета-показник загального галузевого спiввiдношення мiж фактичними операцiйними
збитками та загальним рiвнем валового доходу по певному бiзнес-напрямку), що присвоєний
кожному бiзнес-напрямку. Загальна сума вимоги до капiталу розраховується як середня за
три роки величина вимог до регулятивного капiталу по всiх бiзнес-напрямках. У 2008 роцi
банком було затверджено концепцiю управлiння операцiйним ризиком та впроваджено
єдиний пiдхiд до управлiння зазначеним ризиком вiдповiдно до вимог групи ОТР. Разом з
цим були розробленi внутрiшнi положення та процедури, загальний класифiкатор
операцiйних ризикiв, затвердженi ключовi iндикатори ризику по чотирьох факторах
операцiйного ризику, та впроваджена система загальнобанкiвської консолiдацiї подiй. Для
забезпечення додаткових заходiв з метою управлiння ризиками в банку створенi постiйно
дiючi комiтети, зокрема: - кредитний комiтет, який щомiсячно оцiнює якiсть активiв банку та
готує пропозицiї щодо формування резервiв на покриття можливих збиткiв вiд їх знецiнення;
- комiтет з питань управлiння активами та пасивами, який щомiсячно розглядає собiвартiсть
пасивiв та прибутковiсть активiв i приймає рiшення щодо полiтики вiдсоткової маржi,
розглядає питання вiдповiдностi строковостi активiв та пасивiв та надає вiдповiдним
пiдроздiлам банку рекомендацiї щодо усунення розбiжностей у часi, що виникають; тарифний комiтет, який щомiсячно аналiзує спiввiдношення собiвартостi послуг та ринкової
конкурентоспроможностi дiючих тарифiв, вiдповiдає за полiтику банку з питань операцiйних
доходiв; - комiтет по роботi з проблемною заборгованiстю, який оцiнює стан простроченої
клiєнтської заборгованостi за кредитами, готує пропозицiї та приймає рiшення щодо її
врегулювання; - комiтет з управлiння операцiйним ризиком, який реалiзує стратегiю
управлiння операцiйним ризиком та здiйснює контроль за її ефективним впровадженням; монiторинговий комiтет, який забезпечує ефективний процес монiторингу кредитної
заборгованостi позичальникiв бiзнес-напрямку корпоративних клiєнтiв.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього
аудиту (контролю).
Служба внутрiшнього аудиту пiдпорядковується Наглядовiй Радi та звiтує перед нею.
Управлiння внутрiшнього аудиту займається оцiнкою належного виконання банком
внутрiшнiх iнструкцiй. Ревiзiйна комiсiя перевiрила фiнансову документацiю банку за 2011
рiк, рiчний звiт внутрiшнього аудиту i дiйшла висновку що система внутрiшнього контролю
функцiонує належним чином. Не було виявлено будь-яких подiй чи фактiв, якi могли б
суттєво вплинути на фiнансовий стан банку та зробити його вiдмiнним вiд такого, про який

було повiдомлено Акцiонерам та Правлiнню АТ "ОТП Банк". Ревiзiйна комiсiя перевiрила
звiт про дiяльнiсть внутрiшнього аудиту за 2011 рiк. Результати дiяльностi служби
внутрiшнього аудиту за рiк свiдчать, що бiльшiсть ризикiв та загроз виявлено та про них
повiдомлено Правлiнню та керiвникам структурних пiдроздiлiв i надано вiдповiднi
рекомендацiї щодо їх усунення. Цi рекомендацiї належним чином адресованi вiдповiдальним
виконавцям та в основному виконанi, i є об'єктом контролю зi сторони керiвникiв банку та
Управлiння внутрiшнього аудиту. Також, внутрiшнiй аудит ефективно контролює виконання
рекомендацiй наданих Нацiональним банком в ходi перевiрки. Внутрiшнiй аудит спiвпрацює
iз зовнiшнiм аудитом на задовiльному рiвнi.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Активи в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi Банку розмiр, протягом звiтного року
не вiдчужувались.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Активи в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi Банку розмiр, протягом звiтного року
не вiдчужувались.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх
відсутність.
Сума кредитiв, що наданi пов'язаним особам та цiнних паперiв, що були придбанi до
портфелю цiнних паперiв на продаж протягом року: дочiрнiм компанiям 905697 тис.грн.,
провiдному управлiнському персоналу 484 тис.грн., iншим пов'язаним особам 227742
тис.грн. Сума кредитiв та цiнних паперiв з портфелю на продаж, що погашенi пов'язаними
особами протягом року: дочiрнiми компанiями 714347 тис.грн., провiдним управлiнським
персоналом 2790 тис.грн., iншими пов'язаними особами 41767 тис.грн. Залишки за
операцiями з пов'язаними особами за станом на кiнець дня 31 грудня звiтного року: 1.
Материнська компанiя: кошти в iнших банках 247 тис.грн.; реезрв пiд заборгованнiсть за
кредитами та цiнними паперами в портфелi банку на продаж 25 тис.грн.; iншi зобов'язання
8084 тис.грн. 2. Дочiрнi компанiї: кредити та заборгованiсть клiєнтiв 200759 тис.грн.; резерв
пiд заборгованiсть за кредитами та цiнними паперами в портфелi банку на продаж - 14667
тис.грн.; iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї 161295 тис.грн.; iншi активи - 30
тис.грн.; кошти клiєнтiв 26475 тис.грн. 3. Провiдний управлiнський персонал: кредити та
заборгованiсть клiєнтiв 3 тис.грн.; кошти клiєнтiв 15987 тис.грн.; резерви та зобов'язання -1
тис.грн. 4. Асоцiйованi компанiї: iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї 1669 тис.грн.;
кошти клiєнтiв 2013 тис.грн. 5. Iншi пов'язанi особи: кошти в iнших банках 41943 тис.грн.;
кредити та заборгованiсть клiєнтiв 132780 тис.грн.; цiннi папери в портфелi банку на продаж
124380 тис.грн.; резерви пiд заборгованiсть за кредитами та цiнними паперами в портфелi
банку на продаж -6321 тис.грн.; iншi активи 713 тис.грн.; кошти банкiв 7 тис.грн.; кошти
клiєнтiв 255446 тис.грн.; iншi залученi кошти 8591491 тис.грн.;резерви за зобов'язаннями -27
тис.грн.; iншi фiнансовi зобов'язання 789 тис.грн.; субординований борг 1085156 тис.грн.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Вiд органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг рекомендацiй
та вимог щодо аудиторського висновку не надходило.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року.
Наглядова рада АТ "ОТП Банк" не має зовнiшнього аудитора.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської
діяльності.
ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" має загальний стаж 18 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" надає аудиторськi послуги АТ "ОТП Банк" з 2006 року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг,
що надавалися фінансовій установі протягом року.
Перелiк iнших аудиторських послуг, що надавались АТ "ОТП Банк" протягом 2011 року:
аудит пакету звiтностi АТ "ОТП Банк", пiдготовленого вiдповiдно до iнструкцiй ВАТ "ОТП
Банк" (Угорщина) Мiжнародних стандартiв Фiнансової звiтностi (далi -"МСФЗ") ; аудит
окремого та консолiдованого балансу звiту станом на 31 грудня 2011 року до "МСФЗ"; аудит
окремої та консолiдованої фiнансової звiтностi станом за 31 грудня 2011 року пiдготовлених
вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в
банкiвських установах України та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi;
оглядову перевiрку (або узгодженi процедури) звiту щодо дотримання (або недотримання)
Умов Угод вiд 09.04.2008р., вiд 21.05.2005, вiд 22.10.2002 з Європейським Банком
Реконструкцiї та Розвитку та Угоди вiд 01.10.2009р. з Мiжнародною Фiнансовою
корпорацiєю на основi проведеного аудиту фiнансової звiтностi на 31 грудня 2011 року
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту
інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора вiдсутнi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій
установі протягом останіх п`яти років.
У перiод з 2007 по 2011 рiк АТ "ОТП Банк" користувався послугами Аудиторської фiрми
"АПiК" РСМ, з 2011 року - ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК".
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної
звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Таких фактiв протягом звiтного 2011 року не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Механiзм розгляду скарг та звернень до АТ "ОТП Банк" iснує та регулюється внутрiшнiм
документом "Процедура по роботi зi зверненнями приватних клiєнтiв, клiєнтiв приватного
банкiвського обслуговування та клiєнтiв-представникiв малого та середнього бiзнесу"
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги.
За розгляд скарг i звернень клiєнтiв вiдповiдальними особами є працiвники Сектору по
роботi зi скаргами та зверненнями клiєнтiв Вiддiлу якостi обслуговування клiєнтiв. Згiдно
дiючому штатному розкладу це працiвникивищевказаного Сектору - Волошина Юлiя
Iгорiвна, Лисенко Юлiя Iванiвна, а також начальник Вiддiлу якостi обслуговування клiєнтiв Комарова начальник Отдела качества обслуживания клиентов Комарова Iнна Анатолiївна.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг).
Протягом року було отримано та розглянуто 233 скарги вiд клiєнтiв, з них: - робота
программного модулю - "OTP direkt" - 7 шт. - депозитний/ощадний вклад - 3 шт. зняття/внесення коштiв - 33 шт. - робота клiєнт-банку - 4 шт. - надання неповної/некоректної
iнформацiї - 38 шт. - немоможливiсть зв'язатися iз спiвробiтником Банку - 2 шт. - щодо
роботи партнерiв Банку страховi компанiї, оцiночнi та iншi компанiї) - 6 шт. - переказ
грошових коштiв - 7 шт. - пiдвищення процентної ставки- 3 шт. - платiжна картка - 28 шт. обмiн валют - 4 шт. - операцiйний час Банку - 7 шт. - робота банкоматiв (в тому числi cash-in)
- 35 шт. - робота Довiдкового центру - 5 шт. - ставлення менеджера до клiєнта - 51 шт.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
У разi задоволення вимог позивачiв по окремих справах, якi розглядалися у судi протягом
2011 року та по яких рiшення не прийнятi, загальна сума потенцiйних зобов'язань, що може
бути стягнута з банку, складає 6917 тис. грн. За попередньою оцiнкою розгляду справ вони
будуть вирiшенi на користь банку.

Річна фінансова звітність
Баланс на 31.12.2011 року
Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

АКТИВИ
1

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

1851707

2342179

2

Торгові цінні папери

5

0

0

3

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

6

0

0

4

Кошти в інших банках

7

180729

299321

5

Кредити та заборгованість клієнтів

8

16823380

18123923

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

2685835

3130657

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10

0

0

8

Інвестиції в асоційовані компанії

11

162964

11757

9

Інвестиційна нерухомість

12

20157

12189

10

Дебіторська заборгованість щодо поточного
податку на прибуток

89691

0

11

Відстрочений податковий актив

107987

153384

12

Гудвіл

13

0

0

13

Основні засоби та нематеріальні активи

14

522721

548687

14

Інші фінансові активи

15

47619

23606

15

Інші активи

16

40418

34682

16

Довгострокові активи, призначені для продажу,
та активи групи вибуття

17

0

0

17

Усього активів

22533208

24680385

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
18

Кошти банків

18

178405

1123651

19

Кошти клієнтів

19

8700316

7785625

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

20

0

0

21

Інші залучені кошти

21

8627553

10519028

22

Зобов’язання щодо поточного податку на
прибуток

0

48716

23

Відстрочені податкові зобов’язання

0

0

24

Резерви за зобов’язаннями

22

104792

18061

25

Інші фінансові зобов'язання

23

32467

31059

26

Інші зобов'язання

24

110891

87182

27

Субординований борг

25

1603325

1676030

28

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

17

0

0

29

Усього зобов'язань

19357749

21289352

2870945

2870945

320903

563491

-16389

420909

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
30

Статутний капітал

31

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

32

Резервні та інші фонди банку

33

Чисті активи, що належать акціонерам
(учасникам) банку

0

0

34

Частка меншості

0

0

35

Усього власного капіталу та частка меншості

3175459

3391033

36

Усього пасивів

22533208

24680385

Примітки

26

27

1. Цифри надаються у тисячах гривень. 2. Стаття №32 Балансу
"Резервнi та iншi фонди банку" складається з статтей 32.1. "Фонд
переоцiнки цiнних паперiв на продаж" iз значеннями -44563 у
звiтному роцi та -8400 у попередньому роцi; 32.2 "Iншi фонди
банку iз значенням 28174 у звiтному роцi та 429309 у
попередньому роцi. 3. З метою об'єктивного розкриття фiнансової
дiяльностi Банку за 2011 рiк., у звiтi додано наступну статтю: статтю №33 Балансу "Непокритий збиток минулих рокiв" iз
значенням "-" у звiтному роцi та iз значенням -464312 у
попередньому роцi. 4. Статтю №8 звiту "Iнвестицiї в асоцiйованi
компанiїї" слiд читати як "Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi
компанiї ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИМIТКА
4.(у ПЗ - примiтка 1).Грошовi кошти та їх еквiваленти. Данi
примiтки 4 використовуються для розрахунку рядку 1 балансу.
Таблиця 4.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти. (тис. грн.) Рядок.
Найменування статтi. Звiтний рiк. Попереднiй рiк. 1. Готiвковi
кошти 410707; 422400. 2. Кошти в Нацiональному банку України
(крiм обов'язкових резервiв) 556255; 639255. 3. Кошти обов'язкових
резервiв банку в Нацiональному банку України 184533; 220785. 4.
Кореспондентськi рахунки та депозити "овернайт" у банках:

700212; 1059739. 4.1. України 33908; 19953. 4.2. Iнших країн
666304; 1039786. 5. Депозити в iнших банках зi строком погашення
до трьох мiсяцiв -; -. 6. Договори купiвлi i зворотного продажу
("зворотнiй репо") з iншими банками зi строком погашення до
трьох мiсяцiв - ; -. 7. Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв*
1851707; 2342179. * данi зазначаються у Балансi (рядок 1)
Невiдповiднiсть суми грошових коштiв та їх еквiвалентiв в табл.
4.1. i "Звiту про рух грошових коштiв" станом на 01.01.2011 року
та 01.01.2012 року пояснюється тим, що в межах "Звiту про рух
грошових коштiв" зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв
виключено кошти обов'язкових резервiв банку в НБУ. Станом на
кiнець дня 31 грудня 2011 року грошовi еквiваленти, що фактично
були забезпеченi цiнними паперами, придбаними за договорами
репо, вiдсутнi. ПРИМIТКА 5. (у ПЗ - примiтка 4).Кошти в iнших
банках. Данi примiтки 5 використовуються для розрахунку рядку 4
балансу. Таблиця 5.1. Кошти в iнших банках, (тис. грн.). Рядок.
Найменування статтi. Звiтний рiк.Попереднiй рiк. 1. Депозити в
iнших банках: -; -. 1.1. Короткостроковi депозити зi строком
погашення бiльше нiж три мiсяцi. -; -. 1.2.Довгостроковi депозити ; -. 2 Договори купiвлi i зворотного продажу ("зворотний репо") з
iншими банками зi строком погашення бiльше нiж три мiсяцi -;-. 3
Кредити, наданi iншим банкам: 213465; 354646. 3.1
Короткостроковi 176702; 311076. 3.2 Довгостроковi 36763; 43570. 4
Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках* (32736); (55325). 5
Усього коштiв у банках за мiнусом резервiв** 180729; 299321.
*данi за рядком 4 колонки 3 та рядком 4 колонки 4 зазначаються
вiдповiдно у рядку 7 колонки 3 та рядку 7 колонки 5 таблицi 5.4. **
данi зазначаються у Балансi (рядок 4). До складу статей включенi
нарахованi не отриманi процентнi доходи: - станом на кiнець дня
31 грудня 2011 року у сумi: 1180 тис. грн. - станом на кiнець дня 31
грудня 2010 року у сумi: 688 тис. грн. Таблиця 5.2. Аналiз
кредитної якостi коштiв в iнших банках за звiтний рiк (тис. грн.)
Рядок. Найменування статтi. Депозити. Договори купiвлi i
зворотного продажу. Кредити. Усього. 1. Поточнi i незнецiненi: -; ; -; -. 1.1. У 20 найбiльших банках -; -; -; -. 1.2. В iнших банках
України -; -; -; -. 1.3. У великих банках країн ОЕСР -; -; -; -. 1.4. В
iнших банках країн ОЕСР -; -; -; -. 1.5. В iнших банках -; -; -; - 2.
Кошти в банках, умови яких були переглянутi у звiтному роцi -; -; ; -. 3. Усього кредитiв поточних i незнецiнених -; -; -; -. 4. Знецiненi
кошти, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: -; -; 28160; 28160. 4.1.
Iз затримкою платежу до 31 днiв -; -; -; -. 4.2. Iз затримкою платежу
вiд 32 до 92 днiв -; -; -; -. 4.3. Iз затримкою платежу вiд 93 до 183
днiв -; -; -; -. 4.4. Iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв -; ; -; -. 4.5. Iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв -; -;
28160; 28160. 5. Iншi кошти в iнших банках -; -; 185305; 185305. 6.
Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках* -; -; (32736); (32736).
7. Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв** -; -; 180729;
180729. * данi за рядком 6/колонка 6 зазначаються у таблицi 5.1
(рядок 4/колонка 3) та у таблицi 5.4 (рядок 7/колонка 3) ** данi за
рядком 7/колонка 6 зазначаються у Балансi (рядок 4/колонка 4) та у
таблицi 5.1 (рядок 5/колонка 3) Через вiдсутнiсть даних про
рейтинги банкiв-контрагентiв iнформацiю про аналiз коштiв в
iнших банках за 2011 рiк подано у виглядi, наведеному в таблицi

5.2., у зв'язку з чим iнформацiю за 2010 рiк показано в таблицi 5.3.
в аналогiчному форматi для можливостi порiвняння. Таблиця 5.3.
Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за попереднiй рiк.
(тис. грн.). Рядок. Найменування статтi. Депозити. Договори
купiвлi i зворотного продажу. Кредити. Усього. 1. 2 3 4 5 6 1.
Поточнi i незнецiненi: -; -; 140123; 140123. 1.1. У 20 найбiльших
банках -; -; 140123; 140123. 1.2. В iнших банках України -; -; -; -.
1.3. У великих банках країн ОЕСР -; -; -; -. 1.4. В iнших банках
країн ОЕСР -; -; -; -. 1.5. В iнших банках -; -; -; -. 2. Кошти в банках,
умови яких були переглянутi у звiтному роцi -; -; -; -. 3. Усього
кредитiв поточних i незнецiнених -; -; 140123; 140123. 4. Знецiненi
кошти, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: -; -; 28246; 28246. 4.1.
Iз затримкою платежу до 31 днiв -; -; -; -. 4.2. Iз затримкою платежу
вiд 32 до 92 днiв -; -; -; -. 4.3. Iз затримкою платежу вiд 93 до 183
днiв -; -; -; -. 4.4. Iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв -; ; -; -. 4.5. Iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв -; -;
28246; 28246. 5. Iншi кошти в iнших банках -; -; 186277; 186277. 6.
Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках* -; -; (55325); (55325).
7. Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв** -; -; 299321;
299321. * данi за рядком 6/колонка 6 зазначаються у таблицi 5.1
(рядок 4/колонка 4) та у таблицi 5.4 (рядок 7/колонка 5). ** данi за
рядком 7/колонка 6 зазначаються у Балансi (рядок 4/колонка 5) та у
таблицi 5.1 (рядок 5/колонка 4). Таблиця 5.4. Аналiз змiни резерву
пiд знецiнення коштiв в iнших банках. (тис. грн.). Рядок. Рух
резервiв. Звiтний рiк.кошти в iнших банках. Звiтний рiк.договори
зворотного репо. Попереднiй рiк.кошти в iнших банках.
Попереднiй рiк.договори зворотного репо. 1. Резерв пiд знецiнення
за станом на 1 сiчня (55325); -; (27637); -. 2.
(Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом року
22589; -; (27688); -. 3. Списання безнадiйної заборгованостi -; -; -; -.
4. Переведення до активiв групи вибуття -; -; -; -. 5. Вибуття
дочiрнiх компанiй -; -; -; -. 6. Курсовi рiзницi за резервами -; -; -; -.
7. Резерв пiд знецiнення за станом на кiнець дня 31 грудня*
(32736); -; (55325); -. * данi за рядком 7 колонки 3 та рядком 7
колонки 5 зазначаються вiдповiдно у рядку 4 колонки 3 та рядку 4
колонки 4 таблицi 5.1. ПРИМIТКА 6.(у ПЗ примiтка 5).Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв. Данi примiтки 6 використовуються для
розрахунку рядку 5 балансу та рядку 11 звiту про фiнансовi
результати. Таблиця 6.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв. (тис.
грн.) Рядок. Найменування статтi. Звiтний рiк. Попереднiй рiк. 1
Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого
самоврядування - - 2 Кредити юридичним особам 12944152
11630540 3 Кредити, що наданi за операцiями репо - 0 4 Кредити
фiзичним особам-пiдприємцям 170725 181047 5 Iпотечнi кредити
фiзичних осiб 6092999 8131648 6 Споживчi кредити фiзичним
особам 929471 1533193 7 Iншi кредити фiзичним особам 265 495 8
Резерв пiд знецiнення кредитiв (3314232) (3353000) 9 Усього
кредитiв за мiнусом резервiв* 16823380 18123923 * данi
зазначаються у Балансi (рядок 5) та у таблицях 6.7 та 6.8 (рядок
8/колонка 10) До складу статей включенi нарахованi не отриманi
процентнi доходи: - станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року у
сумi: 356633 тис. грн. - станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року у
сумi: 488860 тис. грн. Станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року

Банк не проводив операцiї репо. Станом на кiнець дня 31 грудня
2011 року обсяг кредитiв (без врахування нарахованих та
неотриманих процентних доходiв) за категорiями заборгованостi
складає: Категорiя заборгованостi. Сума, тис.грн.. % до загальної
суми заборгованостi. Кредитнi операцiї, що класифiкованi як
"стандартнi" 4732308 23.50% Кредитнi операцiї, що класифiкованi
як "пiд контролем" 9689206 48.12% Кредитнi операцiї, що
класифiкованi як "субстандартнi" 2376085 11.80% Кредитнi
операцiї, що класифiкованi як "сумнiвнi" 2077156 10.31% Кредитнi
операцiї, що класифiкованi як "безнадiйнi" 1262857 6.27% Данi про
вартiсть цiнних паперiв, якi є об'єктом операцiй репо, та
iнформацiя щодо наявного права на їх продаж та наступну заставу
не наводяться через вiдсутнiсть зазначених операцiй. З метою
запобiгання погiршенню якостi кредитного портфеля та створення
сприятливих умов для виконання боргових зобов'язань
позичальниками, у яких виникли тимчасовi фiнансовi труднощi,
банк у 2009 роцi започаткував програму реструктуризацiї
кредитної заборгованостi, яку продовжив у 2011 роцi.
Реструктуризацiя проводилась з використанням наступних методiв
у рiзних комбiнацiях та послiдовностi: - змiна графiку погашення
основної суми кредиту; - змiна графiку погашення процентiв; змiна форми погашення кредиту (з графiку на ануїтет i навпаки); змiна номiнальної процентної ставки за кредитом; - змiна кiнцевої
дати погашення кредиту (пролонгацiя); - змiна валюти кредитної
заборгованостi; - переуступка заборгованостi по кредиту; переведення заборгованостi по кредиту. При проведеннi
реструктуризацiї банк намагався, за можливостi, дотримуватися
принципу незмiнностi дохiдностi (правило рiвностi NPV*), згiдно
якого дохiднiсть кредитної угоди до та пiсля реструктуризацiї
повинна залишатися на однаковому рiвнi. Проте, якщо при
реструктуризацiї дохiднiсть кредитної угоди зменшувалася, банк
визнавав збитки вiд зниження NPV активiв, якi вiдображав за
рахунками з облiку неамортизованого дисконту у кореспонденцiї з
рахунками iнших операцiйних витрат. Усього за 2011 рiк таким
чином було визнано 28159 тис. грн. збиткiв. Протягом 2011 року
банк уклав з компанiєю ТОВ "ОТП Факторинг Україна" двi угоди
про купiвлю кредитних договорiв на загальну суму 3081 тис. грн.
(в еквiвалентi). З метою покращення якостi кредитного портфеля
банк в 2011 роцi здiйснив продаж частини проблемної кредитної
заборгованостi шляхом вiдступлення прав вимоги до боржникiв (їх
поручителiв) щодо сплати загальної суми боргу за проданими
кредитними договорами, враховуючи проценти, нарахованi на
суму такого боргу та будь-якi штрафнi санкцiї (у разi їх наявностi).
У 2011 роцi банк уклав вiсiмнадцять угод про продаж за 462813
тис. грн. кредитного портфеля юридичних та фiзичних осiб,
вартiсть до вирахування резерву якого становила 1268270 тис. грн.
(за вирахуванням дисконту/премiй). При цьому, одинадцять угод
було укладено зi спорiдненою компанiєю ТОВ "ОТП Факторинг
Україна" про продаж за 454113 тис. грн. кредитного портфеля
юридичних та фiзичних осiб, вартiсть до вирахування резерву
якого становила 1205175 тис. грн. (за вирахуванням
дисконту/премiй). Результат вiд продажу в сумi 809166 тис. грн.
розкрито у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат у

таблицi 26 (рядок 14). Розформування резервiв вiд продажу у сумi
767807 тис. грн. вiдображено в таблицi 6.2 (рядок 2) Одночасно з
укладанням зазначених угод про продаж було пiдписано договори
комiсiї мiж банком та ТОВ "ОТП Факторинг Україна" щодо
надання банком послуг з органiзацiї обслуговування проданого
кредитного портфеля юридичних та фiзичних осiб. У 2010 роцi
банк продав факторинговим компанiям частину свого кредитного
портфеля, вартiсть до вирахування резерву якого становила
4744771 тис. грн., за 2211851 тис. грн. Результат вiд продажу в сумi
2532920 тис. грн. розкрито у складi адмiнiстративних та iнших
операцiйних витрат у таблицi 26 (рядок 14). Розформування
резервiв вiд продажу у сумi 3203051 тис. грн. вiдображено в
таблицi 6.3 (рядок 2). Зокрема, у 2010 роцi банк продав спорiдненiй
компанiї ТОВ "ОТП Факторинг Україна" частину свого кредитного
портфеля, вартiсть до вирахування резерву якого становила
4740627 тис. грн., за 2211333 тис. грн. Результат вiд продажу в сумi
2529294 тис. грн. розкрито у складi адмiнiстративних та iнших
операцiйних витрат у примiтцi 26 (рядок 14). Бiльш детальна
iнформацiя про продаж банком у 2011 роцi кредитної
заборгованостi на користь ТОВ "ОТП Факторинг Україна"
наведена в наступнiй таблицi: (тис. грн.) Мiсяць здiйснення
операцiї. Сума проданої заборгованостi в гривневому еквiвалентi.
Цiна продажу в нацiональнiй валютi. Березень 615783 216015
Травень 216588 93765 Червень 18509 485 Липень 148653 69841
Вересень 101360 39592 Жовтень 17345 7271 Листопад 86937 27144
Всього: 1205175 454113 Таблиця 6.2. Аналiз змiни резервiв пiд
заборгованiсть за кредитами за звiтний рiк (тис. грн.). Рядок Рух
резервiв Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого
самоврядування. Кредити юридичним особам. Кредити, що наданi
за операцiями репо. Кредити фiзичним особам - пiдприємцям.
Iпотечнi кредити фiзичних осiб. Споживчi кредити фiзичним
особам. Iншi кредити фiзичним особам. Усього. 1 Залишок за
станом на 1 сiчня - (2026317) - (49996) (1037651) (238935) (101)
(3353000) 2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення
протягом року - (499447) - 1997 358795 168880 64 30289 3
Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву - 3835 304 3685 655 - 8479 4 Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - - 5 Вибуття дочiрнiх компанiй - - - - - - - - 6 Залишок за станом
на кiнець дня 31 грудня - (2521929) - (47695) (675171) (69400) (37)
(3314232) Протягом 2011 року вiдбулося вiдшкодування ранiше
списаної за рахунок резервiв кредитної заборгованостi на суму 12
тис. грн., з яких 6 тис. грн. була списана та повернута у звiтному
роцi. Таблиця 6.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за
кредитами за попереднiй рiк (тис. грн.) Рядок Рух резервiв
Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого
самоврядування Кредити юридичним особам Кредити, що наданi
за операцiями репо Кредити фiзичним особам - пiдприємцям
Iпотечнi кредити фiзичних осiб Споживчi кредити фiзичним
особам Iншi кредити фiзичним особам Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Залишок за станом на 1 сiчня - (858170) - (48690) (2488298)
(489636) (260) (3885054) 2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд
знецiнення протягом року - (1170740) - (1362) 1450647 249569 159
528273 3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву -

2593 - 56 - 1132 - 3781 4 Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - - 5 Вибуття дочiрнiх компанiй - - - - - - - - 6 Залишок за станом
на кiнець дня 31 грудня - (2026317) - (49996) (1037651) (238935)
(101) (3353000) Протягом 2010 року вiдбулося вiдшкодування
ранiше списаної за рахунок резервiв кредитної заборгованостi на
суму 992 тис. грн., з яких 1 тис. грн. була списана та повернута у
звiтному роцi. Таблиця 6.4. Структура кредитiв за видами
економiчної дiяльностi (тис. грн.) Рядок. Вид економiчної
дiяльностi. Звiтний рiк,сума. Звiтний рiк, %. Попереднiй рiк, сума.
Попереднiй рiк, %. 1 Державне управлiння та дiяльнiсть
громадських органiзацiй - - - - 2 Кредити, якi наданi центральним
та мiсцевим органам державного управлiння - - - - 3 Виробництво
5339658 26,52 4136051 19,26 4 Будiвництво та операцiї з
нерухомiстю 1925052 9,56 1981699 9,23 5 Сiльське господарство,
мисливство та лiсове господарство 226272 1,12 270394 1,26 6
Дiяльнiсть транспорту та зв'язку 208447 1,04 135056 0,63 7
Торгiвля 4817962 23,93 4976763 23,17 8 Дiяльнiсть готелiв та
ресторанiв 64455 0,32 66715 0,31 9 Фiнансова дiяльнiсть 358155
1,78 55582 0,26 10 Освiта та охорона здоров'я 518 0,00 3797 0,02 11
Надання комунальних послуг 3633 0,02 3480 0,02 11 Кредити, що
наданi фiзичним особам 7193460 35,72 9846383 45,85 у т.ч.
фiзичним особам-нерезидентам 8254 0,04 8392 0,04 12 Кредити
юридичним особам-нерезидентам - - 1003 0,01 13 Усього*
20137612 100,00 21476923 100,00 * данi рядка 13 колонки 3 та
рядка 13 колонки 5 вiдповiдно дорiвнюють сумi рядкiв 1-7 колонки
3 та сумi рядкiв 1-7 колонки 4 таблицi 6.1 Кредити наведенi без
врахування резервiв. У зв'язку з наданням бiльш деталiзованої
структури кредитiв за видами економiчної дiяльностi показники
звiтностi за минулий рiк переобчислено для можливостi
спiвставлення i згруповано у вiдповiдностi до нового розрiзу
подання iнформацiї. Таблиця 6.5. Iнформацiя стосовно
забезпечення кредитiв за звiтний рiк (тис. грн.) Рядок
Найменування статтi Кредити, що наданi органам державної влади
та мiсцевого самоврядування Кредити юридичним особам
Кредити, що наданi за операцiями репо Кредити фiзичним особам пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Споживчi кредити
фiзичним особам Iншi кредити фiзичним особам Усього 1
Незабезпеченi кредити - 2062000 - 3800 343319 97332 265 2506716
2 Кредити, що забезпеченi: - 10882152 - 166925 5749680 832139 17630896 2.1 Гарантiями i поручительствами - - - - - - - - 2.2
Заставою, - 10882152 - 166925 5749680 832139 - 17630896 у тому
числi: 2.2.1 Нерухомiсть житлового призначення - 68715 - 12839
3942621 66112 - 4090287 2.2.2 Iнше нерухоме майно - 8229599 142785 1794870 30081 - 10197335 2.2.3 Цiннi папери - 810 - - - - 810 2.2.4 Грошовi депозити - 188219 - 575 2001 2633 - 193428 2.2.5
Рухоме майно - 2394809 - 10726 5662 730594 - 3141791 2.2.6 Iнше
майно - - - - 4526 2719 - 7245 3 Усього кредитiв та заборгованостi
клiєнтiв - 12944152 - 170725 6092999 929471 265 20137612 * данi
рядка 3 колонки 10 дорiвнюють сумi рядкiв 1-7 колонки 3 таблицi
6.1 Кредити наведенi без врахування резервiв. Данi в рядку 1
мiстять залишки за нарахованими доходами по кредитах, оскiльки
вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України пiд час
розрахунку резервiв пiд нарахованi доходи забезпечення не

зменшує валовий кредитний ризик за ними. Таблиця 6.6.
Iнформацiя стосовно застави, що отримана як забезпечення
кредиту, за попереднiй рiк (тис. грн.) Рядок. Найменування статтi.
Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого
самоврядування. Кредити юридичним особам. Кредити, що наданi
за операцiями репо. Кредити фiзичним особам - пiдприємцям.
Iпотечнi кредити фiзичних осiб. Споживчi кредити фiзичним
особам. Iншi кредити фiзичним особам. Усього. 1 Незабезпеченi
кредити - 1996479 - 16428 873362 253635 495 3140399 2 Кредити,
що забезпеченi: - 9634061 - 164619 7258286 1279558 - 18336524 2.1
Гарантiями i поручительствами - 8927 - - - - - 8927 2.2 Заставою, 9625134 - 164619 7258286 1279558 - 18327597 у тому числi: 2.2.1
Нерухомiсть житлового призначення - 81558 - 13130 5026904
19987 - 5141579 2.2.2 Iнше нерухоме майно - 7646400 - 132459
2225390 12490 - 10016739 2.2.3 Цiннi папери - - - - 604 - - 604 2.2.4
Грошовi депозити - 52877 - 119 576 197 - 53769 2.2.5 Рухоме майно
- 1843226 - 18911 4812 1246884 - 3113833 2.2.6 Iнше майно - 1073 - - - - 1073 3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв - 11630540
- 181047 8131648 1533193 495 21476923 * данi рядка 3 колонки 10
дорiвнюють сумi рядкiв 1-7 колонки 4 таблицi 6.1 Кредити
наведенi без врахування резервiв. Таблиця 6.7. Аналiз кредитної
якостi кредитiв за звiтний рiк (тис. грн.) Рядок. Найменування
статтi. Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого
самоврядування. Кредити юридичним особам. Кредити, що наданi
за операцiями репо. Кредити фiзичним особам - пiдприємцям.
Iпотечнi кредити фiзичних осiб Споживчi кредити фiзичним
особам. Iншi кредити фiзичним особам. Усього. 1 Поточнi та
незнецiненi: - 2010265 - 28880 1465500 203631 - 3708276 1.1 Великi
позичальники з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - 1359992 - - - - 1359992 1.2 Новi великi позичальники - - - - - - - - 1.3 Кредити
середнiм компанiям - - - - - - - - 1.4 Кредити малим компанiям 650273 - 28880 1465500 203631 - 2348284 2 Кредити, умови яких
протягом року були переглянутi - 26888 - 1641 142356 22194 193079 3 Усього кредитiв поточних та незнецiнених: - 2037153 30521 1607856 225825 - 3901355 4 Простроченi, але незнецiненi: 61801 - 379 61196 5512 - 128888 4.1 Iз затримкою платежу до 31
днiв - 58725 - 379 59455 5405 - 123964 4.2 Iз затримкою платежу вiд
32 до 92 днiв - 3076 - - 1539 107 - 4722 4.3 Iз затримкою платежу
вiд 93 до 183 днiв - - - - 202 - - 202 4.4 Iз затримкою платежу вiд 184
до 365 (366) днiв - - - - - - - - 4.5 Iз затримкою платежу бiльше нiж
366 (367) днiв - - - - - - - - 5 Знецiненi кредити, якi оцiненi на
iндивiдуальнiй основi: - 1972915 - 44587 1125193 105151 10
3247856 5.1 Iз затримкою платежу до 31 днiв - 464938 - 1721
274533 43039 - 784231 5.2 Iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 102227 - 594 205353 23452 10 331636 5.3 Iз затримкою платежу вiд
93 до 183 днiв - 104221 - 1496 131817 7529 - 245063 5.4 Iз
затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - 64045 - - 65121 2628
- 131794 5.5 Iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 1237484 - 40776 448369 28503 - 1755132 6 Iншi кредити - 8872283 95238 3298754 592983 255 12859513 7 Резерв пiд знецiнення за
кредитами - (2521929) - (47695) (675171) (69400) (37) (3314232) 8
Усього кредитiв - 10422223 - 123030 5417828 860071 228 16823380
В рядку 3 таблицi 6.7. примiтки 6 зазначенi стандартнi кредити, за

якими не формувався резерв. Iншi стандартнi кредити вiдображенi
в складi рядка 6 цiєї таблицi. Таблиця 6.8. Аналiз кредитної якостi
кредитiв за попереднiй рiк (тис. грн.) Рядок. Найменування статтi.
Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого
самоврядування. Кредити юридичним особам. Кредити, що наданi
за операцiями репо. Кредити фiзичним особам - пiдприємцям.
Iпотечнi кредити фiзичних осiб Споживчi кредити фiзичним
особам. Iншi кредити фiзичним особам. Усього. 1 Поточнi та
незнецiненi: - 243488 - - 1399886 154211 - 1797585 1.1 Великi
позичальники з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - 238193 - - - - 238193 1.2 Новi великi позичальники - - - - - - - - 1.3 Кредити
середнiм компанiям - - - - - - - - 1.4 Кредити малим компанiям 5295 - - 1399886 154211 - 1559392 2 Кредити, умови яких протягом
року були переглянутi - 795 - - 84503 3439 - 88737 3 Усього
кредитiв поточних та незнецiнених: - 244283 - - 1484389 157650 1886322 4 Простроченi, але незнецiненi: - 217663 - 9452 241822
43439 - 512376 4.1 Iз затримкою платежу до 31 днiв - 74798 - 1167
54073 2305 - 132343 4.2 Iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 6802 - 728 40006 3200 - 50736 4.3 Iз затримкою платежу вiд 93 до
183 днiв - 3532 - 100 23604 1577 - 28813 4.4 Iз затримкою платежу
вiд 184 до 365 (366) днiв - 8508 - 31 15160 2312 - 26011 4.5 Iз
затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - 124023 - 7426
108979 34045 - 274473 5 Знецiненi кредити, якi оцiненi на
iндивiдуальнiй основi: - 1939690 - 51509 1619330 274613 - 3885142
5.1 Iз затримкою платежу до 31 днiв - 442885 - 2190 296540 48218 789833 5.2 Iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - 51060 - 12295
274535 51905 - 389795 5.3 Iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв
- 75578 - 1201 206744 31980 - 315503 5.4 Iз затримкою платежу вiд
184 до 365 (366) днiв - 147018 - 144 128405 20795 - 296362 5.5 Iз
затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - 1223149 - 35679
713106 121715 - 2093649 6 Iншi кредити - 9228904 - 120086
4786107 1057491 495 15193083 7 Резерв пiд знецiнення за
кредитами - (2024954) - (49996) (1039014) (238935) (101) (3353000)
8 Усього кредитiв - 9605586 - 131051 7092634 1294258 394
18123923 В рядку 3 таблицi 6.8. примiтки 6 зазначенi стандартнi
кредити, за якими не формувався резерв. Iншi стандартнi кредити
вiдображенi в складi рядка 6 цiєї таблицi. Таблиця 6.9.
Справедлива вартiсть забезпечення за простроченими, але
незнецiненими кредитами, та iндивiдуально знецiненими
кредитами, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi, за звiтний рiк (тис.
грн.). Рядок. Найменування статтi. Кредити, що наданi органам
державної влади та мiсцевого самоврядування. Кредити
юридичним особам. Кредити, що наданi за операцiями репо.
Кредити фiзичним особам - пiдприємцям. Iпотечнi кредити
фiзичних осiб. Споживчi кредити фiзичним особам. Iншi кредити
фiзичним особам. Усього. 1 Справедлива вартiсть забезпечення за
простроченими, але незнецiненими кредитами: - 279017 - 4442
220033 21349 - 524841 1.1 Нерухоме майно житлового призначення
- - - 459 137092 871 - 138422 1.2 Iнше нерухоме майно - 259084 3983 82485 2988 - 348540 1.3 Цiннi папери - - - - - - - - 1.4 Грошовi
депозити - - - - - - - - 1.5 Рухоме майно - 19933 - - - 17490 - 37423 1.6
Iнше майно - - - - 456 - - 456 2 Справедлива вартiсть забезпечення
за знецiненими кредитами, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi -

14451840 - 230171 5248052 865689 - 20795752 2.1 Нерухоме майно
житлового призначення - 45532 - 8494 3387216 36770 - 3478012 2.2
Iнше нерухоме майно - 9230565 - 200142 1839540 23037 - 11293284
2.3 Цiннi папери - 57 - - - - - 57 2.4 Грошовi депозити - 15614 - - 363 - 15977 2.5 Рухоме майно - 5160072 - 21535 14557 802880 5999044 2.6 Iнше майно - - - - 6739 2639 - 9378 Таблиця 6.10.
Справедлива вартiсть забезпечення за простроченими, але
незнецiненими кредитами та знецiненими кредитами, якi оцiненi на
iндивiдуальнiй основi, за попереднiй рiк.(тис. грн.) Рядок
.Найменування статтi. Кредити, що наданi органам державної
влади та мiсцевого самоврядування. Кредити юридичним особам.
Кредити, що наданi за операцiями репо. Кредити фiзичним особам
- пiдприємцям. Iпотечнi кредити фiзичних осiб. Споживчi кредити
фiзичним особам. Iншi кредити фiзичним особам. Усього. 1
Справедлива вартiсть забезпечення за простроченими, але
незнецiненими кредитами: - 371393 - 8814 385531 15081 - 780819
1.1 Нерухоме майно житлового призначення - - - 116 205688 2371 208175 1.2 Iнше нерухоме майно - 338520 - 7084 179361 - - 524965
1.3 Цiннi папери - - - - - - - - 1.4 Грошовi депозити - - - - 478 - - 478
1.5 Рухоме майно - 32873 - 1614 4 12710 - 47201 1.6 Iнше майно - - - - - - - 2 Справедлива вартiсть забезпечення за знецiненими
кредитами, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi - 2546898 - 78608
1810622 207921 - 4644049 2.1 Нерухоме майно житлового
призначення - 18642 - 1013 996728 3005 - 1019388 2.2 Iнше
нерухоме майно - 1926704 - 63142 805259 1273 - 2796378 2.3 Цiннi
папери - - - - - - - - 2.4 Грошовi депозити - - - - - - - - 2.5 Рухоме
майно - 597834 - 14259 8635 203643 - 824371 2.6 Iнше майно - 3718
- 194 - - - 3912 При кредитуваннi вартiсть предмета застави
визначається банком за ринковою вартiстю. При необхiдностi банк
може проводити перегляд вартостi застави i здiйснювати її
переоцiнку. Починаючи з 2009 року переоцiнка вартостi майна, що
знаходиться в заставi у банку, може проводитися шляхом: а)
визначення ринкової вартостi майна незалежними акредитованими
оцiночними компанiями або спiвробiтниками банку вiдповiдної
фахової квалiфiкацiї; б) вiдображення в облiку iндексацiї вартостi
предмету застави на вiдповiдних позабалансових аналiтичних
рахунках. При цьому, використання способу iндексацiї вартостi
можливо лише для групи майна, однакового за своїми технiчними
характеристиками, призначенням та умовами використання, та за
умови, що облiкова вартiсть предмету застави суттєво
вiдрiзняється вiд ринкової вартостi на дату складання балансу. При
визначеннi ринкової вартостi майна незалежними акредитованими
оцiнювачами суттєвою вважається рiзниця мiж облiковою вартiстю
об`єкта застави в порiвняннi з ринковою вартiстю подiбного
об`єкта на 50% (у разi її збiльшення) або на 25% (у разi її
зменшення). При застосуваннi способу iндексацiї вартостi
суттєвою вважається змiна значення показника кумулятивного
iндексу змiни ринкової вартостi групи майна на 50% (у разi його
збiльшення) або на 25% (у разi його зменшення). У разi проведення
iндексацiї вартостi предмету застави необхiднiсть здiйснення
переоцiнки визначається i обгрунтовується ризик-менеджментом
банку з урахуванням тенденцiй ринку подiбного майна за
встановлений промiжок часу та затверджується рiшенням

Правлiння. Iндексацiя проводиться щодо окремо визначеної
групи/груп майна, про що вказується у вiдповiдному рiшеннi
Правлiння. При цьому, переоцiнка групи майна, об`єкти якої вже
зазнали iндексацiї, надалi проводиться з такою регулярнiстю, щоб
їх облiкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд
ринкової вартостi. З цiєю метою спiвробiтники банку вiдповiдної
фахової квалiфiкацiї щоквартально розробляються iндекси, якi
вiдображають змiни ринкової вартостi вiдповiдної групи/груп
майна, на базi яких розраховується вищезазначений показник
кумулятивного iндексу для кожної такої групи. У звiтному 2011
роцi банк не проводив переоцiнки майна, що знаходиться у нього в
заставi. ПРИМIТКА 7. (у ПЗ - примiтка 6).Цiннi папери у портфелi
банку на продаж. Данi примiтки 7 використовуються для
розрахунку рядку 6 балансу. Таблиця 7.1. Цiннi папери у портфелi
банку на продаж.(тис. грн.). Рядок. Найменування статтi. Звiтний
рiк. Попереднiй рiк. 1 Борговi цiннi папери: 2588331 3134573 1.1
Державнi облiгацiї (ОВДП) 2440035 2979176 1.2 Облiгацiї
державної iпотечної установи - 101567 1.3 Облiгацiї мiсцевих
позик - - 1.4 Облiгацiї банкiв 113398 12692 1.5 Облiгацiї
пiдприємств 34898 41138 1.6 Векселя - - 2 Акцiї пiдприємств та
iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком: 127747 38699 2.1
Справедлива вартiсть яких визначена за даними оприлюднених
котирувань цiнних паперiв на фондових бiржах - - 2.2 Справедлива
вартiсть яких визначена за розрахунковим методом 124379 35331
2.3 За собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно
визначити неможливо) 3368 3368 3 Резерв пiд знецiнення цiнних
паперiв у портфелi банку на продаж (30243) (42615) 3.1 Резерв пiд
знецiнення боргових цiнних паперiв (30243) (26382) 3.2 Резерв пiд
знецiнення акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим
прибутком - (16233) 4 Усього цiнних паперiв на продаж за мiнусом
резервiв* 2685835 3130657 * данi зазначаються у Балансi (рядок 6)
До складу статей включенi нарахованi не отриманi процентнi
доходи: - станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року у сумi: 99367
тис. грн. - станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року у сумi: 23536
тис. грн. Станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року цiннi папери,
якi використовувались як застава та для операцiй репо вiдсутнi.
Протягом 2011 року Загальнi збори учасникiв ТОВ "Компанiя по
управлiнню активами "ОТП Капiтал" прийняли рiшення стосовно
зменшення зареєстрованого статутного капiталу компанiї та
спрямування коштiв, вивiльнених вiд зменшення статутного
капiталу, на покриття збиткiв компанiї у пропорцiйному
процентному вiдношеннi часток учасникiв компанiї. Таблиця 7.2.1.
Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку
на продаж за звiтний рiк. (тис. грн.). Рядок. Найменування статтi.
Державнi облiгацiї (ОВДП). Облiгацiї державної iпотечної
установи. Облiгацiї мiсцевих позик. Облiгацiї банкiв. Облiгацiї
пiдприємств. Векселя. Усього. 1 Поточнi та незнецiненi: 2440035 - - - - 2440035 1.1 Державнi установи та пiдприємства 2440035 - - - - 2440035 1.2 Органи мiсцевого самоврядування - - - - - - - 1.3 Великi
пiдприємства - - - - - - - 1.4 Середнi пiдприємства - - - - - - - 1.5 Малi
пiдприємства - - - - - - - 2 Борговi цiннi папери, умови погашення
яких були переглянутi у звiтному роцi - - - - - - - 3 Усього поточних
та незнецiнених 2440035 - - - - - 2440035 4 Простроченi, але

незнецiненi: - - - - - - - 4.1 Iз затримкою платежу до 31 днiв - - - - - - 4.2 Iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - - - - - - 4.3 Iз
затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - - - - - - 4.4 Iз затримкою
платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - - - - - - 4.5 Iз затримкою
платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - - - - - 5 Знецiненi борговi
цiннi папери, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: - - - - 10114 10114 5.1 Iз затримкою платежу до 31 днiв - - - - - - - 5.2 Iз
затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - - - - - - 5.3 Iз затримкою
платежу вiд 93 до 183 днiв - - - - 7989 - 7989 5.4 Iз затримкою
платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - - - 743 - 743 5.5 Iз затримкою
платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - - 1382 - 1382 6 Iншi борговi
цiннi папери - - - 113398 24784 - 138182 7 Резерв пiд знецiнення
цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - - - (19267) (10976) (30243) 8 Усього боргових цiнних паперiв у портфелi банку на
продаж за мiнусом резервiв* 2440035 - - 94131 23922 - 2558088
Таблиця 7.2.2. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у
портфелi банку на продаж за попереднiй рiк. (тис. грн.) Рядок.
Найменування статтi. Державнi облiгацiї (ОВДП). Облiгацiї
державної iпотечної установи. Облiгацiї мiсцевих позик. Облiгацiї
банкiв. Облiгацiї пiдприємств. Векселя. Усього. 1 Поточнi та
незнецiненi: 2979176 101567 - - - - 3080743 1.1 Державнi установи
та пiдприємства 2979176 101567 - - - - 3080743 1.2 Органи
мiсцевого самоврядування - - - - - - - 1.3 Великi пiдприємства - - - - - - 1.4 Середнi пiдприємства - - - - - - - 1.5 Малi пiдприємства - - - - - - 2 Борговi цiннi папери, умови погашення яких були переглянутi
у звiтному роцi - - - - - - - 3 Усього поточних та незнецiнених
2979176 101567 - - - - 3080743 4 Простроченi, але незнецiненi: - - - - - - 4.1 Iз затримкою платежу до 31 днiв - - - - - - - 4.2 Iз затримкою
платежу вiд 32 до 92 днiв - - - - - - - 4.3 Iз затримкою платежу вiд 93
до 183 днiв - - - - - - - 4.4 Iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366)
днiв - - - - - - - 4.5 Iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - - - - 5 Знецiненi борговi цiннi папери, якi оцiненi на
iндивiдуальнiй основi: - - - - 2586 - 2586 5.1 Iз затримкою платежу
до 31 днiв - - - - - - - 5.2 Iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - - 1204 - 1204 5.3 Iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - - - 639
- 639 5.4 Iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - - - 743 743 5.5 Iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - - - 6
Iншi борговi цiннi папери - - - 12692 38552 - 51244 7 Резерв пiд
знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - - - (2124)
(24258) - (26382) 8 Усього боргових цiнних паперiв у портфелi
банку на продаж за мiнусом резервiв* 2979176 101567 - 10568
16880 - 3108191 Таблиця 7.3. Змiни в портфелi цiнних паперiв
банку на продаж (тис. грн.) Рядок. Найменування статтi. Звiтний
рiк. Попереднiй рiк. 1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 3130658
450361 2 Результат (дооцiнка/уцiнка) вiд переоцiнки до
справедливої вартостi (26827) 19095 3 Амортизацiя дисконтупремiї (94439) (7465) 4 Проценти нарахованi 400139 148942 5
Проценти отриманi (278113) (50081) 6 Придбання цiнних паперiв
(за цiною договору) 14140061 11311068 7 Реалiзацiя цiнних паперiв
на продаж (за цiною договору) (8813180) (6376882) 8 Погашення
цiнних паперiв на продаж (5751085) (2341360) 9 Придбання
дочiрнiх компанiй - - 10 Переведення до активiв групи вибуття - 11 Вибуття дочiрнiх компанiй - - 12 Результат вiд продажу цiнних

паперiв з портфелю банку на продаж (16726) 6008 13 Замiщення
боргових зобов'язань iнструментом капiталу (792) - 14 Зменшення
(збiльшення) резервiв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi на
продаж (3861) (29029) 14 Балансова вартiсть за станом на кiнець
дня 31 грудня* 2685835 3130657 * данi зазначаються у таблицi 7.1
(рядок 4) Таблиця 7.4. Основнi пайовi цiннi папери в портфелi
банку на продаж (тис. грн.) Рядок. Назва компанiї. Вид дiяльностi.
Країна реєстрацiї. Справедлива вартiсть, звiтний рiк. Справедлива
вартiсть, попереднiй рiк. 1 ТОВ ?Компанiя по управлiнню
активами "ОТП Капiтал" Контроль та регулювання портфеля
активiв Україна 319 990 2 Перше Українське бюро кредитних
iсторiй Дiяльнiсть, пов'язана iз збиранням, обробленням,
зберiганням, захистом, використанням iнформацiї, яка складає
кредитну iсторiю Україна 300 300 3 ВАТ "Всеукраїнський
депозитарiй цiнних паперiв" Реєстрацiя цiнних паперiв. Україна
3008 3008 4 ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" Бiржовi операцiї з
фондовими цiнностями Україна 60 60 5 ПIФ "Класичний" КУА
"ОТП Капiтал"* Пайовий iнвестицiйний фонд Україна 40768 18108
6 ПIФ "ОТП Солюшн" КУА "ОТП Капiтал" Пайовий
iнвестицiйний фонд Україна 83292 - 7 Усього 127747 22466 *
Станом на кiнець 2010 року за цiнними паперами, що зазначенi в
рядку 5, були створенi резерви у сумi 16233 тис.грн., якi були
розформованi протягом звiтного 2011 року. ПРИМIТКА 8. (у ПЗ примiтка 7). Цiннi папери в портфелi банку до погашення. Данi
примiтки 8 використовуються для розрахунку рядку 7 балансу.
Таблиця 8.1. Рух цiнних паперiв у портфелi банку до погашення
(тис. грн.) Рядок. Рух цiнних паперiв. Звiтний рiк. Попереднiй рiк.
1 Балансова вартiсть на 1 сiчня - - 2 Надходження - 5950000 3
Погашення - (5950000) 4 Нарахованi процентнi доходи - (13099) 5
Проценти отриманi - 13099 6 Придбання через злиття компанiй - 7 Вибуття - - 8 Переведення до активiв групи вибуття - - 9 Курсовi
рiзницi - - 10 Балансова вартiсть на кiнець дня 31 грудня - - Станом
на кiнець дня 31 грудня 2011 року цiннi папери, якi є предметом
застави або використовувались для операцiй репо вiдсутнi.
ПРИМIТКА 9. (у ПЗ - примiтка 8). Iнвестицiї в асоцiйованi та
дочiрнi компанiї. Данi примiтки 9 використовуються для
розрахунку рядку 8 балансу та рядкiв 9 та 36 звiту про рух
грошових коштiв. Таблиця 9.1. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї
(тис. грн.) Рядок. Найменування статтi. Звiтний рiк. Попереднiй
рiк. 1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 3154 2724 2 Справедлива
вартiсть чистих активiв придбаної асоцiйованої компанiї - - 3
Гудвiл, пов'язаний з придбанням асоцiйованої компанiї - - 4 Частка
в змiнах власного капiталу (1485) 430 4.1 Дооцiнка (уцiнка) за
результатами звiтного року (1485) (1334) 4.2 Додатковi внески 1764 5 Дивiденди, отриманi вiд асоцiйованої компанiї - - 6
Зменшення корисностi гудвiлу, що пов'язаний з придбанням
асоцiйованої компанiї - - 7 Зменшення корисностi iнвестицiй в
асоцiйованi компанiї - - 8 Переведення iнвестицiй до портфеля
цiнних паперiв на продаж - - 9 Переведення iнвестицiй зi складу
iнвестицiй в асоцiйовану компанiю до складу iнвестицiй в дочiрнi
компанiї - - 10 Балансова вартiсть на кiнець дня 31 грудня* 1669
3154 * данi зазначаються у Балансi (рядок 8) Асоцiйована компанiя
ТОВ "ОТП Адмiнiстратор пенсiйних фондiв" була створена 20

серпня 2008 року. Банк створив компанiю разом з iншим
засновником -OTP Funds Servicing Ltd Hungary, якому належить
51% її капiталу. Первинний внесок банку до статутного капiталу
компанiї склав 3506 тис. грн. В жовтнi 2010 року банк зробив
додатковий грошовий внесок до статутного капiталу ТОВ "ОТП
Адмiнiстратор пенсiйних фондiв" в сумi 1764 тис. грн. без змiни
власної долi участi у статутному фондi пiдприємства, оскiльки
другий засновник також зробив додатковий внесок до статутного
капiталу пропорцiйно власнiй долi в статутному фондi компанiї.
Таким чином, станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року внесок
банку до статутного капiталу пiдприємства становив 5270 тис. грн.
За результатами 2011 року ТОВ "ОТП Адмiнiстратор пенсiйних
фондiв" отримало збитки в розмiрi 3031 тис. грн. Сума непокритих
збиткiв за станом на кiнець дня 31.12.2011 з урахуванням збиткiв
попереднiх звiтних перiодiв склала 7348 тис. грн. В балансi банку
iнвестицiї в зазначену асоцiйовану компанiю вiдображенi на дату
балансу за методом участi в капiталi. Данi про справедливу
вартiсть iнвестицiй банку в асоцiйованi компанiї, акцiї яких
котируються на бiржi, не надаються через те, що акцiї
асоцiйованих компанiй не котируються на бiржi. Таблиця 9.2.
Iнвестицiї в дочiрнi компанiї (тис. грн.) Рядок. Найменування
статтi. Звiтний рiк. Попереднiй рiк. 1 Балансова вартiсть на 1 сiчня
8603 3454 2 Справедлива вартiсть чистих активiв придбаної
дочiрньої компанiї - - 3 Гудвiл, пов'язаний з придбанням дочiрньої
компанiї - - 4 Частка прибутку дочiрнiх компанiй - - 5 Частка в
iнших змiнах власного капiталу дочiрньої компанiї 152692 5149 6
Дивiденди, отриманi вiд дочiрньої компанiї - - 7 Зменшення
корисностi гудвiлу, що пов'язаний з придбанням дочiрньої компанiї
- - 8 Зменшення корисностi iнвестицiй в дочiрнi компанiї - - 9
Переведення iнвестицiй до портфеля цiнних паперiв на продаж - 10 Переведення iнвестицiй зi складу iнвестицiй в дочiрню
компанiю до складу iнвестицiй в асоцiйовану компанiю - - 11
Балансова вартiсть на кiнець дня 31 грудня* 161295 8603 * данi
зазначаються у Балансi (рядок 8) Дочiрнє пiдприємство ТОВ "ОТП
Лiзинг" було створено 06 червня 2008 року. Банк виступає єдиним
засновником цього пiдприємства. На момент реєстрацiї статутний
капiтал ТОВ "ОТП Лiзинг" складав 2243 тис. грн. В листопадi 2009
року статутний капiтал пiдприємства було збiльшено на 1211 тис.
грн., в квiтнi 2010 року -на 2149 тис. грн., а в травнi 2011 року -на
39892 тис. грн. за рахунок грошових внескiв банку. Таким чином,
станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року внесок банку до
статутного капiталу ТОВ "ОТП Лiзинг" становив 45495 тис. грн.
Дочiрнє пiдприємство ТОВ "ОТП Кредит" було створено 09 липня
2010 року. Спочатку банк виступив єдиним засновником
пiдприємства, i ТОВ "ОТП Кредит" було зареєстровано iз
статутним капiталом в розмiрi 3000 тис. грн. Проте в жовтнi 2010
року до складу учасникiв ТОВ "ОТП Кредит" було прийнято ВАТ
"ОТП Банк" (Росiя) з долею 40%, яке зробило власний грошовий
внесок до статутного фонду пiдприємства в розмiрi 2000 тис. грн.
В березнi 2011 року банк зробив додатковий грошовий внесок до
статутного капiталу ТОВ "ОТП Кредит" в сумi 112800 тис. грн. без
змiни власної долi участi у статутному фондi пiдприємства,
оскiльки другий засновник також зробив додатковий внесок до

статутного капiталу пропорцiйно власнiй долi в статутному фондi
компанiї. Таким чином, станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року
внесок банку до статутного капiталу пiдприємства становив 115800
тис. грн. або 60%. ПРИМIТКА 10. (у ПЗ - примiтка 9). Iнвестицiйна
нерухомiсть. Данi примiтки 10 використовуються для розрахунку
рядку 9 балансу. Таблиця 10.1.1. Iнвестицiйна нерухомiсть, оцiнена
за методом собiвартостi, за звiтний рiк (тис. грн.) Рядок.
Найменування статтi. Земля. Будiвлi. Частина будiвлi. Земля i
будiвля Усього. 1 Залишок на початок року: 123 6590 4989 487
12189 1.1 Первiсна вартiсть 123 6667 5000 489 12279 1.2 Знос - 77
11 2 90 2 Придбання - - 6061 - 6061 3 Капiтальнi iнвестицiї на
реконструкцiю - - - - - 4 Амортизацiя - 133 203 10 346 5 Зменшення
корисностi - - - - - 6 Переведення з категорiї капiтальних iнвестицiй
до iнвестицiйної нерухомостi - - - - - 7 Надходження шляхом
об'єднання бiзнесу - - - - - 8 Класифiкованi як такi, що включенi до
активiв вибуття - - - - - 8.1 Первiсна вартiсть - - - - - 8.2 Знос - - - - 8.3 Зменшення корисностi - - - - - 9 Вибуття - - 480 - 480 9.1
Первiсна вартiсть - - 500 - 500 9.2 Знос - - 20 - 20 10 Переведення в
категорiю будiвель, займаних власником - - 0 - 0 11 Переведення з
категорiї власних будiвель: - - 2733 - 2733 11.1 Первiсна вартiсть - 2889 - 2889 11.2 Знос - - 156 - 156 12 Iншi змiни - - - - - 13 Залишок
за станом на кiнець дня 31 грудня 123 6457 13100 477 20157 13.1
Первiсна вартiсть 123 6667 13450 489 20729 13.2 Знос - 210 350 12
572 Станом на кiнець дня 31.12.2011 в балансi банку вiдображено
дванадцять об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi: - 2 нежитлових
примiщення в м.Чернiвцi вартiстю 1543,0 тис.грн. i 2673,0 тис.грн.
та одна земельна дiлянка вартiстю 123 тис.грн.; в груднi 2009 року
були визнанi в облiку як заставне майно, що перейшло у власнiсть
банку; в груднi 2010 року були переведенi до складу iнвестицiйної
нерухомостi в зв'язку з унеможливленням реалiзацiї протягом року;
накопичена амортизацiя вiдповiдно - 30,9 тис.грн. та 53,5 тис.грн.
(вартiсть земельної дiлянки не пiдлягає амортизацiї); - 2
нежитлових примiщення в м.Харкiв вартiстю 1395,0 тис.грн. та
101,0 тис.грн., що є частинами будiвлi; в груднi 2009 року були
визнанi в облiку як заставне майно, що перейшло у власнiсть
банку; в груднi 2010 року були переведенi до складу iнвестицiйної
нерухомостi в зв'язку з унеможливленням реалiзацiї протягом року;
накопичена амортизацiя вiдповiдно -27,9 тис.грн. та 2,0 тис.грн; житлова будiвля на земельнiй дiлянцi в м.Запорiжжя, вартiсть
об'єкту складає 489,0 тис.грн. (вартiсть земельної дiлянки окремо
не видiлено), об'єкт знаходився на рахунку капiтальних iнвестицiй i
в жовтнi 2010 року був переведений до складу iнвестицiйної
нерухомостi, накопичена амортизацiя на кiнець 2011 року склала
11 тис.грн.; - нежитлове примiщення в м.Мелiтополь, що є
частиною будiвлi, вартiсть об'єкту складає 3004,0 тис.грн., об'єкт
було прийнято на баланс в груднi 2010 року як заставне майно, що
перейшло у власнiсть банку згiдно Мирової угоди та рiшення Суду
з подальшим здаванням об'єкту в оренду; - нежитлове примiщення
в м.Ужгород, вперше визнано в облiку протягом 2009 року,
вартiсть об'єкту складає 2451,0 тис.грн., накопичена амортизацiя 126,6 тис.грн.; - нежитлове примiщення в м.Мелiтополь, що є
частиною будiвлi, вартiсть об'єкту складає 3926,0 тис.грн., об'єкт
було прийнято на баланс в березнi 2011 року як заставне майно, що

перейшло у власнiсть банку згiдно Мирової угоди та рiшення Суду
з подальшим здаванням об'єкту в оренду, накопичена амортизацiя 59 тис.грн.; - нежитлове примiщення в м.Мелiтополь, що є
частиною будiвлi, вартiсть об'єкту складає 1321,0 тис.грн., об'єкт
було прийнято на баланс в червнi 2011 року як заставне майно, що
перейшло у власнiсть банку згiдно Постанови ВДВС. Об'єкт було
прийнято до складу iнвестицiйної нерухомостi, оскiльки не було
чiтко визначено його подальше використання, накопичена
амортизацiя -13 тис.грн.; - 5-кiмнатна квартира м.IваноФранкiвськ, вартiсть об'єктiв складає 813,0 тис.грн., вперше об'єкт
визнано в облiку в червнi 2010 року як заставне майно, що
перейшло у власнiсть банку, а в червнi 2011 року було переведено
до складу iнвестицiйної нерухомостi, оскiльки не реалiзовано
протягом року, накопичена амортизацiя - 8,0 тис.грн. В зв'язку iз
закриттям в 2011 р. вiддiлення в м.Олександрiя до складу
iнвестицiйної нерухомостi переведено власне примiщення. Вперше
об'єкт визнано в облiку в вереснi 2008р. Вартiсть об'єкту складає
2889,0 тис.грн., накопичена амортизацiя - 179,7 тис.грн; В зв'язку iз
продажем майна зi складу iнвестицiйної нерухомостi вибула 2кiмнатна квартира в м.Одеса, вартiсть об'єкту складала 500,0
тис.грн., вперше визнано в облiку протягом 2009 року, накопичена
амортизацiя на момент вибуття -20 тис.грн. Зменшення та
вiдновлення корисностi зазначених об'єктiв у 2011 роцi не
визнавалось. Метод амортизацiї всiх об'єктiв (крiм земельної
дiлянки) -прямолiнiйний, ставка амортизацiї -2%, строк корисного
використання -50 рокiв. Вартiсть земельної дiлянки не пiдлягає
амортизацiї. Згiдно власної облiкової полiтики пiд час первiсного
визнання iнвестицiйної нерухомостi банк оцiнює та вiдображає її в
бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю, яка включає цiну
придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, що безпосередньо
пов'язанi з її придбанням. Пiсля первiсного визнання об'єкта
iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку банк здiйснює за
первiсною вартiстю (собiвартiстю) з урахуванням накопиченої
амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi, в зв'язку з чим
метод облiку за справедливою вартiстю не застосовується.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на
31.12.2011 р. суттєво не вiдрiзняється вiд балансової вартостi.
Таблиця 10.1.2. Iнвестицiйна нерухомiсть, оцiнена за методом
собiвартостi, за попереднiй рiк (тис. грн.) Рядок. Найменування
статтi. Земля. Будiвлi. Частина будiвлi. Земля i будiвля Усього. 1
Залишок на початок року: - 2423 496 - 2919 1.1 Первiсна вартiсть 2451 497 - 2948 1.2 Знос - 28 1 - 29 2 Придбання 123 4209 4500 8832 3 Капiтальнi iнвестицiї на реконструкцiю - - - - - 4
Амортизацiя - 49 10 2 61 5 Зменшення корисностi - - - - - 6
Переведення з категорiї капiтальних iнвестицiй до iнвестицiйної
нерухомостi - - - 489 489 7 Надходження шляхом об'єднання
бiзнесу - - - - - 8 Класифiкованi як такi, що включенi до активiв
вибуття - - - - - 8.1 Первiсна вартiсть - - - - - 8.2 Знос - - - - - 8.3
Зменшення корисностi - - - - - 9 Вибуття - - - - - 9.1 Первiсна
вартiсть - - - - - 9.2 Знос - - - - - 10 Переведення в категорiю
будiвель, займаних власником - - - - - 11 Переведення з категорiї
власних будiвель: - - - - - 11.1 Первiсна вартiсть - - - - - 11.2 Знос - - - - 12 Iншi змiни - 7 3 - 10 13 Залишок за станом на кiнець дня 31

грудня 123 6590 4989 487 12189 13.1 Первiсна вартiсть 123 6667
5000 489 12279 13.2 Знос - 77 11 2 90 Станом на кiнець дня
31.12.2010 в балансi банку вiдображено дев'ять об'єктiв
iнвестицiйної нерухомостi: - 2-кiмнатна квартира в м.Одеса,
вартiсть об'єкту складає 497,0 тис.грн., вперше визнано в облiку
протягом 2009 року, накопичена амортизацiя -11 тис.грн.; нежитлове примiщення в м.Ужгород, вперше визнано в облiку
протягом 2009 року, вартiсть об'єкту складає 2451,0 тис.грн.,
накопичена амортизацiя -77 тис.грн.; - 2 нежитлових примiщення в
м.Чернiвцi, вартiсть об'єктiв складає 1540,0 тис.грн. та 2669,0
тис.грн., а також земельна дiлянка для обслуговування одного з
цих примiщень вартiстю 123 тис.грн., якi вперше визнано в облiку
в груднi 2009 року як заставне майно, що перейшло у власнiсть
банку, а в груднi 2010 року було переведено до складу
iнвестицiйної нерухомостi, оскiльки не реалiзовано протягом року;
- 2 нежитлових примiщення в м.Харкiв, що є частинами будiвлi,
вартiсть об'єктiв складає 1395,0 тис.грн. та 101,0 тис.грн., вперше
об'єкти визнано в облiку в груднi 2009 року як заставне майно, що
перейшло у власнiсть банку, а в груднi 2010 року було переведено
до складу iнвестицiйної нерухомостi, оскiльки не реалiзовано
протягом року; - нежитлове примiщення в м.Мелiтополь, що є
частиною будiвлi, вартiсть об'єкту складає 3004,0 тис.грн., об'єкт
було прийнято на баланс в груднi 2010 року як заставне майно, що
перейшло у власнiсть банку згiдно Мирової угоди та рiшення Суду
з подальшим здаванням об'єкту в оренду; - житлова будiвля на
земельнiй дiлянцi в м.Запорiжжя, вартiсть об'єкту складає 489,0
тис.грн. (вартiсть земельної дiлянки окремо не видiлено), об'єкт
знаходився на рахунку капiтальних iнвестицiй i в жовтнi 2010 року
був переведений до складу iнвестицiйної нерухомостi, накопичена
амортизацiя до кiнця 2010 року склала 2,0 тис.грн. Iнформацiя про
майбутнi суми мiнiмальних орендних платежiв за договорами
безвiдмовної операцiйної оренди у випадку, коли банк є
орендодавцем, не наводиться через вiдсутнiсть таких договорiв.
Об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi, утримуваних за угодами про
фiнансову або операцiйну оренду, станом на 31 грудня 2011 та
2010 рокiв не було. ПРИМIТКА 27 (у ПЗ - примiтка 11). Витрати
на податок на прибуток. Данi примiтки 27 використовуються для
розрахунку рядку 11 балансу та рядку 21 звiту про фiнансовi
результати. Таблиця 27.1. Витрати на сплату податку на прибуток
(тис. грн.) Рядок. Найменування статтi. Звiтний рiк. Попереднiй
рiк. 1 Поточний податок на прибуток (25383) (48716) 2
Вiдстрочений податок на прибуток (54733) 83408 3 Усього (80116)
34692 Таблиця 27.2. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням
вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових
зобов'язань за звiтний рiк (тис. грн.) Рядок. Перелiк вiдстрочених
податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань.
Залишок на 1 сiчня звiтного року. Об'єднання компанiй.
Переведення до довгострокових активiв, утримуваних для
продажу. Визнанi у фiнансових результатах. Визнанi у власному
капiталi. Залишок на кiнець дня 31 грудня звiтного року. 1
Визнаний вiдстрочений податковий актив, у т.ч. 200706 - - (92222)
- 108484 1.1 Страховi резерви пiд кредитнi ризики 107875 - (13041) - 94834 1.2 Рiзниця, що виникає при застосуваннi рiзних

методiв амортизацiї основних засобiв 4201 - - 2007 - 6208 1.3
Дисконти/Премiї та доходи майбутнiх перiодiв 42444 - - (35002) 7442 1.4 Нарахованi неотриманi або несплаченi вiдсотки (сальдо)
46186 - - (46186) - - 2 Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання,
у т.ч. (47322) - - 37489 9336 (497) 2.1 Дисконти/Премiї та витрати
майбутнiх перiодiв (4843) - - 4843 - - 2.2 Нарахованi неотриманi або
несплаченi вiдсотки (сальдо) (35480) - - 35480 - - 2.3 Рiзниця, що
виникає при визначеннi результату вiд торгiвлi цiнними паперами
у фiнансовому та податковому облiку (6999) - - (2834) 9336 (497) 3
Чистий вiдстрочений податковий актив/ (зобов'язання) 153384 - (54733) 9336 107987 Таблиця 27.3 Податковi наслiдки, пов'язанi з
визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених
податкових зобов'язань за попереднiй рiк (тис. грн.) Рядок. Перелiк
вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових
зобов'язань. Залишок на 1 сiчня попереднього року. Об'єднання
компанiй. Переведення до довгострокових активiв, утримуваних
для продажу. Визнанi у фiнансових результатах. Визнанi у
власному капiталi. Залишок на кiнець дня 31 грудня попереднього
року. 1 Визнаний вiдстрочений податковий актив, у т.ч. 292479 - (91773) - 200706 1.1 Страховi резерви пiд кредитнi ризики 182196 - (74321) - 107875 1.2 Рiзниця, що виникає при визначеннi
прибутку вiд торгiвлi цiнними паперами у фiнансовому та
податковому облiку (80) - - 80 - - 1.3 Рiзниця, що виникає при
застосуваннi рiзних методiв амортизацiї основних засобiв - - - 4201
- 4201 1.4 Дисконти/Премiї та доходи майбутнiх перiодiв 110363 - (67919) - 42444 1.5 Нарахованi неотриманi або несплаченi вiдсотки
(сальдо) - - - 46186 - 46186 2 Визнане вiдстрочене податкове
зобов'язання, у т.ч. (225012) - - 175181 2509 (47322) 2.1
Дисконти/Премiї та витрати майбутнiх перiодiв (1425) - - (3418) (4843) 2.2 Нарахованi неотриманi або несплаченi вiдсотки (сальдо)
(223980) - - 188500 - (35480) 2.3 Рiзниця, що виникає при
визначеннi результату вiд торгiвлi цiнними паперами у
фiнансовому та податковому облiку - - - (9508) 2509 (6999) 2.4
Рiзниця, що виникає при застосуваннi рiзних методiв амортизацiї
основних засобiв 393 - - (393) - - 3 Чистий вiдстрочений
податковий актив/ (зобов'язання) 67467 - - 83408 2509 153384
ПРИМIТКА 11. (у ПЗ - примiтка 13). Основнi засоби та
нематерiальнi активи. Данi примiтки 11 використовуються для
розрахунку рядку 13 балансу та рядку 2 звiту про рух грошових
коштiв. Таблиця 11.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи (тис.
грн.) Рядок. Найменування статтi. Земельнi дiлянки. Будiвлi,
споруди та передавальнi пристрої. Машини та обладнання.
Транспортнi засоби. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi). Iншi
основнi засоби. Iншi необоротнi матерiальнi активи. Незавершенi
капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи. Гудвiл. Усього. 1 Балансова вартiсть на
початок попереднього року: 54 115594 129445 8944 18690 14778
114483 64263 99348 - 565599 1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 54
119866 225326 16283 27456 23817 210118 64263 125348 - 812531
1.2 Знос на початок попереднього року - (4272) (95881) (7339)
(8766) (9039) (95635) - (26000) - (246932) 2 Придбання, пов'язане з
об'єднанням компанiй - - - - - - - - - - - 3 Надходження 65392 24708
1271 1115 1764 325 41974 15339 151888 4 Полiпшення основних

засобiв i вдосконалення нематерiальних активiв - 828 965 6 14 226
2404 - 11033 - 15476 5 Передавання - - - - - - - - - - - 6 Переведення
до активiв групи вибуття - - - - - - - - - - - 7 Вибуття - - (2879) (119)
(79) (80) (8029) (60865) - - (72051) 7.1 Первiсна вартiсть на дату
вибуття - - (4187) (1029) (209) (481) (13388) (60865) - - (80159) 7.2
Знос на дату вибуття - - 1308 910 130 401 5359 - - - 8108 8
Амортизацiйнi вiдрахування* - (2714) (41283) (2472) (2700) (3201)
(38899) - (20956) - (112225) 9 Вiдображення величини втрат вiд
зменшення корисностi, визначених у фiнансових результатах - - - - - - - - - - 10 Вiдновлення корисностi через фiнансовi результати - - - - - - - - - - 11 Переоцiнка - - - - - - - - - - - 12 Вплив перерахунку у
валюту подання звiтностi - - - - - - - - - - - 13 Iнше - (2918) 2919 (1) - - - - - - 13.1 Первiсна вартiсть - (2947) 5281 (344) 177 (2167) - - - - 13.2 Знос - 29 (2362) 343 (177) 2167 - - - - - 14 Балансова вартiсть на
кiнець попереднього року (на початок звiтного року):** 54 176182
113875 7629 17040 13487 70284 45372 104764 - 548687 14.1
Первiсна (переоцiнена) вартiсть 54 183139 252093 16187 28553
23159 199459 45372 151720 - 899736 14.2 Знос на кiнець
попереднього року (на початок звiтного року) - (6957) (138218)
(8558) (11513) (9672) (129175) - (46956) - (351049) 15 Придбання,
пов'язане з об'єднанням компанiй - - - - - - - - - - - 16 Надходження 16353 26059 3897 637 595 430 32324 39040 - 119335 17 Полiпшення
основних засобiв i вдосконалення нематерiальних активiв - 1436
1442 - - 92 4479 - - - 7449 18 Передавання - 1123 5225 - 459 574
2490 (28863) 18992 - - 19 Переведення до активiв групи вибуття - - - - - - - - - - 20 Вибуття - - (3904) (338) (563) (133) (19292) - - (24230) 20.1 Первiсна вартiсть на дату вибуття - - (8816) (3270)
(835) (478) (42492) - - - (55891) 20.2 Знос на дату вибуття - - 4912
2932 272 345 23200 - - - 31661 21 Амортизацiйнi вiдрахування* (3841) (41778) (2640) (2740) (3154) (26900) - (31101) - (112154) 22
Вiдображення величини втрат вiд зменшення корисностi через
фiнансовi результати - - - - - - - - - - - 23 Вiдновлення корисностi
через фiнансовi результати - - - - - - - - - - - 24 Переоцiнка - - - - - - - - - - 25 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi - - - - - - - - - - 26 Iнше - (2642) - - - - - (13724) - - (16366) 26.1 Первiсна вартiсть
- (2799) - - - - - (13724) - - (16523) 26.2 Знос - 157 - - - - - - - - 157 27
Балансова вартiсть на кiнець звiтного року** 54 188611 100919
8548 14833 11461 31491 35109 131695 - 522721 27.1 Первiсна
(переоцiнена) вартiсть 54 199252 276003 16814 28814 23942 164366
35109 209752 - 954106 27.2 Знос на кiнець звiтного року - (10641)
(175084) (8266) (13981) (12481) (132875) - (78057) - (431385) * в
загальнiй сумi амортизацiї не врахована сума амортизацiї за
iнвестицiйною нерухомiстю (Примiтка 10) ** данi рядка
14/колонка 12 та рядка 27/колонка 12 зазначаються у Балансi
(рядок 13) Суми, що характеризують операцiї придбання,
надходження, передавання, переведення, вибуття, переоцiнки
основних засобiв та нематерiальних активiв у таблицi 11, зазначенi
за вирахуванням сум зносу. На кiнець звiтного 2011 року та
попереднього 2010 року в банку були вiдсутнi: - основнi засоби,
стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо
володiння, користування та розпорядження; - основнi засоби та
нематерiальнi активи, оформленi у заставу; - основнi засоби, що
тимчасово не використовуються (знаходяться на консервацiї,

реконструкцiї тощо); - основнi засоби, вилученi з експлуатацiї на
продаж; - нематерiальнi активи, щодо яких є обмеження права
власностi; - збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду,
якi виникають у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв
вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих
безпосередньо у власному капiталi. Первiсна вартiсть повнiстю
амортизованих основних засобiв становить 144937 тис.грн.
(комп?ютерна технiка, офiсне обладнання, малоцiннi необоротнi
активи) проти 121376 тис.грн. торiк. ПРИМIТКА 12. (у ПЗ примiтка 14).Iншi фiнансовi активи. Данi примiтки 12
використовуються для розрахунку рядку 14 балансу. Таблиця 12.1.
Iншi фiнансовi активи (тис. грн.) Рядок. Найменування статтi.
Звiтний рiк. Попереднiй рiк. 1 Дебiторська заборгованiсть за
торговими операцiями - - 2 Заборгованiсть за фiнансовим лiзингом
(орендою) - - 3 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з
кредитовими та дебетовими картками, у тому числi: 31675 18563
3.1 Кошти юридичних осiб до списання - - 3.2 Кошти фiзичних осiб
до списання - - 4 Розрахунки за конверсiйними операцiями - 5
Переоцiнка фiнансових iнструментiв, що облiковуються за
позабалансовими рахунками 11146 774 6 Похiднi фiнансовi активи,
що призначенi для облiку хеджування - - 7 Грошовi кошти з
обмеженим правом користування 75 402 8 Iншi 11161 9189 8.1
Заборгованiсть за операцiями з банками з вiдшкодування по чеках
237 177 8.2 Заборгованiсть за iншими операцiями з банками - - 8.3
Заборгованiсть за операцiями з клiєнтами по переказах ч/з
мiжнароднi платiжнi системи 2350 2505 8.4 Заборгованiсть за
документарними операцiями з клiєнтами - - 8.5 Заборгованiсть за
iншими операцiями з клiєнтами 4049 4354 8.6 Iншi нарахованi
доходи 4348 2021 8.6.1 Нарахованi доходи за РКО 1967 637 у т.ч.
простроченi 1764 464 8.6.2 Нарахованi доходи за депозитарнi
послуги 1640 429 у т.ч. простроченi 538 429 8.6.3 Нарахованi
доходи по документарних операцiях 557 893 у т.ч. простроченi - 8.6.4 Iншi нарахованi доходи за операцiями з клiєнтами 84 29 у т.ч.
простроченi - - 8.6.5 Нарахованi доходи вiд оренди 100 33 8.7
Нестачi та iншi нарахування на працiвникiв 136 78 8.8 Дебiторська
заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку та iншими
особами 33 - 8.9 Рiзне 8 54 9 Витрати пiд резерви за дебiторською
заборгованiстю за господарською дiяльнiстю* (6438) (5322) 10
Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв** 47619
23606 * аналiз змiни резервiв пiд iншi фiнансовi активи зазначено в
таблицях 12.2 та 12.3 ** данi зазначаються у Балансi (рядок 14) У
рядку 7 показанi кошти, якi знаходяться на рахунку банку,
вiдкритому у Всеукраїнському депозитарiї цiнних паперiв для
розрахункiв за договорами купiвлi-продажу цiнних паперiв. Пiд
зазначенi кошти банком сформований резерв в обсязi 5%. У рядку
8.5 зазначена заборгованiсть за операцiями з клiєнтами, яка
виникла у зв'язку з шахрайством на суму 460 тис. доларiв США та
374 тис. грн. Пiд усi зазначенi суми банком сформований резерв в
обсязi 100%. У рядку 8.7 показанi нестачi касирiв банку, що
виникли у 2007 -2011 роках. Таблиця 12.2. Аналiз змiни резерву пiд
знецiнення iнших фiнансових активiв за звiтний рiк (тис. грн.)
Рядок. Рух резервiв. Дебiторська заборгованiсть за торговими
операцiями. Фiнансовий лiзинг (оренда). Дебiторська

заборгованiсть за операцiями з кредитовими та дебетовими
картками. Конверсiйнi операцiї. Грошовi кошти з обмеженим
правом користування. Iншi. Усього. 1 Залишок за станом на 1 сiчня
- - - - - (5322) (5322) 2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд
знецiнення протягом року - - (77) - - (1130) (1207) 3 Списання
безнадiйної заборгованостi - - 77 - - 14 91 4 Переведення до активiв
групи вибуття - - - - - - - 5 Вибуття дочiрнiх компанiй - - - - - - - 6
Курсовi рiзницi за резервами - - - - - - - 7 Залишок за станом на
кiнець дня 31 грудня* - - - - - (6438) (6438) * данi за рядком 7
колонки 9 зазначаються у таблицi 12.1 (рядок 9/колонка 3)
Загальна сума сформованого резерву в розмiрi 6438 тис.грн.
складається з резервiв: 1. за недостачами, якi встановленi при
перерахуваннi iнкасованої готiвкової 112 тис. грн. 2. пiд
дебiторську заборгованiсть за наданi послуги 7 тис. грн. 3. за
шахрайськими операцiями 4049 тис. грн. 4. пiд заборгованiсть за
операцiями з банками з вiдшкодування по чеках 4 тис. грн. 5. пiд
заборгованiсть за грошовими коштами з обмеженим правом
користування 4 тис. грн. 6. за простроченими комiсiйними
доходами 2262 тис. грн. Таблиця 12.3 Аналiз змiни резерву пiд
знецiнення iнших фiнансових активiв за попереднiй рiк (тис. грн.)
Рядок. Рух резервiв. Дебiторська заборгованiсть за торговими
операцiями. Фiнансовий лiзинг (оренда). Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з кредитовими та дебетовими
картками. Конверсiйнi операцiї. Грошовi кошти з обмеженим
правом користування. Iншi. Усього. 1 Залишок за станом на 1 сiчня
- - - - - (45833) (45833) 2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд
знецiнення протягом року - - (59) - - 40404 40345 3 Списання
безнадiйної заборгованостi - - 59 - - 107 166 4 Переведення до
активiв групи вибуття - - - - - - - 5 Вибуття дочiрнiх компанiй - - - - - - 6 Курсовi рiзницi за резервами - - - - - - - 7 Залишок за станом
на кiнець дня 31 грудня* - - - - - (5322) (5322) * данi за рядком 7
колонки 9 зазначаються у таблицi 12.1 (рядок 9/колонка 4) Таблиця
12.4. Аналiз кредитної якостi iншої фiнансової дебiторської
заборгованостi за звiтний рiк (тис. грн.) Рядок. Найменування
статтi. Дебiторська заборгованiсть за торговими операцiями.
Фiнансовий лiзинг (оренда). Дебiторська заборгованiсть за
операцiями з кредитовими та дебетовими картками. Конверсiйнi
операцiї. Грошовi кошти з обмеженим правом користування. Iншi.
Усього. 1 Поточна заборгованiсть та незнецiнена: - - 31675 - 75
2316 34066 1.1 Великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв
- - - - 75 655 730 1.2 Новi великi клiєнти - - - - - 96 96 1.3 Середнi
компанiї - - - - - 1209 1209 1.4 Малi компанiї - - - - - 139 139 1.5
Фiзичнi особи - - 31675 - - 217 31892 2 Дебiторська заборгованiсть,
умови якої протягом року були переглянутi - - - - - - - 3 Усього
поточної дебiторської заборгованостi та незнецiненої - - 31675 - 75
2316 34066 4 Прострочена, але незнецiнена: - - - - - 2567 2567 4.1 Iз
затримкою платежу до 31 днiв - - - - - 2558 2558 4.2 Iз затримкою
платежу вiд 32 до 92 днiв - - - - - 9 9 4.3 Iз затримкою платежу вiд
93 до 183 днiв - - - - - - - 4.4 Iз затримкою платежу вiд 184 до 365
(366) днiв - - - - - - - 4.5 Iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367)
днiв - - - - - - - 5 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi:
- - - - - 2229 2229 5.1 Iз затримкою платежу до 31 днiв - - - - - - - 5.2
Iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - - - - 129 129 5.3 Iз

затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - - - - 737 737 5.4 Iз
затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - - - - 1060 1060 5.5
Iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - - - 303 303 6
Iнша дебiторська заборгованiсть - - - - - 15195 15195 7 Резерв пiд
знецiнення - - - - (4) (6434) (6438) 8 Усього iншої фiнансової
дебiторської заборгованостi* - - 31675 - 71 15873 47619 * данi за
рядком 8/колонка 9 зазначаються у Балансi (рядок 14/колонка 4) та
у таблицi 12.1 (рядок 10/колонка 3) У рядку 6 зазначена
заборгованiсть за операцiями з клiєнтами, яка виникла у зв'язку з
шахрайством на суму 460 тис. доларiв США та 374 тис. грн. (пiд
зазначенi суми банком сформований резерв в обсязi 100%), а також
переоцiнка фiнансових iнструментiв, що облiковуються за
позабалансовими рахунками, в розмiрi 11146 тис. грн. Таблиця 12.5
Аналiз кредитної якостi iншої фiнансової дебiторської
заборгованостi за попереднiй рiк (тис. грн.) Рядок. Найменування
статтi. Дебiторська заборгованiсть за торговими операцiями.
Фiнансовий лiзинг (оренда). Дебiторська заборгованiсть за
операцiями з кредитовими та дебетовими картками. Конверсiйнi
операцiї. Грошовi кошти з обмеженим правом користування. Iншi.
Усього. 1 Поточна заборгованiсть та незнецiнена: - - 18563 - 402
1653 20618 1.1 Великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв
- - - - 402 308 710 1.2 Новi великi клiєнти - - - - - 933 933 1.3 Середнi
компанiї - - - - - 268 268 1.4 Малi компанiї - - - - - 124 124 1.5
Фiзичнi особи - - 18563 - - 20 18583 2 Дебiторська заборгованiсть,
умови якої протягом року були переглянутi - - - - - - - 3 Усього
поточної дебiторської заборгованостi та незнецiненої - - 18563 402 1653 20618 4 Прострочена, але незнецiнена: - - - - - 2562 2562
4.1 Iз затримкою платежу до 31 днiв - - - - - 2562 2562 4.2 Iз
затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - - - - - - 4.3 Iз затримкою
платежу вiд 93 до 183 днiв - - - - - - - 4.4 Iз затримкою платежу вiд
184 до 365 (366) днiв - - - - - - - 4.5 Iз затримкою платежу бiльше
нiж 366 (367) днiв - - - - - - - 5 Заборгованiсть знецiнена на
iндивiдуальнiй основi: - - - - - 1394 1394 5.1 Iз затримкою платежу
до 31 днiв - - - - - - - 5.2 Iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - - - 100 100 5.3 Iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - - - - 179
179 5.4 Iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - - - - 409
409 5.5 Iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв - - - - - 706
706 6 Iнша дебiторська заборгованiсть - - - - - 4354 4354 7 Резерв
пiд знецiнення - - - - (20) (5302) (5322) 8 Усього iншої фiнансової
дебiторської заборгованостi* - - 18563 - 382 4661 23606 * данi за
рядком 8/колонка 9 зазначаються у Балансi (рядок 14/колонка 5) та
у таблицi 12.1 (рядок 10/колонка 4) ПРИМIТКА 13. (у ПЗ примiтка 15).Iншi активи. Данi примiтки 13 використовуються для
розрахунку рядку 15 балансу. (тис. грн.) Рядок. Найменування
статтi. Звiтний рiк. Попереднiй рiк. 1 Дебiторська заборгованiсть з
придбання активiв 4889 2398 2 Передоплата за послуги 23573
26938 3 Дорогоцiннi метали 6791 0 4 Майно, що перейшло у
власнiсть банку як заставодержателя - 813 5 Iнше 7340 7354 5.1
Матерiальнi цiнностi у пiдзвiтних осiб 6911 6144 5.2
Заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами, крiм
податку на прибуток 429 1210 6 Резерв (2175) (2821) 7 Усього
iнших активiв за мiнусом резервiв* 40418 34682 * данi
зазначаються у Балансi (рядок 15) Майно, що перейшло у власнiсть

банку як заставодержателя у 2010 роцi та не було реалiзовано
протягом 2011 року, було переведено до складу iнвестицiйної
нерухомостi. Протягом звiтного 2011 року за рахунок резервiв пiд
iншi активи було списано 411 тис. грн. безнадiйної дебiторської
заборгованостi. ПРИМIТКА 14. (у ПЗ - примiтка 18).Кошти банкiв.
Данi примiтки 14 використовуються для розрахунку рядку 18
балансу. (тис. грн.) Рядок. Найменування статтi. Звiтний рiк.
Попереднiй рiк. 1 Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт
iнших банкiв 498 725 2 Депозити iнших банкiв: - 50015 2.1
Короткостроковi - 50015 2.2 Довгостроковi - - 3 Договори продажу
i зворотного викупу з iншими банками - - 4 Кредити, отриманi:
177907 1072911 4.1 Короткостроковi 175819 1062143 4.2
Довгостроковi 2088 10768 5 Простроченi залученi кошти iнших
банкiв - - 6 Усього коштiв iнших банкiв* 178405 1123651 * данi
зазначаються у Балансi (рядок 18) До складу статей включенi
нарахованi не сплаченi процентнi витрати: - станом на кiнець дня
31 грудня 2011 року у сумi: 53 тис. грн. - станом на кiнець дня 31
грудня 2010 року у сумi: 4598 тис. грн. ПРИМIТКА 15. (у ПЗ примiтка 19). Кошти клiєнтiв. Данi примiтки 15 використовуються
для розрахунку рядку 19 балансу. Таблиця 15.1. Кошти клiєнтiв
(тис. грн.) Рядок. Найменування статтi. Звiтний рiк. Попереднiй
рiк. 1 Державнi та громадськi органiзацiї: 24456 17609 1.1 Поточнi
рахунки 23699 9437 1.2 Строковi кошти 757 8172 2 Iншi юридичнi
особи 4145879 3823449 2.1 Поточнi рахунки 2938710 3475476 у
тому числi кошти нерезидентiв юридичних осiб 60309 145741 2.2
Строковi кошти 1207169 347973 у тому числi кошти нерезидентiв
юридичних осiб - 341 3 Фiзичнi особи: 4529981 3944567 3.1
Поточнi рахунки 2414672 2243657 у тому числi кошти
нерезидентiв фiзичних осiб 79732 90543 3.2 Строковi кошти
2115309 1700910 у тому числi кошти нерезидентiв фiзичних осiб
42215 36658 4 Усього коштiв клiєнтiв 8700316 7785625 * данi
зазначаються у Балансi (рядок 19) До складу статей включенi
нарахованi несплаченi процентнi витрати: - станом на кiнець дня
31 грудня 2011 року у сумi: 61864 тис. грн. - станом на кiнець дня
31 грудня 2010 року у сумi: 52670 тис. грн. Таблиця 15.2. Розподiл
коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi (тис. грн.) Рядок
Вид економiчної дiяльностi Звiтний рiк, сума. Звiтний рiк, %.
Попереднiй рiк, сума. Попереднiй рiк, %. 1 Державне управлiння та
дiяльнiсть громадських органiзацiй 24456 0,28 17609 0,23 2
Центральнi та мiсцевi органи державного управлiння - - - - 3
Виробництво 975318 11,21 895282 11,50 4 Будiвництво та операцiї
з нерухомiстю 634124 7,29 470879 6,05 5 Торгiвля 1345672 15,47
1147235 14,74 6 Фiнансова дiяльнiсть 608405 6,99 831460 10,68 7
Сiльське господарство, мисливство та лiсове господарство 173084
1,99 137712 1,77 8 Дiяльнiсть транспорту та зв'язку 166131 1,91
87698 1,13 9 Дiяльнiсть готелiв та ресторанiв 90750 1,04 30773 0,40
10 Освiта та охорона здоров'я 29910 0,34 21407 0,27 11 Надання
комунальних послуг 62176 0,72 54921 0,71 12 Кошти нерезидентiв
юридичних осiб 60309 0,69 146082 1,88 13 Кошти резидентiв
фiзичних осiб 4408034 50,67 3817366 49,03 14 Кошти нерезидентiв
фiзичних осiб 121947 1,40 127201 1,63 15 Усього коштiв клiєнтiв:
8700316 100,00 7785625 100,00 Сума гарантiйних депозитiв
становить 381569 тис. грн., з них: - за виданими гарантiями 7044

тис. грн. - за наданими кредитами 294360 тис. грн. - за наданими
акредитивами 76402 тис. грн. - за авальованими векселями 3214
тис. грн. - за операцiями оренди iндивiдуальних сейфiв 549 тис.
грн. ПРИМIТКА 16. (у ПЗ - примiтка 21). Iншi залученi кошти.
Данi примiтки 16 використовуються для розрахунку рядку 21
балансу. Таблиця 16.1. Iншi залученi кошти (тис. грн.) Рядок.
Найменування статтi. Звiтний рiк. Попереднiй рiк. 1 Консорцiумнi
отриманi кредити - - 2 Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та
iнших фiнансових органiзацiй 8627553 10519028 2.1 Кредити
отриманi вiд "ОТП Холдинг Лтд" 8591491 10440496 2.1 Кредити
отриманi вiд ЄБРР 36062 44236 2.2 Кредити отриманi вiд
Мiжнародної Фiнансової Корпорацiї - 34296 3 Зобов'язання з
фiнансового лiзингу (оренди) - - 4 Усього* 8627553 10519028 *
данi зазначаються у Балансi (рядок 21) До складу статей включенi
нарахованi не сплаченi процентнi витрати: - станом на кiнець дня
31 грудня 2011 року у сумi: 113614 тис. грн. - станом на кiнець дня
31 грудня 2010 року у сумi: 112908 тис. грн. Станом на кiнець дня
31 грудня 2010 року банк не мав угод щодо фiнансового лiзингу
(оренди). Протягом звiтного 2011 року банк на мiжнародних
валютних ринках залучив вiд компанiї "ОТП Холдинг Лтд" кошти
в сумi 257689 тис. грн. (30000 тис. швейцарських франкiв). В той
же час, банк здiйснив погашення кредитiв, отриманих вiд ЄБРР,
Мiжнародної фiнансової корпорацiї та компанiї "ОТП Холдинг
Лтд", на загальну суму 2155779 тис. гривень (205397 тис. доларiв
США та 60000 тис. швейцарських франкiв). ПРИМIТКА 17. (у ПЗ примiтка 24). Резерви за зобов'язаннями. Данi примiтки 17
використовуються для розрахунку рядку 24 балансу та рядку 16
звiту про фiнансовi результати. Таблиця 17.1. Резерви за
зобов'язаннями за звiтний рiк (тис. грн.) Рядок. Рух резервiв.
Примiтки. Зобов'язання кредитного характеру. Податковi ризики.
Iншi. Усього. 1 Залишок на 1 сiчня 18061 - - 18061 2 Формування
резервiв 713810 - - 713810 3 Зменшення сформованих резервiв
(627079) - - (627079) 4 Списання активу за рахунок сформованого
резерву - - - - 5 Повернення списаних iнших активiв - - - - 6
Залишок на кiнець дня 31 грудня* 36 104792 - - 104792 * данi рядка
4/колонка 7 зазначаються у Балансi (рядок 24/колонка 4) Таблиця
17.2 Резерви за зобов'язаннями за попереднiй рiк (тис. грн.) Рядок.
Рух резервiв. Примiтки. Зобов'язання кредитного характеру.
Податковi ризики. Iншi. Усього. 1 Залишок на 1 сiчня 21915 - 21915 2 Формування резервiв 76783 - - 76783 3 Зменшення
сформованих резервiв (80637) - - (80637) 4 Списання активу за
рахунок сформованого резерву - - - - 5 Повернення списаних iнших
активiв - - - - 6 Залишок на кiнець дня 31 грудня** 36 18061 - 18061 ** данi рядка 4/колонка 7 зазначаються у Балансi (рядок
24/колонка 5) ПРИМIТКА 18. (у ПЗ - примiтка 25). Iншi фiнансовi
зобов'язання. Данi примiтки 18 використовуються для розрахунку
рядку 25 балансу. Таблиця 18.1. Iншi фiнансовi зобов'язання (тис.
грн.) Рядок. Найменування статтi. Звiтний рiк. Попереднiй рiк. 1
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами 6612 11335
2 Дивiденди до сплати - - 3 Кредиторська заборгованiсть за
дебетовими та кредитовими картками 11808 6081 4 Розрахунки за
конверсiйними операцiями - - 5 Переоцiнка фiнансових
iнструментiв, що облiковуються за позабалансовими рахунками

12494 12961 6 Гарантiйнi внески за договорами оренди - - 7 Iншi
нарахованi зобов'язання 1553 682 у тому числi нарахованi оренднi
платежi 350 682 8 Усього iнших фiнансових зобов'язань* 32467
31059 * данi зазначаються у Балансi (рядок 25) ПРИМIТКА 19. ( у
ПЗ - примiтка 26). Iншi зобов'язання. Таблиця 19.1. Iншi
зобов'язання (тис. грн.) Рядок. Найменування статтi. Звiтний рiк.
Попереднiй рiк. 1 Кредиторська заборгованiсть за податками та
обов'язковими платежами крiм податку на прибуток 2131 2583 2
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками
банку 91265 69141 2.1 Забезпечення оплати вiдпусток 27002 25496
2.2 Сформований резерв для виплат заохочувальних коштiв
працiвникам банку 64238 43640 2.3 Iнша кредиторська
заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 25 5 3
Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв 11420 4839 4
Доходи майбутнiх перiодiв 2183 2300 5 Внески за
незареєстрованим статутним капiталом - - 6 Кредиторська
заборгованiсть за послугами 3892 8319 7 Усього** 110891 87182 **
данi зазначаються у Балансi (рядок 26) ПРИМIТКА 20. (у ПЗ примiтка 27).Субординований борг. Таблиця 20.1. Субординований
борг за звiтний рiк (тис. грн.) Рядок. Назва iнвестора. Дата
укладання угоди. Дата закiнчення угоди. Дата рiшення про надання
дозволу. № рiшення про надання дозволу. Валюта залучення. Сума
залучених коштiв. Сума отриманого дозволу на включення
залучених коштiв до капiталу. Розмiр боргу, який враховується для
розрахунку капiталу (%). Сума, яка включається до капiталу банку.
Сума неамортизова-ного дисконту. Нараховано вiдсоткiв.
Процентна ставка (%). 1 Європейський банк реконструкцiї та
розвитку (Великобританiя) 09.04. 2008 09.04. 2015 08.05. 2008 153
Долари США 519337 328250 100 519337 (3461) 2293 1.9869 2 OTP
Holding Limited (Кiпр) 08.02. 2005 03.04. 2012 18.06. 2010 402
Долари США 37952 100683 60 22771 (473) 323 3.4039 3 OTP
Holding Limited (Кiпр) 28.07. 2008 28.07. 2015 18.06. 2010 402
Долари США 399490 242240 100 399490 (231) 1691 4.6660 4 OTP
Holding Limited (Кiпр) 23.02. 2009 17.02. 2016 18.06. 2010 402
Долари США 399490 385000 100 399490 (1801) 8077 4.7631 5 OTP
Holding Limited (Кiпр) 24.11. 2009 24.11. 2016 18.06. 2010 402
Долари США 239694 239427 100 239694 (156) 1100 5.1631 6
Усього* Х Х Х Х Долари США 1595963 1295600 Х 1580782 (6122)
13484 Х * сума колонок 6 та 12 рядка 5 зазначається у Балансi
(рядок 27/колонка 4) Протягом звiтного 2011 року банк повернув
компанiї "ОТП холдинг Лтд" кошти, що були залученi на умовах
субординованого боргу, в сумi 75680 тис. грн. (9500 тис.доларiв
США). Таблиця 20.2. Субординований борг за попереднiй рiк (тис.
грн.) Рядок. Назва iнвестора. Дата укладання угоди. Дата
закiнчення угоди. Дата рiшення про надання дозволу. № рiшення
про надання дозволу. Валюта залучення. Сума залучених коштiв.
Сума отриманого дозволу на включення залучених коштiв до
капiталу. Розмiр боргу, який враховується для розрахунку капiталу
(%). Сума, яка включається до капiталу банку. Сума неамортизованого дисконту. Нараховано вiдсоткiв. Процентна ставка (%). 1
Європейський банк реконструкцiї та розвитку (Великобританiя)
09.04. 2008 09.04. 2015 08.05. 2008 153 Долари США 517511
328250 100 519025 (1100) 2135 1.85656 2 OTP Holding Limited

(Кiпр) 08.02. 2005 03.04. 2012 18.06. 2010 402 Долари США 113454
100683 60 68073 (49) 929 3.31250 3 OTP Holding Limited (Кiпр)
28.07. 2008 28.07. 2015 18.06. 2010 402 Долари США 398085
242240 100 398085 (1177) 1802 4.97438 4 OTP Holding Limited
(Кiпр) 23.02. 2009 17.02. 2016 18.06. 2010 402 Долари США 398085
385000 100 398085 (1268) 8526 4.52750 5 OTP Holding Limited
(Кiпр) 24.11. 2009 24.11. 2016 18.06. 2010 402 Долари США 238851
239427 100 238851 (931) 1177 4.92750 6 Усього** Х Х Х Х Долари
США 1665986 1295600 Х 1622119 (4525) 14569 Х * сума колонок 6
та 12 рядка 5 зазначається у Балансi (рядок 27/колонка 5) За 2010
рiк розмiр субординованого боргу, що враховується до капiталу,
обмежено 100% основного капiталу та на звiтну дату (на кiнець дня
31 грудня 2010 року) складав 1620604 тис.грн. ПРИМIТКА 21.(у
ПЗ - примiтка 30). Статутний капiтал. Рядок. Найменування статтi.
Кiлькiсть акцiй в обiгу (штук). Простi акцiї. Емiсiйнi рiзницi.
Привiлейованi акцiї. Власнi акцiї (частки, паї), викупленi в
акцiонерiв (учасникiв). Дивiденди, спрямованi на збiльшення
статутного капiталу. Усього. 1 Залишок на 1 сiчня попереднього
року 231475 2868191 2754 - - - 2870945 2 Внески за акцiями (паями,
частками) нового випуску - - - - - - - 3 Власнi акцiї (частки, паї), що
викупленi в акцiонерiв (учасникiв) - - - - - - - 4 Продаж ранiше
викуплених власних акцiй - - - - - - - 5 Анульованi ранiше викупленi
власнi акцiї - - - - - - - 6 Дивiденди, що капiталiзованi - - - - - - - 7
Залишок на кiнець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1
сiчня звiтного року)* 231475 2868191 2754 - - - 2870945 8 Внески за
акцiями (паями, частками) нового випуску - - - - - - - 9 Власнi акцiї
(частки, паї), що викупленi в акцiонерiв (учасникiв) - - - - - - - 10
Продаж ранiше викуплених власних акцiй - - - - - - - 11 Анульованi
ранiше викупленi власнi акцiї - - - - - - - 12 Дивiденди, що
капiталiзованi - - - - - - - 13 Залишок на кiнець дня 31 грудня
звiтного року** 231475 2868191 2754 - - - 2870945 * данi рядка
7/колонка 9 зазначаються у Балансi (рядок 30/колонка 5) ** данi
рядка 7/колонка 9 зазначаються у Балансi (рядок 30/колонка 4)
Станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року кiлькiсть акцiй,
об'явлених до випуску, фактично випущених i сплачених, складає
231475 штук (двiстi тридцять одна тисяча чотириста сiмдесять
п'ять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 12390,93 грн.
(дванадцять тисяч триста дев'яносто гривень 93 копiйки) кожна.
Всi акцiї випущенi в бездокументарнiй формi i належать єдиному
акцiонеру банку -OTP Bank Plc. -юридичнiй особi за
законодавством Угорщини. Акцiї на пред'явника та привiлейованi
акцiї банком не випускались. Акцiонери банку мають право: (i)
брати участь в управлiннi справами банку в порядку, визначеному
в цьому Статутi та внутрiшнiх положеннях банку; (ii) брати участь
у розподiлi прибутку банку та одержувати його частку (дивiденди).
Право отримувати частку прибутку (дивiденди) пропорцiйно
кiлькостi належних їм акцiй мають особи, якi є акцiонерами на
початок строку виплати дивiдендiв; (iii) отримувати повну та
достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть банку; (iv) розпоряджатися
акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним
законодавством України; (v) переважне право на придбання
додатково випущених банком акцiй в кiлькостi, пропорцiйнiй
частцi акцiонера у статутному капiталi банку у випадку приватного

розмiщення акцiй банку; (vi) вносити пропозицiй щодо питань,
включених до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв банку;
(vii) у разi лiквiдацiї банку отримати частину вартостi його майна,
пропорцiйну частинi належних їм акцiй. Акцiї, призначенi для
випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу, банком не
розмiщувались. ПРИМIТКА 22. (у ПЗ - примiтка 32). Резервнi та
iншi фонди банку. Данi примiтки 22 використовуються для
розрахунку рядку 32 балансу та колонки 5 звiту про власний
капiтал. (тис. грн.) Рядок. Найменування статтi. Фонд переоцiнки.
Накопиченi курсовi рiзницi. Iншi. Усього резервних та iнших
фондiв банку. довгостроковi активи, призначенi для продажу, та
активи групи вибуття. iншi активи, крiм довгострокових активiв,
призначених для продажу, та активiв групи вибуття. цiннi папери в
портфелi банку на продаж. основнi засоби та нематерiальнi активи.
iнвестицiї в асоцiйованi компанiї операцiї. хеджування. цiннi
папери в портфелi банку на продаж. основнi засоби та
нематерiальнi активи. iнвестицiї в асоцiйованi компанiї операцiї
хеджування. 1 Залишки на 1 сiчня попереднього року - - - - (24986)
- - - - 429309 404323 2 Переоцiнка - - - - 19095 - - - - - 19095 3
Реалiзований фонд переоцiнки - - - - - - - - - - - 4 Курсовi рiзницi - - - - - - - - - - 5 Вплив податку на прибуток - - - - (2509) - - - - - (2509)
6 Рух коштiв загальних резервiв та фондiв банку, що створенi за
рахунок прибутку - - - - - - - - - - - 7 Залишок на кiнець дня 31
грудня попереднього року (залишок на 1 сiчня звiтного року)* - - - (8400) - - - - 429309 420909 8 Переоцiнка - - - - (26827) - - - - (26827) 9 Реалiзований фонд переоцiнки - - - - - - - - - - - 10 Курсовi
рiзницi - - - - - - - - - - - 11 Вплив податку на прибуток - - - - (9336) - - - - (9336) 12 Рух коштiв загальних резервiв та фондiв банку, що
створенi за рахунок прибутку - - - - - - - - - (401135) (401135) 13
Збiльшення/ зменшення вартостi фiнансових iнвестицiй у зв'язку iз
збiльшенням/ зменшенням власного капiталу об'єкта iнвестування - - - - - - - - - - 14 Приєднання компанiй - - - - - - - - - - - 15 Залишок
на кiнець дня 31 грудня звiтного року** - - - - (44563) - - - - 28174
(16389) * данi рядка 7/колонка 13 зазначаються у Балансi (рядок
32/колонка 5) ** данi рядка 15/колонка 13 зазначаються у Балансi
(рядок 32/колонка 4) Вiдповiдно до вимог чинного законодавства
та нормативних актiв Нацiонального банку України банк створює
загальнi резерви та резервнi фонди для покриття непередбачених
збиткiв пiд невизначенi ризики пiд час проведення банкiвських
операцiй. Зазначенi резерви показанi в колонцi "Iншi". Загальнi
резерви для покриття непередбачених збиткiв, що виникають у
результатi дiяльностi, створюються та використовуються за
рiшенням акцiонерiв за рахунок прибутку, що залишається пiсля
оподаткування. У звiтному 2011 роцi банк використав весь обсяг
загальних резервiв, що iснували на початку року, в сумi 97589 тис.
грн. на покриття збиткiв за 2009 рiк i не створював їх знову. Таким
чином, загальнi резерви банку на кiнець дня 31.12.2011
дорiвнювали нулю. Резервний фонд банку створюється за
рiшенням акцiонерiв в розмiрi, передбаченому законодавством, за
умови, що вiдрахування на його формування будуть становити не
менше 5 вiдсоткiв чистого прибутку банку. У звiтному роцi банк
використав весь обсяг резервного фонду, що iснував на початок
року, в сумi 331720 тис. грн. на покриття збиткiв за 2009 рiк, пiсля

чого спрямував на його формування 28174 тис. грн. при розподiлi
прибутку за 2010 рiк. Таким чином, резервний фонд банку на
кiнець дня 31.12.2011 складав 28174 тис. грн.
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Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

1830174

2005390

1

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)

1.1

Процентні доходи

28

2565867

3051099

1.2

Процентні витрати

28

-735693

-1045709

2

Комісійні доходи

29

360831

293026

3

Комісійні витрати

29

-47608

-37785

4

Результат від торгових операцій з цінними
паперами в торговому портфелі банку

0

0

5

Результат від операцій з хеджування

0

0

6

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

13463

-9171

7

Результат від торгівлі іноземною валютою

34557

47408

8

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

7, 8

-20

-5162

9

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

18, 19

0

0

10

Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної
нерухомості

0

0

11

Результат від переоцінки іноземної валюти

17075

-6779

12

Резерв під заборгованість за кредитами

7, 8

51912

540768

13

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж

9

12372

-29029

14

Результат від продажу цінних паперів у
портфелі банку на продаж

9

-16726

6008

15

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

16

Резерви за зобов’язаннями

22, 38

-86731

3854

40

17

Інші операційні доходи

18

Доходи/(витрати) від дострокового погашення
заборгованості

19

30

42886

1290067

18, 19

0

0

Адміністративні та інші операційні витрати

31

-1808889

-3568462

20

Дохід від участі в капіталі

11

-2277

-1334

21

Прибуток/(збиток) до оподаткування

401019

528799

22

Витрати на податок на прибуток

-80116

34692

23

Прибуток/(збиток) після оподаткування

320903

563491

24

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

0

0

25

Чистий прибуток/(збиток)

1386

2434

26

Прибуток/(збиток) консолідованої групи:

0

0

26.1

Материнського банку

0

0

26.2

Частки меншості

0

0

32

33

27

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

34

1386.00000000

2434.00000000

28

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

34, 35

1386.00000000

2434.00000000

Примітки

1. Цифри надаються у тисячах гривень. 2. Статтi №2 "Комiсiйнi доходи" та
№3 "Комiсiйнi витрати" у звiтi Банку за 2011 рiк є складовими статтi
"Чистий комiсiйний дохiд/(Чистi комiсiйнi витрати)" iз значенням 313223 у
звiтному роцi та 255241 у попередньому роцi. Значення статтi "Чистий
комiсiйний дохiд/(Чистi комiсiйнi витрати)" є арифметичним результатом
статей №2 "Комерцiйний дохiд" та №3 "Комiсiйнi витрати". 3. У звiтi банку
бiльшiсть статей мають iншу нумерацiю, нiж передбачається програмним
забезпеченням. Статтi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мають у звiтi Банку нумерацiї 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вiдповiдно.Статтi 13, 14, 15, 16, 17, 18 - номери 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 вiдповiдно. Статтi 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 мають номери 19,
20, 21, 22, 23, 24 та 25 вiдповiдно. 4. Стаття 12 "Резерв пiд заборгованiсть
кредитами" у звiтi Банку має номер 11 та назву: "Резерв пiд заборгованiсть
за кредитами та iншими активами", значення якої є арифметичним
пiдсумком статей 11.1 "Зменшення у зв'язку з продажем кредитiв та iнших
активiв" iз значенням 767807 у звiтному роцi та 3242950 у попередньому
роцi, статтi 11.2. "Збiльшення у зв'язку iз анулюванням гарантiй" iз
значенням "-" у звiтному роцi та -1281101 у попередньому роцi, статтi 11.3.
"Збiльшення у зв'язку iз змiнами обсягу та якостi активiв" -715895 у
звiтному роцi та -1421081 у попередньому роцi. 5. Стаття 19
"Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати" в звiтi Банку має номер 18 та
є арифметичним пiдсумком наступних статей: статтi 18.1 "Доходи/(витрати)
вiд продажу кредитної заборгованностi" iз значенням -809166 у звiтному
роцi та -2565729 у попередньому роцi та статтi 18.2 "Iншi адмiнiтративнi та
операцiйнi витрати" iз значенням -999723 у звiтному роцi та -1002733 у
попередньому роцi. ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.
ПРИМIТКА 23. ( у ПЗ - примiiтка 1.1. та 1.2.) Процентнi доходи та витрати.
Данi примiтки 23 використовуються для розрахунку рядкiв 1, 1.1 та 1.2 звiту
про фiнансовi результати. (тис. грн.) Рядок. Найменування статтi. Звiтний
рiк. Попереднiй рiк. Процентнi доходи за: 1 Кредитами та заборгованiстю

клiєнтiв 2268761 2832921 2 Борговими цiнними паперами в портфелi банку
на продаж 278113 189061 3 Цiнними паперами в портфелi банку до
погашення - 13099 4 Коштами в iнших банках 9658 6293 5 Торговими
борговими цiнними паперами - - 6 Iншими борговими цiнними паперами,
що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату
переоцiнки у фiнансових результатах - - 7 Дебiторською заборгованiстю за
угодами репо -торговi цiннi папери - - 8 Кореспондентськими рахунками в
iнших банках 9291 9659 9 Депозитами овернайт в iнших банках 44 66 10
Процентними доходами за знецiненими фiнансовими активами - - 11
Грошовими коштами та їх еквiвалентами - - 12 Заборгованiстю з
фiнансового лiзингу (оренди) - - 13 Iншим - - 14 Усього процентних
доходiв* 2565867 3051099 Процентнi витрати за: 15 Строковими коштами
юридичних осiб (46055) (46390) 16 Борговими цiнними паперами, що
емiтованi банком - - 17 Iншими залученими коштами (364717) (555486) 18
Строковими коштами фiзичних осiб (115759) (171481) 19 Строковими
коштами iнших банкiв (20190) (14336) 20 Депозитами овернайт iнших
банкiв - (8) 21 Поточними рахунками (128183) (195432) 22
Кореспондентськими рахунками (1) (500) 23 Зобов'язаннями з фiнансового
лiзингу (оренди) - - 24 Субординованим боргом (60788) (62076) 25 Iншим - 26 Усього процентних витрат** (735693) (1045709) 27 Чистий процентний
дохiд/(витрати)*** 1830174 2005390 * данi зазначаються у Звiтi про
фiнансовi результати (рядок 1.1) ** данi зазначаються у Звiтi про фiнансовi
результати (рядок 1.2) *** данi зазначаються у Звiтi про фiнансовi
результати (рядок 1) ПРИМIТКА 24. (у ПЗ - примiтка 2, примiтка 3).
Комiсiйнi доходи та витрати. Данi примiтки 24 використовуються для
розрахунку рядкiв 2, 2.1 та 2.2 звiту про фiнансовi результати. (тис. грн.)
Рядок. Найменування статтi. Звiтний рiк. Попереднiй рiк. Комiсiйнi доходи
1 Комiсiйнi доходи за фiнансовими iнструментами, якi не облiковуються за
справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки у фiнансових
результатах: 360831 293026 1.1 Розрахунковi операцiї 142177 118235 1.2
Кредитне обслуговування клiєнтiв 32202 24940 1.3 Операцiї на валютному
ринку 90587 78456 1.4 Касове обслуговування та iнкасацiя 64954 44603 1.5
Операцiї з цiнними паперами 3979 3942 1.6 Операцiї з позабалансовими
iнструментами 24446 20555 1.7 Iншi 2486 2295 2 Комiсiйнi доходи за
фiнансовими iнструментами, що облiковуються за справедливою вартiстю з
визнанням результату переоцiнки у фiнансових результатах - - 3 Усього
комiсiйних доходiв* 360831 293026 Комiсiйнi витрати 4 Комiсiйнi витрати
за фiнансовими iнструментами, якi не облiковуються за справедливою
вартiстю з визнанням результату переоцiнки у фiнансових результатах:
(47608) (37785) 4.1 Розрахунковi операцiї (33746) (22292) 4.2 Касове
обслуговування (1795) (1570) 4.3 Операцiї з цiнними паперами (71) (82) 4.4
Кредитне обслуговування (151) (2733) 4.5 Операцiї з позабалансовими
iнструментами (11798) (11052) 4.6 Iншi (47) (56) 5 Комiсiйнi витрати за
фiнансовими iнструментами, що облiковуються за справедливою вартiстю з
визнанням результату переоцiнки у фiнансових результатах - - 6 Усього
комiсiйних витрат** (47608) (37785) 7 Чистий комiсiйний
дохiд/(витрати)*** 313223 255241 * данi зазначаються у Звiтi про фiнансовi
результати (рядок 2.1) ** данi зазначаються у Звiтi про фiнансовi результати
(рядок 2.2) *** данi зазначаються у Звiтi про фiнансовi результати (рядок 2)
За станом на кiнець дня 31.12.2011 банк сформував 2262 тис. грн. резервiв
за простроченими та сумнiвними до отримання нарахованими комiсiйними
доходами. ПРИМIТКИ 5, 6, 12, 13.( у ПЗ - примiтка 12) ПРИМIТКА 5.
Кошти в iнших банках. Ця примiтка розкривається до Балансу АТ "ОТП

Банк" за станом на кiнець 31 грудня 2011року. ПРИМIТКА 6. Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв. Ця примiтка розкривається до Балансу АТ "ОТП
Банк" за станом на кiнець 31 грудня 2011року. ПРИМIТКА 12. Iншi
фiнансовi активи. Ця примiтка розкривається до Балансу АТ "ОТП Банк" за
станом на кiнець 31 грудня 2011року. ПРИМIТКА 13. Iншi активи.Ця
примiтка розкривається до Балансу АТ "ОТП Банк" за станом на кiнець 31
грудня 2011року. ПРИМIТКА 17. Резерви за зобов'язаннями. ( у ПЗ примiтка 16).Ця примiтка розкривається до Балансу АТ "ОТП Банк" за
станом на кiнець 31 грудня 2011року. ПРИМIТКА 25. ( у ПЗ - примiтка 17)
Iншi операцiйнi доходи. Данi примiтки 25 використовуються для
розрахунку рядку 16 звiту про фiнансовi результати. (тис. грн.) Рядок.
Найменування статтi. Звiтний рiк. Попереднiй рiк. 1 Дивiденди - - 2 Дохiд
вiд надання в оренду iнвестицiйної нерухомостi - - 3 Дохiд вiд суборенди
724 405 4 Негативний гудвiл, визнаний як дохiд - - 5 Дохiд вiд вибуття
основних засобiв та нематерiальних активiв - - 6 Дохiд вiд вибуття
iнвестицiйної нерухомостi - - 7 Дохiд вiд штрафiв, пенi 9011 15326 8 Роялтi
- - 9 Iншi 33151 1274336 9.1 Доходи вiд встановлення систем дистанцiйного
обслуговування 64 84 9.2 Доходи вiд продажу бланкiв 193 60 9.3 Доходи вiд
агентської страхової та iншої дiяльностi 29083 33309 9.4 Вiдшкодування
застрахованих збиткiв 986 79 9.5 Вiдшкодування в зв'язку з завершенням
строку дiї гарантiй - 1236000 9.6 Доходи вiд роботи з банкiвськими
металами 6 - 9.7 Вiдшкодування юридичних витрат 2428 3641 9.8
Позитивний результат вибуття iнвестицiйної нерухомостi та ТМЦ 42 18 9.9
Рiзне 349 1145 10 Усього операцiйних доходiв* 42886 1290067 * данi
зазначаються у Звiтi про фiнансовi результати (рядок 16) У рядку 9.5
колонки 5 зазначена компенсацiя в сумi 155255 тис. доларiв США,
отримана вiд материнського банку в зв'язку з анулюванням його гарантiй,
що призвело до збiльшення формування резервiв АТ "ОТП Банк" пiд
кредитнi ризики в сумi 1281101 тис. грн. ПРИМIТКА 26 (у ПЗ - примiтка
19). Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати. Данi примiтки 26
використовуються для розрахунку рядку 18 звiту про фiнансовi результати.
(тис. грн.) Рядок. Найменування статтi. Звiтний рiк. Попереднiй рiк. 1
Витрати на утримання персоналу (469091) (513060) 2 Амортизацiя основних
засобiв (81399) (91330) 3 Зменшення корисностi основних засобiв та
нематерiальних активiв - - 4 Вiдновлення корисностi основних засобiв i
нематерiальних активiв - - 5 Амортизацiя програмного забезпечення,
необоротних активiв та iнших нематерiальних активiв (31101) (20956) 6
Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв,
телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (76541) (63301) 7 Витрати
на оперативний лiзинг (оренду) (138532) (141041) 8 Iншi витрати, пов'язанi з
основними засобами (41703) (40418) 8.1 Комунальнi послуги (13764)
(12924) 8.2 Господарськi витрати (17372) (17346) 8.3 Експлуатацiйнi
витрати (10567) (10148) 9 Професiйнi послуги (51348) (55471) 10 Витрати
на маркетинг та рекламу (23757) (9641) 11 Витрати на охорону (11501)
(14264) 12 Сплата iнших податкiв та обов'язкових платежiв, крiм податку на
прибуток (20627) (22976) 13 Втрати вiд вибуття основних засобiв та
нематерiальних активiв (2046) (1177) 14 Збитки вiд продажу кредитної
заборгованостi (809166) (2565729) 15 Витрати вiд зменшення NPV активiв
(28159) (1734) 16 Витрати пiд резерви за дебiторською заборгованiстю за
господарською дiяльнiстю 411 (341) 17 Iншi (24329) (27023) 18 Усього
адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (1808889) (3568462) В рядку
1 вiдображаються витрати на формування резервiв на оплату вiдпусток та
виплату премiй, а також вiдрахування до недержавних пенсiйних фондiв.

Банк разом iз ТОВ "ОТП Адмiнiстратор пенсiйних фондiв" запровадив для
своїх працiвникiв окремо вiд Державної пенсiйної системи України
пенсiйну схему iз встановленими внесками, згiдно з якою роботодавець
перераховує фiксованi суми поточних внескiв, причому такi виплати
робляться у тому перiодi, в якому зароблена вiдповiдна зарплата. Банк не
має жодних iнших зобов'язань за виплатами пiсля звiльнення працiвникiв
або iнших iстотних виплат, якi потребують нарахування. В рядку 14 у
складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат вiдображається
результат вiд продажу кредитного портфеля юридичних та фiзичних осiб в
сумi 809166 тис. грн. (Примiтка 6). В лютому 2010 року банк уклав угоду з
компанiєю "Cargill Financial Services International" про продаж за 999 тис.
доларiв США проблемної заборгованостi за двома сплаченими
акредитивами ВАТ "Надра", а також заборгованостi банку "Надра" за
нарахованими комiсiями в сумi 820 тис. грн. по цих акредитивах. Збиток вiд
продажу в гривневому еквiвалентi склав 32809 тис. грн. i вiдображений у
складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат в рядку 14 Примiтки
26. ПРИМIТКА 7. Цiннi папери у портфелi банку на продаж, ПРИМIТКА 9.
Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї. (у ПЗ - примiтка 20). Цi
примiтки розкриваються до Балансу АТ "ОТП Банк" за станом на кiнець 31
грудня 2011року. ПРИМIТКА 27 (у пз - примiтка 22). Витрати на податок на
прибуток. Данi примiтки 27 використовуються для розрахунку рядку 11
балансу та рядку 21 звiту про фiнансовi результати. Таблиця 27.1. Витрати
на сплату податку на прибуток (тис. грн.) Рядок. Найменування статтi.
Звiтний рiк. Попереднiй рiк. 1 Поточний податок на прибуток (25383)
(48716) 2 Вiдстрочений податок на прибуток (54733) 83408 3 Усього (80116)
34692 Таблиця 27.2. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених
податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань за звiтний рiк
(тис. грн.) Рядок. Перелiк вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених
податкових зобов'язань. Залишок на 1 сiчня звiтного року. Об'єднання
компанiй. Переведення до довгострокових активiв, утримуваних для
продажу. Визнанi у фiнансових результатах. Визнанi у власному капiталi.
Залишок на кiнець дня 31 грудня звiтного року. 1 Визнаний вiдстрочений
податковий актив, у т.ч. 200706 - - (92222) - 108484 1.1 Страховi резерви пiд
кредитнi ризики 107875 - - (13041) - 94834 1.2 Рiзниця, що виникає при
застосуваннi рiзних методiв амортизацiї основних засобiв 4201 - - 2007 6208 1.3 Дисконти/Премiї та доходи майбутнiх перiодiв 42444 - - (35002) 7442 1.4 Нарахованi неотриманi або несплаченi вiдсотки (сальдо) 46186 - (46186) - - 2 Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання, у т.ч. (47322) - 37489 9336 (497) 2.1 Дисконти/Премiї та витрати майбутнiх перiодiв (4843)
- - 4843 - - 2.2 Нарахованi неотриманi або несплаченi вiдсотки (сальдо)
(35480) - - 35480 - - 2.3 Рiзниця, що виникає при визначеннi результату вiд
торгiвлi цiнними паперами у фiнансовому та податковому облiку (6999) - (2834) 9336 (497) 3 Чистий вiдстрочений податковий актив/ (зобов'язання)
153384 - - (54733) 9336 107987 Таблиця 27.3 Податковi наслiдки, пов'язанi з
визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових
зобов'язань за попереднiй рiк (тис. грн.) Рядок. Перелiк вiдстрочених
податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань. Залишок на 1
сiчня попереднього року. Об'єднання компанiй. Переведення до
довгострокових активiв, утримуваних для продажу. Визнанi у фiнансових
результатах. Визнанi у власному капiталi. Залишок на кiнець дня 31 грудня
попереднього року. 1 Визнаний вiдстрочений податковий актив, у т.ч.
292479 - - (91773) - 200706 1.1 Страховi резерви пiд кредитнi ризики 182196
- - (74321) - 107875 1.2 Рiзниця, що виникає при визначеннi прибутку вiд

торгiвлi цiнними паперами у фiнансовому та податковому облiку (80) - - 80
- - 1.3 Рiзниця, що виникає при застосуваннi рiзних методiв амортизацiї
основних засобiв - - - 4201 - 4201 1.4 Дисконти/Премiї та доходи майбутнiх
перiодiв 110363 - - (67919) - 42444 1.5 Нарахованi неотриманi або
несплаченi вiдсотки (сальдо) - - - 46186 - 46186 2 Визнане вiдстрочене
податкове зобов'язання, у т.ч. (225012) - - 175181 2509 (47322) 2.1
Дисконти/Премiї та витрати майбутнiх перiодiв (1425) - - (3418) - (4843) 2.2
Нарахованi неотриманi або несплаченi вiдсотки (сальдо) (223980) - - 188500
- (35480) 2.3 Рiзниця, що виникає при визначеннi результату вiд торгiвлi
цiнними паперами у фiнансовому та податковому облiку - - - (9508) 2509
(6999) 2.4 Рiзниця, що виникає при застосуваннi рiзних методiв амортизацiї
основних засобiв 393 - - (393) - - 3 Чистий вiдстрочений податковий актив/
(зобов'язання) 67467 - - 83408 2509 153384 ПРИМIТКА 28. ( у ПЗ - примiтка
27, примiтка 28). Прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю.
Таблиця 28.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та
привiлейовану акцiю (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки
Звiтний рiк Попереднiй рiк 1 2 3 4 5 1 Прибуток/(збиток), що належить
акцiонерам - власникам простих акцiй банку 320903 563491 2
Прибуток/(збиток), що належить акцiонерам - власникам привiлейованих
акцiй банку - - 3 Прибуток/(збиток) за рiк 320903 563491 4 Середньорiчна
кiлькiсть простих акцiй в обiгу (штук) 21 231475 231475 5 Середньорiчна
кiлькiсть привiлейованих акцiй в обiгу (штук) 21 - - 6 Чистий
прибуток/(збиток) на одну просту акцiю (грн.) 1386 2434 7 Скоригований
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю (грн.) 1386 2434 8 Чистий
прибуток/(збиток) на одну привiлейовану акцiю (грн.) - - 9 Скоригований
чистий прибуток/(збиток) на одну привiлейовану акцiю (грн.) - - Розрахунок
прибутку/(збитку), що належить акцiонерам-власникам простих та
привiлейованих акцiй, не наводиться через вiдсутнiсть в банку
привiлейованих акцiй. Примiтка 29: Дивiденди (тис.грн.) Рядок.
Найменування статтi. Звiтний рiк. Попереднiй рiк. за простими акцiями. за
привiлейованими акцiями. за простими акцiями. за привiлейованими
акцiями. 1 Залишок за станом на 1 сiчня - - - - 2 Дивiденди, за якими
прийнято рiшення щодо виплати протягом року 500314 - - - 3 Дивiденди,
виплаченi протягом року 500314 - - - 4 Залишок за станом на кiнець дня 31
грудня - - - - 5 Дивiденди на акцiю, за якими прийнято рiшення щодо
виплати протягом року (грн.) 2161 - - Прізвище виконавця,
номер телефону

Заболотна Г.С. (0444900564)

Керівник

В.о. Голови Правлiння - Лазепко Л.О.

Головний бухгалтер

В.о. головного бухгалтера - Солосiч В.В.
Звіт про рух грошових коштів за 0 рік
(прямий метод)

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

Грошові кошти від операційної діяльності:
1

Процентні доходи, що отримані

0

0

2

Процентні витрати, що сплачені

0

0

3

Комісійні доходи, що отримані

0

0

4

Комісійні витрати, що сплачені

0

0

5

Доходи, що отримані за операціями з торговими
цінними паперами

0

0

6

Доходи, що отримані за операціями з
фінансовими похідними інструментами

0

0

7

Доходи, що отримані за операціями з іноземною
валютою

0

0

8

Інші отримані операційні доходи

0

0

9

Витрати на утримання персоналу

0

0

10

Сплачені адміністративні та інші операційні
витрати

0

0

11

Сплачений податок на прибуток

0

0

12

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
операційних активів та зобов’язань

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
13

Чистий (приріст)/зниження за торговими
цінними паперами

0

0

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими активами, що обліковуються за
справедливою вартістю з визнанням результату
переоцінки у фінансових результатах

0

0

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших
банках

0

0

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
заборгованістю клієнтам

0

0

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими активами

0

0

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

0

0

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших
банків

0

0

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

0

0

21

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

0

0

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими зобов’язаннями

0

0

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під
зобов’язання

0

0

24

Чисті грошові кошти, що отримані від
операційної діяльності/(використані в
операційній діяльності)

0

0

Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25

Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж

9, 17

0

0

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

0

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

28

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі

10

0

0

банку до погашення
29

Придбання основних засобів

30

Дохід від реалізації основних засобів

31

Дивіденди отримані

32

Придбання дочірніх компаній за мінусом
отриманих грошових коштів

33

14

0

0

14, 17

0

0

0

0

44

0

0

Дохід від реалізації дочірньої компанії за
мінусом виплачених грошових коштів

17

0

0

34

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

36

Придбання інвестиційної нерухомості

12

0

0

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

0

0

38

Придбання нематеріальних активів

14

0

0

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

14, 17

0

0

40

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

0

0

Грошові кошти від фінансової діяльності:
41

Отримані інші залучені кошти

21

0

0

42

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

43

Отримання субординованого боргу

25

0

0

44

Погашення субординованого боргу

25

0

0

45

Емісія простих акцій

26

0

0

46

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

0

0

48

Викуп власних акцій

26

0

0

49

Продаж власних акцій

26

0

0

50

Дивіденди виплачені

26

0

0

51

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

26, 27

0

0

52

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

0

0

53

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти
та їх еквіваленти

0

0

54

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та
їх еквівалентів

0

0

55

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
року

0

0

56

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

0

0

1, 4

Примітки

Вiдповiдно до облiкової полiтики АТ "ОТП Банк" не
веде облiк руху грошових коштiв за прямим методом.

Прізвище виконавця, номер

Заболотна Г.С. (0444900564)

телефону
Керівник

В.о. Голови Правлiння - Лазепко Л.О.

Головний бухгалтер

В.о. Головного бухгалтера Солосiч В.В.
Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
(непрямий метод)

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

320903

563491

Грошові кошти від операційної діяльності:
1

Чистий прибуток/(збиток) за рік

Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від
операцій:
2

Амортизація

112500

112286

3

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
активами

-64284

-511739

4

Нараховані доходи

53786

364018

5

Нараховані витрати

52232

-99103

6

Торговельний результат

16726

-6008

7

Нарахований та відстрочений податок

0

-83473

8

Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій

0

0

9

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії

2277

1334

10

Амортизація дисконту і премії фінансових
інструментів

-164922

-116424

11

Інший рух коштів, що не є грошовим

53583

86179

12

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
операційних активів та зобов’язань

1191967

2876290

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
13

Чистий (приріст)/зниження за торговими
цінними паперами

0

0

14

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

0

0

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших
банках

132817

-91410

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
заборгованістю клієнтам

-123585

2289818

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими активами

-24013

-989

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

-5092

10013

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших
банків

-945246

694880

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

915171

668341

21

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

0

0

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими
фінансовими зобов’язаннями

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під
зобов’язання та відрахування та інші
зобов’язання

24

Чисті грошові кошти, що отримані від
операційної діяльності/(використані в
операційній діяльності)

1408

13238

-63024

49144

1579468

8823652

Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25

Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж

9, 17

424204

-2592826

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

278113

50081

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

28

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

-13099

29

Придбання основних засобів

14

-87744

-77491

30

Дохід від реалізації основних засобів

14, 17

0

0

31

Дивіденди отримані

0

0

32

Придбання дочірніх компаній за мінусом
отриманих грошових коштів

44

-152692

-6913

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії за
мінусом виплачених грошових коштів

17

0

0

34

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

36

Придбання інвестиційної нерухомості

12

0

-10

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

480

0

38

Придбання нематеріальних активів

14

-39040

-26373

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

14, 17

0

0

40

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

423321

-2640433

Грошові кошти від фінансової діяльності:
41

Отримані інші залучені кошти

21

257689

0

42

Повернення інших залучених коштів

21

-2155779

-6357639

43

Отримання субординованого боргу

25

0

0

44

Погашення субординованого боргу

25

-75680

-62767

45

Емісія звичайних акцій

26

0

0

46

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

0

0

48

Викуп власних акцій

26

0

0

49

Продаж власних акцій

26

0

0

50

Дивіденди виплачені

26

-500314

0

51

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

26, 27

0

0

52

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

53

-2474084

-6420406

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти
та їх еквіваленти

17075

-13911

54

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та
їх еквівалентів

-454220

-251098

55

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
року

2121394

2372492

56

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

1667174

2121394

Примітки

1, 4

1. Цифри надаються у тисячах гривень. 2. У звiтi банку бiльшiсть
статей мають iншу нумерацiю, нiж передбачається програмним
забезпеченням. Статтi 11,12,13,14,15,16 у звiтi Банку мають номери
12,13,14,15,16,17 вiдповiдно. Стаття 17 номер 19. Статтi
18,19,20,21,22,23 мають номери 21,22,23,24,25,26 вiдповiдно. Статтi
24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,40 у звiтi Банку мають номери
28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 вiдповiдно. Статтi
41,42,43,44,45,50,52,53,54,55,56 мають номери
42,43,44,45,46,47,48,49,49,50,51 вiдповiдно. 3. З метою об'єктивного
розкриття фiнансової дiяльностi Банку за 2011 рiк., у звiтi додано
наступнi статтi: - стаття 11 "Результат продажу частки кредитного
портфеля та iнших активiв" iз значенням 809166 за звiтний рiк та
2565729 за попереднiй. - стаття 18 "Надходження вiд продажу
кредитної заборгованостi" iз значенням 462813 за звiтний рiк та
2211851 за попереднiй. - стаття 20 "Надходження вiд продажу iнших
фiнансових активii" iз значенням " -" у звiтному роцi та 7997 у
попередньому. - стаття 27 "Чистий (прирiст)/зниження за резервами в
Нацiональному банку України iз значенням 36252 у звiтному роцi та
94479 у попередньому. 4. Деякi статтi у звiтностi мають iншi назви та
номери, нiж запропонованi програмним забезпеченням: - стаття 25
"Придбання цiнних паперiв у портфелi банку на продаж" у звiтi банку
має номер 29 та назву "Змiни у портфелi цiнних паперiв на продаж" стаття 26 "Дохiд вiд реалiзацiї цiнних паперiв у портфелi банку на
продаж" у звiтi банку має номер 30 та назву "Дохiд вiд
погашення/реалiзацiї цiнних паперiв у портфелi банку на продаж" стаття 27 "Придбання цiнних паперiв у портфелi банку до погашення"
у звiтi банку має номер 31 та назву "Змiни у портфелi цiнних паперiв
до погашення"; - стаття 29 "Придбання основних засобiв" у звiтi
банку має номер 33 та назву "Змiни iнвестицiй в основнi засвоби"; стаття 32 "Придбання дочiрнiх компанiй за мiнусом отриманих
грошових коштiв" у звiтi банку має номер 36 та назву "Придбання
асоцiйованих та дочiрнiх компанiй"; - стаття 36 "Придбання
iнвестицiйної нерухомостi" у звiтi банку має номер 38 та назву "Змiни
в нематерiальних активах" ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ
ЗВIТНОСТI, ПРИМIТКА 10. Iнвестицiйна нерухомiсть. (у ПЗ примiтка 2), ПРИМIТКА 11. Основнi засоби та нематерiальнi активи.
(у ПЗ - примiтка 2). Цi примiтки розкриваються до Балансу АТ "ОТП
Банк" за станом на кiнець 31 грудня 2011року. ПРИМIТКА 7. Цiннi
папери у портфелi банку на продаж. та ПРИМIТКА 9. Iнвестицiї в
асоцiйованi та дочiрнi компанiї. ( у ПЗ - примiтка 9). Цi примiтки

розкриваються до Балансу АТ "ОТП Банк" за станом на кiнець 31
грудня 2011року. ПРИМIТКА 26. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi
витрати. (у ПЗ - до статтi 11 "Результат продажу частки кредитного
портфеля та iнших активiв"). Ця примiтка розкривається до Балансу
АТ "ОТП Банк" за станом на кiнець 31 грудня 2011року. ПРИМIТКА
6. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв.(у ПЗ - примiтка 16). Ця
примiтка розкривається до Балансу АТ "ОТП Банк" за станом на
кiнець 31 грудня 2011року. ПРИМIТКА 4. "Грошовi кошти та їх
еквiваленти" надається до строчки 27 "Чистий (прирiст)/зниження за
резервами в Нацiональному банку України". ПРИМIТКА 9. Iнвестицiї
в асоцiйованi та дочiрнi компанiї. ( у ПЗ - примiтка 32). Ця примiтка
розкривається до Балансу АТ "ОТП Банк" за станом на кiнець 31
грудня 2011року. ПРИМIТКА 10. Iнвестицiйна нерухомiсть. (у ПЗ примiтка 36 та примiтка 37). Цi примiтки розкриваються до Балансу
АТ "ОТП Банк" за станом на кiнець 31 грудня 2011року. ПРИМIТКА
11. Основнi засоби та нематерiальнi активи. (у ПЗ - примiтка 38). Ця
примiтка розкривається до Балансу АТ "ОТП Банк" за станом на
кiнець 31 грудня 2011року. ПРИМIТКА 16. Iншi залученi кошти. (у
ПЗ - примiтка 41 та примiтка 42). Цi примiтки розкриваються до
Балансу АТ "ОТП Банк" за станом на кiнець 31 грудня 2011року.
ПРИМIТКА 20. Субординований борг. (у ПЗ - примiтка 44). Ця
примiтка розкривається до Балансу АТ "ОТП Банк" за станом на
кiнець 31 грудня 2011року. ПРИМIТКА 29. Дивiденди. (у ПЗ примiтка 50). Ця примiтка розкривається до Балансу АТ "ОТП Банк"
за станом на кiнець 31 грудня 2011року.
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Звіт про власний капітал за 2011 рік
Належить акціонерам материнського банку

Рядо
к

Назва статті

Примітк
и

1

2

3

1

Залишок на 1
січня
попереднього
року

2

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

3

Скоригований

3

резервні та
інші фонди
статутни
нерозподілени
банку
й капітал
й прибуток
(примітка
27)

Усього
Частка
власног
усьог меншост
о
і
о
капіталу

4

5

6

7

8

9

2870945

404323

-464312

0

0

2810956

0

0

0

0

0

0

2870945

404323

-464312

0

0

2810956

залишок на 1
січня
попереднього
року
4

Цінні папери в
портфелі банку на
продаж:

0

19095

0

0

0

19095

4.1

Результат
переоцінки до їх
справедливої
вартості

9

0

19095

0

0

0

19095

4.2

Продаж або
втрати від
зменшення
корисності

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Основні засоби та
нематеріальні
активи:

5.1

Результат
переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

5.2

Реалізований
результат
переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

6

Результат
переоцінки за
операціями
хеджування

0

0

0

0

0

0

7

Накопичені
курсові різниці

27

0

0

0

0

0

0

8

Відстрочені
податки

32

0

-2509

0

0

0

-2509

9

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

0

0.00000000
0

464312

0

0

0

10

Прибуток/(збиток
) за рік

0

0

563491

0

0

563491

11

Усього
доходів/(збитків),
що визнані за рік

0

0

0

0

0

0

12

Емісія акцій

0

0

0

0

0

0

13

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

0

0

0

0

0

0

26

13.1

Викуплені

26

0

0

0

0

0

0

13.2

Продаж

26

0

0

0

0

0

0

13.3

Анулювання

26

0

0

0

0

0

0

14

Об'єднання
компаній

44

0

0

0

0

0

0

15

Дивіденди, за

35

0

0

0

0

0

0

якими прийнято
рішення щодо
виплати

16

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

2870945

420909

563491

0

0

3391033

17

Скоригований
залишок на
початок звітного
року

2870945

420909

563491

0

0

3391033

17.1

Коригування:
Зміна облікової
політики

0

0

0

0

0

0

17.2

Виправлення
помилок

0

0

0

0

0

0

Цінні папери в
портфелі банку на
продаж:

0

-26827

0

0

0

-26827

18

18.1

Результат
переоцінки до їх
справедливої
вартості

9

0

-26827

0

0

0

-26827

18.2

Продаж або
втрати від
зменшення
корисності

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Основні засоби та
нематеріальні
активи:

19.1

Результат
переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

19.2

Реалізований
результат
переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

20

Результат
переоцінки за
операціями
хеджування

0

0

0

0

0

0

21

Накопичені
курсові різниці

27

0

0

0

0

0

0

22

Відстрочені
податки

32

0

-9336

0

0

0

-9336

23

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

0

-401135

-63177

0

0

0

24

Прибуток/(збиток
) за рік

0

0

320903

0

0

320903

25

Усього

0

0

0

0

0

0

доходів/(збитків),
що визнані за рік
26

Емісія акцій

27

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.1

Викуплені

26

0

0

0

0

0

0

27.2

Продаж

26

0

0

0

0

0

0

27.3

Анулювання

26

0

0

0

0

0

0

28

Об'єднання
компаній

0

0

0

0

0

0

29

Дивіденди, за
якими прийнято
рішення щодо
виплати

0

0

-500314

0

0

-500314

30

Залишок на кінець
дня 31 грудня
звітного року

2870945

-16389

320903

0

0

3175459

Примітки

35

1. Цифри надаються у тис. грн. 2. Iснує рiзниця у назвi стовпчикiв мiж
пропонованою назвою у программному забезпеченнi та у формах
фiнансової звiтностi, що готується Банком. Стовпчик "Належить
акцiонерам материнського банку статутний капiтал" слiд розумiти як
"Статутний капiтал (примiтка 21)", стовпчик "Належить акцiонерам
материнського банку резервнi та iншi фонди банку (примiтка 27)" слiд
розумiти як "Резервнi та iншi фонди банку (примiтка 22)", стовпчик
"Належить акцiонерам материнського банку нерозподiлений прибуток"
слiд розумiти як "Нерозподiлений прибуток (збиток)". 3. У звiтi, що
готується Банком, додатково iснує стовпчик "Непокритий збиток", який
має наступнi значення: -464312 у рядку "Чистий дохiд/(збиток), що
визначений безпосередньо у складi власного капiталу; -464312 у рядку
"Залишок на кiнець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 сiчня
звiтного року); -464312 у рядку "Скоригований залишок на початок
звiтного року" та 464312 у рядку "Чистий дохiд/(збиток), що визнаний
безпосередньо у складi власного капiталу.
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