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Склад консолідованої звітності та порядок її формування 

 
До складу консолідованої фінансової звітності ПриватБанку за 2007 рік 

входить: 
- Загальна інформація про діяльність консолідованої  групи, 
- Консолідований баланс, 
- Консолідований звіт про фінансові результати, 
- Консолідований звіт про рух грошових коштів, 
- Консолідований звіт про власний капітал, 
- Примітки до консолідованих фінансових звітів. 
 
Учасники групи, які мають власні дочірні компанії (AS «PrivatBank», АТ 

«ТАОПРИВАТБАНК»), надали материнському банку консолідовану фінансо-
ву звітність, решта учасників - індивідуальні фінансові звіти. 

Звітні дані небанківських дочірніх компаній з метою приведення їх у від-
повідність до Консолідованого балансу та Консолідованого звіту про фінансо-
ві результати згруповано за допомогою Типової перехідної таблиці №1 за 
статтями балансу підприємства до консолідованого балансу та Типової пере-
хідної таблиці №2 за статтями звіту про фінансові результати підприємства до 
консолідованого звіту про фінансові результати (додаються).  

Консолідовану фінансову звітність ПриватБанку сформовано шляхом 
упорядкованого додавання показників індивідуальних (консолідованих) фі-
нансових звітів дочірніх компаній до аналогічних показників індивідуального 
фінансового звіту материнського банку методом повної консолідації за допо-
могою Робочої таблиці для складання консолідованого балансу та Робочої 
таблиці для складання консолідованого звіту про фінансові результати (дода-
ються).  

З метою надання користувачам інформації про результати від зовнішньої 
діяльності групи внутрішньогрупові активи, зобов’язання, доходи та витрати 
виключаються з консолідованої звітності за допомогою Журналу регулюваль-
них записів (додається). 

Консолідований звіт про рух грошових коштів та Консолідований звіт 
про власний капітал складаються на підставі Консолідованого балансу та Кон-
солідованого звіту про фінансові результати. 

 
 

Особливості діяльності консолідованої групи 
 

Перелік учасників консолідованої групи, основна юридична та економіч-
на інформація про консолідованих учасників, якими володіє група, а також ча-
стка контролю і метод консолідації наведено в Таблиці складу учасників 
консолідованої групи (додається). 

 
Протягом звітного року в складі консолідованої групи відбулись деякі 

зміни, а саме:  
 



 

- ПриватБанк набув право контролю над АТ «ТАОПРИВАТБАНК» у 
зв’язку із придбанням 75% акціонерного капіталу, а також над його 
дочірньою компанією ТОВ Страхова компанія «ТАО»; 

- до складу дочірніх компаній увійшла також компанія ТОВ «СПЕК-
ТРУМ-ЕНЕРГО» внаслідок збільшення частки банку в її статутному 
капіталі; 

- у зв’язку із участю банку в заснуванні до складу консолідованої групи 
увійшла дочірня компанія ТОВ «ПРИВАТ-ФІНАНСИСТ», 

- інвестиції в дочірню компанію ТОВ «Бріг» переведено до портфелю 
банку на продаж; 

- виключено зі складу дочірніх компаній АТ «Белросэлетекс» у зв`язку  
з відсутністю господарської діяльності. 

 
Також впродовж звітного періоду відбулись зміни, що не призвели до 

збільшення або зменшення кількості учасників консолідованої групи: 
 
- АТ Банк «Парітате» змінив назву на AS «PrivatBank», з метою розпо-

всюдження бренду «ПриватБанк» на дочірні компанії; 
- компанія ТОВ «Бюро кредитних історій» змінила назву на ТОВ «При-

ватОфис», а також вид економічної діяльності з посередництва в кре-
дитуванні на здачу в оренду нерухомого майна. 

 
Зважаючи на показники материнського банку, всі зазначені зміни, що ві-

дбулись у складі консолідованої групи, не мали суттєвого впливу на фінансо-
вий стан. 

 
Основним напрямком діяльності консолідованої групи є банківська дія-

льність. До складу консолідованої групи, окрім материнського банку, входять 
три банківські установи, що розташовані за межами України. Це є втіленням 
одного з напрямків розвитку ПриватБанку на найближчу перспективу, а саме 
розширення присутності банку в країнах ближнього і дальнього зарубіжжя і 
зміцнення бренду на міжнародному ринку, активне просування найбільш ефе-
ктивних банківських продуктів на ринках Росії та Латвії, а також на ринку 
Грузії, який має потенціал.  

 
Консолідована банківська група є універсальною міжрегіональною 

структурою, яка орієнтована на інтереси клієнтів усіх форм власності та надає 
повний спектр якісних послуг по всіх сегментах фінансового ринку в межах 
законодавства відповідної країни. Але з огляду на специфіку регіонів, є окремі 
відмінності (Інформація про найвагоміших учасників консолідованої групи). 

 
Також для забезпечення потреб материнського банку до консолідованої 

групи входять небанківські компанії різних організаційно-правових форм та 
видів діяльності (Інформація про інших учасників консолідованої групи – не-
банківські компанії).  

 
 



 

Інформація про найвагоміших учасників консолідованої групи 
 
Материнська установа Закрите акціонерне товариство комерційний банк 

«ПриватБанк» є універсальним міжрегіональним банком України, який оріє-
нтований на інтереси клієнтів усіх форм власності та надає повний спектр які-
сних послуг по всіх сегментах фінансового ринку, переважно на ритейловому1. 
На підставі Ліцензії Національного банку України №22 від 04.12.2001 року 
ПриватБанк надає повний спектр наявних на українському ринку банківських 
послуг з обслуговування корпоративних та індивідуальних клієнтів.  

Основний пріоритет у роботі банку - довгостроковий інтерес клієнтів. Для 
досягнення встановленого пріоритету з клієнтами працює висококваліфікова-
на команда фахівців і персональних менеджерів банку, що несуть відповідаль-
ність за забезпечення якісного обслуговування, оперативне і точне задоволен-
ня потреб клієнтів.  

Стратегічна мета ПриватБанку – Стати до 2010 року лідером за охва-
том  кредитами населення України та юридичних осіб, маючи показники до-
хідності, прибутковості та надійності найкращі серед найбільших банків краї-
ни. 

Розвиток регіональної мережі філій та відділень є одним з приоритетних 
завдань стратегічного розвитку материнської компанії. Регіональна мережа 
структурних підрозділів ПриватБанку представлена у всіх адміністративно-
територіальних центрах України та Автономній Республіці Крим, підрозділи 
банку функціонують також у всіх містах обласного підпорядкування, район-
них центрах та в найбільш перспективних  населених пунктах. З 1999 року 
функціонує Кіпрська філія банку. 

Станом на кінець дня 31.12.2007 року до складу ПриватБанку входять: 
 Головний офіс, розташований у м. Дніпропетровськ  - Україна; 
 Регіональні підрозділи у складі 39 філій, у тому числі філія на Кіп-

рі, та 2764 відділення; 
 Представництва: 

-   м. Київ, Україна 
-   м. Алмати, Республіка Казахстан 
-   м. Лондон, Велика Британія 
-   м. Москва, Російська Федерація 
-   м. Пекін, Китайська Народна Республіка 

 
За станом на кінець дня 31.12.2007 року персонал  ПриватБанку  нарахо-

вував 38 138  працівників, що на 12 відсотків більше, ніж у попередньому році 
(2006:  34 018 осіб).  Виплати персоналу банку за звітний рік склали 963 622 
тис. грн. 

Докладна інформація про діяльність материнського банку надана в інди-
відуальному Річному звіті Закритого акціонерного товариства комерційного 
банку «ПриватБанк» за 2007 рік. 

 
 

                                                           
1 Від англійського retail - роздрібний продаж 



 

Дочірній банк  ЗАТ МКБ “Москомприватбанк”, Росія – роздрібний банк, 
що має спеціалізацію на кредитних картках при обслуговуванні фізичних осіб; 
універсальний банк для малого та середнього класу підприємців з достатнім 
набором послуг для цільового клієнта. Москомприватбанк є дійсним членом 
провідних міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard.  Пріоритетами 
банку є розвиток банківських продуктів на підставі карточних технологій: 
кредитні картки - для індивідуальних клієнтів, мікрокредитування – для мало-
го та середнього бізнесу. 

На звітну дату ЗАО МКБ «Москомприватбанк» представлений у  48 міс-
тах та населених пунктах Російської Федерації:  

 Головний офіс, розташований у м. Москва, Росія; 
 Регіональні підрозділи у складі 21-ї філії, 73-х додаткових офісів,  1-

го кредитно-касового офісу, 2-х операційних офісів, 6-х операційних 
кас поза касовим вузлом та 1-го обмінного пункту в різних областях 
Росії; 

 Представництво у м. Київ, Україна. 
 

Чисельність працівників банку на звітну дату складала 3647 особи (2006: 
2772). С початку звітного року приріст чисельності склав 875 осіб.  

Виплати персоналу банку за звітний рік склали 165 245 тис. грн. 
 

Дочірній банк AS «PrivatBank», Латвія (до 16 серпня 2007 року AS 
«Paritate Banka») – універсальний банк, що забезпечує широкий спектр послуг 
суб’єктам господарювання та індивідуальним клієнтам. Банк має право нада-
вати всі фінансові послуги, передбачені законодавством Латвії. Основними за-
дачами банку на майбутнє є розширення мережі філій, розвиток депозитних 
програм (зокрема для фізичних осіб). Також пріоритетними напрямками є роз-
виток бізнесу кредитних карток, програм мікрокредитування та лізингу. Пор-
тугальська філія банку продовжить розвиток іпотечного кредитування. 

 
За станом на звітну дату структура консолідованої підгрупи AS 

"PrivatBank" була такою: 
 Головний офіс банку, розташований у м. Рига, Латвія; 
 Регіональні підрозділи у складі 7 філій (у тому числі у м. Лісабон, 

Португалія), 13 розрахункових груп та 4 центрів обслуговуван-
ня клієнтів; 

 Представництво у м. Рим, Італія; 
 Дочірні компанії  

- SIA «DigiPro» (основна діяльність – торгівля електронними 
продуктами з використанням терміналів POS, а також забез-
печення карткових розрахунків у терміналах POS); 

- SIA «PrivatLizings» (основна діяльність - фінансовий та опе-
ративний лізинг); 

- SIA «PrivatConsulting» (консалтингові послуги). 
 

Чисельність працівників підгрупи протягом звітного року в середньому 
склала 370 осіб  (2006: 297).  



 

Виплати персоналу банку за звітний рік склали 27 677 тис. грн. 
 
Дочірній банк АТ «ТАОПРИВАТБАНК», Грузія (раніше АТ «ТАО-

БАНК») – має загальну банківську ліцензію. Основними напрямками діяльно-
сті є привернення депозитів та обслуговування рахунків клієнтів, надання по-
зик та гарантій, готівкові та безготівкові розрахункові операції, та операції з 
іноземною валютою. Діяльність банку регулюється Національним Банком 
Грузії.    

Консолідована підгрупа АТ «ТАОПРИВАТБАНК»  станом на звітну да-
ту мала наступну структуру: 

 Головний офіс банку, розташований у м. Тбілісі, Грузія; 
 Регіональні підрозділи у складі 14 сервіс-центрів;  
 Дочірня компанія ТОВ Страхова компанія «ТАО». 

 
Середня чисельність працівників протягом звітного року склала 244 особи  

(2006: 91). 
Виплати персоналу банку за звітний рік склали 10 356 тис. грн. 
 
 



 
Інформація про інших учасників консолідованої групи – небанківські 
компанії 

 
Для забезпечення потреб материнської установи до складу консолідованої 

групи також входять: 
 

 ЗАТ «Кобос» - надання  в оренду нерухомого майна, 
 ТОВ «ПриватОфис» (раніше ТОВ «Бюро кредитних історій») - на-

дання  в оренду нерухомого майна, 
 ЗАТ «СП Комсомольська Правда Україна»  - видавнича діяльність, 
 ТОВ «А-Лекс» - Юридичні послуги, 
 ТОВ «Бюро кредитних історій України» - посередництво в кредиту-

ванні, 
 ТОВ «Перше Українське бюро кредитних історій» - посередництво в 

кредитуванні, 
 ТОВ «Українське бюро кредитних історій» - посередництво в креди-

туванні, 
 ТОВ «Приват-електрон» - оптова торгівля, 
 ТОВ «СПЕКТРУМ-ЕНЕРГО» - оптова торгівля, 
 ТОВ «ПРИВАТ-ФІНАНСИСТ» - оптова торгівля, 
 ТОВ «Студія «Факт-Інфо»» - Телерадіомовлення. 

 
 
В балансах окремих компаній групи обліковуються  довгострокові фінан-

сові інвестиції, які не є вкладеннями в асоційовані або дочірні  компанії (Інфо-
рмація про  довгострокові фінансові інвестиції  небанківських  дочірніх   уста-
нов). Але з огляду   на  порядок складання  Консолідованого звіту  інформацію 
про такі вкладення відображено  за статтею Інвестиції  в  асоційовані компанії  
Консолідованого балансу.



   
Інформація про довгострокові фінансові інвестиції  

небанківських дочірніх установ 
за 2007 рік 

N 
з/
п  

Небанківська 
дочірня уста-
нова - влас-
ник довго-
строкових 
фінансових 
інвестицій 

Компанія, до якої дочірня установа має  
довгострокові фінансові інвестиції 

Питома 
вага 

вкладень, 
що нале-
жать до-
чірній 
установі 

Повна назва Поштова адреса 
Код 

 ЄДР-
ПОУ 

Вид еконо-
мічної дія-
льності  

1  2 3  4 5  6 7 

1 ЗАТ "Кобос" ТОВ "Віалінт" 
м. Дніпропетровськ, 
вул. Володі Дубініна, 
б.8 

32561084 оптова тор-
гівля 0,00574 

2 
ЗАТ "Комсо-
мольська пра-
вда - Україна" 

Корпорація "Ін-
формаційні сис-
теми України" 

м. Київ, вул. Грушев-
ського, 1Д 24737811 

Надання в 
оренду не-
рухомості 

0,02809 

3 ТОВ "А-Лекс" 

ТОВ "Арлан" 
м. Дніпропетровськ, 
вул. Володі Дубініна, 
б.8 

31647453 
Надання в 
оренду не-
рухомості 

0,00258 

ТОВ "Приват-
сервіс 4" 

м. Дніпропетровськ, 
вул. Героїв Сталін-
града, б.140-Г 

21853936 оптова тор-
гівля 1,00000 

ТОВ "Тайлон" 
м. Дніпропетровськ, 
вул. Березинська, 
б.18 

33564306 оптова тор-
гівля 0,00313 

ТОВ "Вітязь" 
м. Дніпропетровськ, 
вул. Ак. Чекмарьова, 
3 

31647427 
Надання в 
оренду не-
рухомості 

0,00029 

4 ТОВ "Спект-
рум-Енерго" 

ТОВ "Приват-
Фінансист" 

м. Дніпропетровськ, 
вул. Набережна Пе-
ремоги, 32 

35201640 оптова тор-
гівля 0,00346 

ТОВ "Долма" 
м. Дніпропетровськ, 
вул. Ак. Чекмарьова, 
3 

33564332 оптова тор-
гівля 8,24280 

5 ТОВ "Приват-
Фінансист" 

ТОВ "Долма" 
м. Дніпропетровськ, 
вул. Ак. Чекмарьова, 
3 

33564332 оптова тор-
гівля 9,01000 

ТОВ "ПриватСер-
вісЦентр" 

м. Дніпропетровськ, 
вул. Набережна Пе-
ремоги, 32 

31737159 
Надання в 
оренду не-
рухомості 

7,00000 

ТОВ "Рубікон 
Трейдінг" 

м. Дніпропетровськ, 
Тополь, 2, б.22, 
кор.2, кв.2 

20273272 Будівництво 9,90000 

Корпорація "Ін-
формаційні сис-
теми України" 

м. Київ, вул. Грушев-
ського, 1Д 24737811 

Надання в 
оренду не-
рухомості 

5,07795 

ТОВ "Безпека, 
охорона, гарантія" 

м. Дніпропетровськ, 
вул. Набережна Ле-
ніна, 29-а 

24609993 

проведення 
розсліду-
вань та за-
безпечення 
безпеки 

0,78810 

 



N з/п Повна назва юридичної особи - учасника 
консолідованої групи

Місцезнаходження (поштова 
адреса)

Код ЄДРПОУ, код 
господарської 

одиниці за межами 
України

Питома вага 
вкладень, що 

належать групі в 
статутному капіталі 
учасника, відсотків 

Вид економічної діяльності 
юридичної особи - 

учасника консолідованої 
групи 

Величина та дата змін 
питомої ваги вкладень, 
що належать групі в 
статутному капіталі 
учасника, відсотків

Метод, за яким 
фінансові звіти 
учасників групи 
включаються до 

складу 
консолідованої 

звітності 

Підстави для включення 
учасника до складу групи 

Номер 
примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ТОВ “Москомприватбанк” Росія, м.Москва вул. Космонавта 
Волкова, 16 нерезидент 86,2 Банківська діяльність (+36,2%, 02.10.2007) Повна 

консолідація

Право керувати фінансовою та 
виробничою політикою 
підприємства згідно із 

установчими документами

2 AS "PrivatBank"   (раніше АТ Банк 
“Парітате”)

Латвійська Республіка, LV-1011  
м. Рига, Тербатос,4

нерезидент 95,1 Банківська діяльність - Повна 
консолідація

Контроль

3 АТ "ТАОПРИВАТБАНК"
Грузия, Тбилиси. 0119, пр. А. 
Церетели 114. нерезидент 75,0 Банківська діяльність (+75%, 02.08.2007) Повна 

консолідація
Контроль

4 ЗАТ “Кобос” м.Дніпропетровськ, 
вул..Тітова,9, к.2

32470815 99,9 Здача в оренду нерухомого 
майна

- Повна 
консолідація

Контроль   

5 ТОВ "ПриватОфис" (раніше ТОВ "Бюро 
кредитних історій")

м. Дніпропетровськ, вул. Наб. 
Перемоги, 32

33546549 50,0 Здача в оренду нерухомого 
майна

- Повна 
консолідація

Контроль

6 ЗАТ "СП Комсомольська Правда 
Україна" м.Київ, вул. Фрунзе, 104-А 23731640 50,0 Видавнича діяльність - Повна 

консолідація

Право керувати фінансовою та 
виробничою політикою 
підприємства згідно із 

установчими документами

7 ТОВ "А-Лекс" м. Дніпропетровськ, вул. Наб. 
Перемоги, 32, к.506

30620184 60,0 Юридичні послуги - Повна 
консолідація

Контроль

8 ТОВ “Бюро кредитних історій України” м.Київ,                                       
вул. Грушевського, 1-Д

33546512 50,0 Посередництво в 
кредитуванні 

- Повна 
консолідація

Контроль

9 ТОВ “Перше Українське бюро 
кредитних історій”

м.Київ,                                       
вул. Грушевського, 1-Д

33546601 50,0 Посередництво в 
кредитуванні 

- Повна 
консолідація

Контроль

10 ТОВ “Українське бюро кредитних 
історій”

м.Київ,                                       
вул. Грушевського, 1-Д

33546706 99,7 Посередництво в 
кредитуванні 

(+49,7%, 21.02.2007) Повна 
консолідація

Контроль

11 ТОВ "Приват-електрон" м.Дніпропетровськ, 
вул.Ленінградська,5

33474789 100,0 Оптова торгівля - Повна 
консолідація

Контроль

12 ТОВ "СПЕКТРУМ-ЕНЕРГО" м.Дніпропетровськ, 
вул.Камянська, 36, к311

33563983 99,9 Оптова торгівля (+90,3%, 27.06.2007) Повна 
консолідація

Контроль

13 ТОВ "ПРИВАТ-ФІНАНСИСТ" м. Дніпропетровськ, вул. Наб. 
Перемоги, 32

35201640 99,9 Оптова торгівля (+99,9%, 30.07.2007) Повна 
консолідація

Контроль

14 ТОВ "Студія "Факт-Інфо" м. Павлоград,                           
вул. Радянська, 81/75

20196910 20,0 Телерадіомовлення - Участь в капіталі Суттєвий вплив

15 ТОВ Страхова компанія «ТАО» Грузия, Тбилиси. нерезидент 75,0 Страхування (+75%, 21.08.2007) Повна 
консолідація

Контроль

16 SIA „DigiPro” Латвійська Республіка, м. Рига нерезидент 95,1 Торгівля електронними 
продуктами

- Повна 
консолідація

Контроль

17 SIA „PrivatLizings” Латвійська Республіка, м. Рига нерезидент 95,1 Лізинг - Повна 
консолідація

Контроль

18 SIA „PrivatConsulting” Латвійська Республіка, м. Рига нерезидент 95,1 Консалтингові послуги - Повна 
консолідація

Контроль

"___" __________ 2008 року О.В. Дубілет

Вик. Пшенична
тел. 8(056)7217696 Л.І. Коротіна

(адреса) 

Головний бухгалтер ПриватБанку

Таблиця
складу учасників консолідованої групи

за 2007 рік

Голова Правління ПриватБанку

ПриватБанк
(назва банку) 

Україна, м. Дніпропетровськ



(тис. грн.)
Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік

1 2 3 
АКТИВИ

1 Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 4 734 289 3 046 677

2
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються 
Національним банком України, і цінні папери, емітовані 
Національним банком України

1 175 743 21 361

3 Кошти в інших банках 6 583 441 1 936 132
4 Цінні папери в торговому портфелі 970 487 1 028 541
5 Цінні папери в портфелі на продаж 56 251 166 475
6 Кредити та заборгованість клієнтів 40 515 538 27 244 039
7 Цінні папери в портфелі до погашення 54 649 12 412
8 Інвестиції в асоційовані компанії 68 084 -
9 Гудвіл при консолідації 27 278 50 607
10 Основні засоби та нематеріальні активи 1 798 302 1 406 624
11 Нараховані доходи до отримання 872 806 435 625
12 Відстроченний податковий актив 15 358 60 280
13 Інші активи 2 367 463 303 754

13.1 У тому числі активи небанківських установ 77 503 3 676
14 Довгострокові активи, призначені для продажу - -
15 Усього активів 59 239 689 35 712 527

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
16 Кошти банків 6 159 789 3 481 261

16.1 У тому числі кредити, які отримані від Національного банку 
України - -

17 Кошти клієнтів 40 616 218 26 356 806
18 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 3 439 3 435
18 Боргові цінні папери 3 103 671 919 988
20 Нараховані витрати до сплати 882 614 363 213
21 Відстроченні податкові зобов'язання 38 550 82 004
22 Інші зобов’язання 2 902 555 1 104 814

22.1 У тому числі зобов’язання небанківських установ 3 450 3 028
23 Усього зобов’язань 53 706 836 32 311 521

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЧАСТКА МЕНШОСТІ
24 Статутний капітал 2 713 250 2 121 674
25 Капіталізовані дивіденди - -
26 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів 

(учасників) - -
27 Емісійні різниці - -
28 Накопичені курсові різниці - -
29 Резерви та інші фонди 333 665 365 802
30 Резерви переоцінки, у тому числі: 289 072 362 429

30.1 Резерви переоцінки необоротних активів 187 398 362 429
30.2 Резерви переоцінки цінних паперів - -
31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 522 121 30 974
32 Прибуток/Збиток за звітний рік 1 590 479 517 543
33 Усього власного капіталу материнського банку 5 448 587 3 288 255
34 Частка меншості 84 266 2 584
35 Усього власного капіталу та частка меншості 5 532 853 3 401 006

36 Усього пасивів 59 239 689 35 712 527

0 0

Голова Правління ПриватБанку О.В. Дубілет

Головний бухгалтер ПриватБанку  Л.І. Коротіна

"___" __________ 2008 року

Вик. Пшенична
тел. 8(056)7217696

Консолідований баланс
за 2007 рік



(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 

1 2 3
1 Чистий процентний дохід 3 355 806 2 049 456

1.1 Процентний дохід 6 410 112 3 970 077
1.2 Процентні витрати (3 054 306) (1 920 621)
2 Чистий комісійний дохід 2 151 728 1 472 776

2.1 Комісійний дохід 2 437 098 1 592 493
2.2 Комісійні витрати (285 370) (119 717)
3 Торговельний дохід 384 160 371 705
4 Дохід у вигляді дивідендів 3 9 172
5 Дохід від участі в капіталі, у тому числі: 45 055 367

5.1 частка прибутку від інвестицій в асоційовані компанії - -
5.2 Прибуток від інвестицій у дочірні компанії 45 055 367
6 Інший дохід (28 937) 194 988
7 Фінансові результати від операційної діяльності

небанківських установ 55 286 2 079
8 Усього доходів 5 963 101 4 100 543
9 Загальні адміністративні витрати (1 392 930) (985 116)
10 Витрати на персонал (1 322 197) (828 227)
11 Втрати від участі в капіталі, у тому числі: - (53)

11.1 Втрати від інвестицій в асоційовані компанії - -
11.2 Втрати від інвестицій в дочірні компанії - (53)
12 Інші витрати (553 184) (285 395)
13 Прибуток від операцій 2 694 790 2 001 752
14 Чисті витрати на формування резервів (902 423) (1 444 404)
15 Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених

для продажу (135) -
16 Прибуток до оподаткування 1 792 232 557 348
17 Витрати на податок на прибуток (201 185) (37 221)
18 Прибуток після оподаткування 1 591 047 520 127
19 Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових 

активів, призначених для продажу - -
20 Чистий прибуток/збиток 1 591 047 520 127
21 Частка меншості (568) (2 584)
22 Прибуток/Збиток консолідованої  групи 1 590 479 517 543
23 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) - -
24 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію 

(грн.) - -

Голова Правління ПриватБанку О.В. Дубілет

Головний бухгалтер ПриватБанку  Л.І. Коротіна

"___" __________ 2008 року

Вик. Пшенична
тел. 8(056)7217696

Консолідований звіт про фінансові результати

за 2007 рік 



  ПриватБанк
(назва банку) 

(тис. грн.)
Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік
1 2 3 4
  
1 Чистий прибуток (збиток) поточного періоду  1 590 479 517 543
  Поправки чистого прибутку 
2 Нараховані витрати 882 614 363 213
3 Нараховані доходи (872 806) (435 625)
4 Амортизація необоротних активів 248 797 195 926
5 Резерви під сумнівні борги, знецінення активів 892 771 59 385
6 Торговельний результат (384 160) (371 105)
7 Нарахований та відстрочений податок 1 468 (60 280)
8 Прибуток (збиток) від продажу інвестицій - (426)
9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії - -
10 Амортизація дисконту і премії цінних паперів (7 598) (102 942)
11 Інший рух коштів, які не є грошовими 560 018 (298 803)
12 Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку 2 911 583 (133 113)
13 Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках,

кредитів та передоплат іншим банкам (4 747 570) 475 118
14 Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам (14 164 270) (11 987 761)
15 Зменшення (збільшення) інших активів (2 058 194) (82)
16 Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного

банку України - -
17 Збільшення (зменшення) коштів інших банків 2 678 528 1 310 626
18 Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках 14 259 412 8 266 582

19 Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні)
сертифікати 4 (218)

20 Збільшення (зменшення) інших зобов’язань 1 797 741 787 235

I. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

(непрямий метод)

Консолідований звіт про рух грошових коштів
за 2007 рік

Україна, м.Дніпропетровськ
(адреса) 

20 Збільшення (зменшення) інших зобов язань 1 797 741 787 235
21 Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі та у

портфелі на продаж 193 245 (152 863)

22 Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від
операційної діяльності (2 041 104) (1 301 363)

23 Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної
діяльності 870 479 (1 434 476)

24 Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі до погашення (1 202 237) (1 940)
25 Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії (68 084) 33 151
26 Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії  - 90 511
27 Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів

 (639 570) (246 403)
28 Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності (1 909 891) (124 681)

29 Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу 2 183 683 576 889
30 Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань 67 704 858
31 Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу 631 250 500 000
32 Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду, у тому числі: (742) -
32.1 Дивіденди, що сплачені акціонерам компанії - -
32.2 Дивіденди, що сплачені власникам частки меншості (742) -
33 Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності 2 814 258 1 781 747
34 Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 1 774 846 222 590
35 Різниці в результаті переведення коштів у різних валютах (2 896)
36 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 3 711 228 3 488 638
37 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 5 483 178 3 711 228

Голова Правління ПриватБанку О.В. Дубілет

Головний бухгалтер ПриватБанку  Л.І. Коротіна

" " 2008 року

III. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

II. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

"___" __________ 2008 року

Вик. Пшенична
тел. 8(056)7217696



Консолідований звіт про власний капітал
за 2007 рік 

Рядок
 Найменування статті 

Статутний 
капітал 

зареєстрова
ний, 

сплачений 

Капіталізо
вані 

дивіденди 

Викуплені 
власні 
акції 

Емісійні 
різниці 

Накопичені 
курсові 
різниці 

Резерви 
та інші 
фонди 

Резерви 
переоцінки

 

Нерозподіле
ний 

прибуток 
(непокритий 
збиток) 

Капітал, 
резервні та 
інші фонди 
материнсько
го банку 
(усього)

Частка 
меншості

Капітал, 
резервні 
та інші 
фонди та 
частка 
меншості 
(усього)

2006 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Залишок на 1 січня 2007 року 2 190 129         365 802 362 429 551 101 3 288 255 (68 455) 3 401 006 2 346 310 
2 Скоригований залишок на початок року 2 082 000 308 155 353 997 555 438 3 299 590 48 000 3 347 590 2 356 013 
  Коригування:                     
2.1 Зміна облікової політики               9 703 
2.2 Виправлення помилок (108 129)         (57 647) (8 432) 4 337 11 335 116 455 (53 416)   
3 Переоцінка необоротних активів             (79 046)   (79 046) (79 046) 8 432 

(165) (305)
165 305 

5 Відстрочені податки за результатами 
переоцінки основних засобів 14 286 14 286 14 286 

6 Переоцінка інвестицій в асоційовані й 
дочірні компанії               2 578 2 578 

7 Накопичені курсові різниці             (2 896) (2 896) (2 896) 7 783 
8 Чистий прибуток звітного року               1 590 479 1 590 479 568 1 591 047 517 543 
9 Розподіл прибутку до загальних резервів           200   (200) 0 

10 Розподіл прибутку до резервних фондів           25 310   (25 310) 0 

11 Розподіл прибутку до інших фондів                 
12 Дивіденди, що сплачені у звітному році               (5 076) (5 076) 4 334 (742)

13 Дивіденди, що капіталізовані у звітному 
році           

14 Сплата до раніше зареєстрованого 
статутного капіталу                 

15 Внески за акціями нового випуску 631 250 631 250 631 250 500 000 
16 Викуплені власні акції                   
17 Продаж раніше викуплених власних акцій                   
18 Анульовані раніше викуплені акції                   
19 Нові інвестиції в асоційовані та дочірні 

компанії 28 786 28 786 48 

20 Реалізація інвестицій в асоційовані й 
дочірні компанії             (32)

21
Залишок за станом на кінець дня 31 
грудня 2007 року 

2 713 250 333 665 289 072 2 112 600 5 448 587 84 266 5 532 853 3 401 006 

"___" __________ 2008 року Голова Правління ПриватБанку О.В. Дубілет

Вик. Пшенична Головний бухгалтер ПриватБанку  Л.І. Коротіна
тел. 8(056)7217696

165 (165)  4 Сума результатів переоцінки необоротних 
активів у разі їх вибуття           



(тис. грн.)
Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 

1 2 3 3 
  
1 Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам 312 397 135 958
2 Гарантії, що надані клієнтам 331 487 894 248
3 Сумнівні гарантії та поручительства - -
4 Зобов'язання з кредитування, які надані банкам - -
5 Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам 962 507 940 978
6 Валюта та банківські метали, які куплені, але не отримані 1 089 380 48 453
7 Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими металами - -
8 Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу - -
9 Активи до отримання 820 192 2 865 944
10 Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами, крім 

інструментів валютного обміну - -
11 Отримана застава 70 484 395 51 594 436
12 Не сплачені в строк доходи 816 559 582 453
13 Списана у збиток заборгованість за активами 135 438 158 424
14 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні 401 790 293 495
15 Активні рахунки довірчого управління 107 689 57 307
16 Інші розрахунки 25 23
17 Операції за основними засобами 521 651 249 380
18 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі 21 992 15 860
19 Інші активи небанківських установ - -
  
20 Гарантії, що отримані від банків 262 438 233 969
21 Гарантії, що отримані від клієнтів 18 752 973 11 261 763
22 Зобов'язання з кредитування, які отримані від банків 57 -
23 Пасивні рахунки довірчого управління 107 689 57 307
24 Валюта та банківські метали, які продані, але не відправлені 1 095 260 48 516
25 Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу - -
26 Активи до відправлення 273 887 2 671 150
27 Надана застава  1 233 458 379 463
28 Інші зобов'язання небанківських установ - -

Голова Правління ПриватБанку О.В. Дубілет

Головний бухгалтер ПриватБанку  Л.І. Коротіна

"___" __________ 2008 року

Вик. Пшенична
тел. 8(056)7217696

II. ПОЗАБАЛАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

I. ПОЗАБАЛАНСОВІ ВИМОГИ 

(назва банку) (адреса) 

Консолідовані позабалансові вимоги та зобов'язання

за 2007 рік 
ПриватБанк Україна, м. Дніпропетровськ



Примітки до консолідованої фінансової звітності  
 
Примітка 1. Облікова політика 
 
До складу консолідованої групи входять юридичні особи різних форм го-

сподарювання, видів економічної діяльності та резидентства, отже кожна гос-
подарська одиниця консолідованої групи здійснює облік своїх операцій у від-
повідності до власної облікової політики з безумовним додержанням націона-
льних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.   

 
Примітка 1.1. Іноземна валюта  

 
Всі активні та пасивні операції, що здійснюються учасниками групи в 

іноземній валюті, відображаються в бухгалтерському обліку за номіналом 
(якщо інше не передбачено законодавством).  В індивідуальних балансових 
звітах учасників всі валютні залишки за статтями активів та зобов’язань наве-
дено в еквіваленті національної валюти за курсом Національного банку Украї-
ни, встановленим на останній робочій день звітного року.  

Балансові звіти учасників групи, що розташовані за межами України пе-
реобчислено в гривневий еквівалент за курсом Національного банку України, 
встановленим на останній робочій день звітного  року щодо відповідної валю-
ти. 

 
Доходи та витрати, які виникають в результаті діяльності учасників, відо-

бражаються в обліку в національній валюті за офіційними курсами, встанов-
леними Національним банком відповідної країни на дату визнання - нараху-
вання або отримання/сплати, в залежності від методу. Відповідним чином до-
ходи та витрати відображаються у індивідуальних звітах про фінансові ре-
зультати учасників-резидентів України. 

У Консолідованому звіті про фінансові результати доходи та витрати в 
іноземних валютах дочірніх компаній, що розташовані за межами України, 
переобчислено материнським банком за середньорічним курсом, розрахова-
ним на підставі курсів Національного банку України, що встановлюються для 
відповідних валют протягом року.  

Суму курсових різниць, що виникла при переобчисленні фінансового ре-
зультату поточного року учасників-господарських одиниць за межами Украї-
ни, наведено в Робочій таблиці для складання консолідованого балансу. Вона 
є складовою курсових різниць , що накопичені в чистих активах з дати попе-
редньої звітності (Консолідований звіт про власний капітал).   

 
 
Примітка 1.2. Основні засоби та нематеріальні активи 
 
Первісне визнання основних засобів здійснюється за собівартістю, яка 

складається із фактичних витрат на придбання, та витрат по приведенню їх у 
стан, придатний до використання. Після визнання об’єкти основних засобів 
обліковуються (а відповідно і відображаються в Консолідованому балансі) за 



 

переоціненою сумою, яка є їх справедливою вартістю на дату переоцінки мі-
нус накопичена амортизація.  

Нарахування амортизації за основними засобами здійснюється прямолі-
нійним  методом згідно з нормами: 

 

Основні засоби 
Норми  

амортизації, 
 % 

Строки корисного 
використання,  

роки 
Будівлі  2 50 
Квартири  2 50 
Вантажні  автомобілі 10 10 
Меблі  10 10 
Кіоски  обмінного пункту 10 10 
Гаражі  10 10 
Дизельна  електростанція 12,5 8 
Банкомати  14,3 7 
Касові  апарати 14,3 7 
Легкові  автомобілі 17 6 
Оргтехніка  20 5 
Електроприлади  20 5 
Банківський  модуль 20 5 
Радіостанції  20 5 
Міні  АТС 20 5 
Засоби  сигналізації 20 5 
Комп’ютерна техніка 25 4 
Газові  пістолети 25 4 
Електронасоси  33,3 3 
Рекламні  щити 33,3 3 

  
З огляду на особливості господарювання окремих учасників - господарсь-

ких одиниць за межами України норми амортизації можуть несуттєво відріз-
нятись від норм материнського банку. Але загальні показники консолідованої 
групи (зокрема, розмір амортизаційних відрахувань) коригування не потребу-
ють з огляду на показники  материнського банку. 

 
Нематеріальні активи – це певні немонетарні активи, що не мають фізич-

ної форми (ліцензії, патенти, програмне забезпечення для комп’ютерного, те-
лефонного обладнання, оргтехніки, банкоматів та ін.)  

Нематеріальні активи, придбані або виготовлені, первісно оцінюються за 
собівартістю. В Консолідованому балансі нематеріальні активи відображено за 
їх собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації.  

При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовувався  
прямолінійний метод, за яким річна сума амортизації визначається діленням 
вартості, що амортизується, на очікуваний період часу корисного використан-
ня нематеріального активу. Норми амортизації нематеріальних активів – від 
10% до 50%, в залежності від класифікації активу.  

 
 



 

 
Примітка 2.  Гудвіл 

 

Беручі до уваги досвід складання Консолідованої звітності за минулі ро-
ки, материнський банк здійснив розрахунок гудвілу при консолідації за 2007 
рік за припущенням, що ця звітність є першою консолідованою (Розрахунок 
частки меншості та гудвілу при консолідації).  

Негативний гудвіл було визнано доходом за тими учасниками, що увійш-
ли до консолідованої групи в звітному році. За учасниками, що увійшли в по-
передніх роках, негативний гудвіл збільшив нерозподілений прибуток мину-
лих років (Робоча таблиця для складання консолідованого балансу, Робоча 
таблиця для складання консолідованого звіту про фінансові результати).  

 
Примітка 3. Інформація за сегментами  

 

Звітні сегменти було визначено, зважаючи на специфіку консолідованої 
групи (основний напрямок діяльності та регіони, у яких присутня група). Ак-
тиви, зобов’язання, доході та витрати до здійснення коригувань, пов'язаних з 
виключенням внутрішньогрупових операцій та сальдо в процесі консолідації 
було розподілено за регіонами відповідно до країн, в яких здійснює господа-
рювання кожен з учасників консолідованої групи (Консолідовані активи та зо-
бов’язання за сегментами, Консолідовані фінансові результати за сегментами).  

У консолідованому фінансовому звіті результат сегмента визначено до 
здійснення коригувань, пов'язаних з відокремленням частки меншості.  

 



Консолідовані активи та зобов’язання за сегментами за 2007 рік
         (тис. грн.) 

Ря-
док Статті консолідованого балансу 

Банківська діяльність Інша  
діяльність 

Усього 

у тому числі: 

Україна Російська 
Федерація Латвія Грузія Україна 

Банківська 
діяльність по 
всіх регіонах 

Всі види дія-
льності по 
Україні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  АКТИВИ                 
1 Кошти в Національному банку України та 

готівкові кошти 3 934 124 617 078 137 925  45 079 10 995 4 745 201 4 734 206 3 945 119  

2 
Казначейські та інші цінні папери, що ре-
фінансуються Національним банком України, 
і цінні папери, емітовані Національним 
банком України 

1 175 743         1 175 743 1 175 743 1 175 743  

3 Кошти в інших банках 7 131 926 17 531 251 144  51 566   7 452 167 7 452 167 7 131 926  
4 Цінні папери в торговому портфелі 965 463   5 024      970 487 970 487 965 463  
5 Цінні папери в портфелі на продаж   8 736 532  134 46 849 56 251 9 402 46 849  
6 Кредити та заборгованість клієнтів 37 953 207 1 527 925 993 313  239 612   40 714 057 40 714 057 37 953 207  
7 Цінні папери в портфелі до погашення 45 450 9 199       54 649 54 649 45 450  
8 Інвестиції в асоційовані й дочірні компа-

нії 552 765       68 084 620 849 552 765 620 849  
9 Основні засоби та нематеріальні активи 1 533 758 87 148 21 705  53 858 101 833 1 798 302 1 696 469 1 635 591  
10 Нараховані доходи до отримання 840 033 18 094 17 734      875 861 875 861 840 033  
11 Відстрочений податковий актив 15 358         15 358 15 358 15 358  
12 Інші активи 2 063 580 204 095 11 870  10 626 77 503 2 367 674 2 290 171 2 141 083  
12.
1 У тому числі активи небанківських установ         77 503 77 503   77 503  

13 Довгострокові активи, призначені для про-
дажу                  

14 Усього активів сегмента 56 211 407 2 489 806 1 439 247  400 875 305 264 60 846 599 60 541 335 56 516 671  
  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ                 
15 Кошти банків 6 137 611 690 776 138 894  61 235 29 351 7 057 867 7 028 516 6 166 962  
15.
1 У тому числі кредити, які отримані від НБУ                 
16 Кошти клієнтів 38 093 592 1 426 589 949 159  157 790   40 627 130 40 627 130 38 093 592  
17 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані 

банком 3 439         3 439 3 439 3 439  
18 Боргові цінні папери 2 928 761 17 824 157 086      3 103 671 3 103 671 2 928 761  
19 Нараховані витрати до сплати 853 526 23 478 8 665      885 669 885 669 853 526  
20 Відстроченні податкові зобов'язання 35 788   830  1 664 268 38 550 38 282 36 056  
21 Інші зобов’язання 2 769 783 99 606 24 313  5 614 172 617 3 071 933 2 899 316 2 942 400  
21.
1 

У тому числі зобов’язання небанківських 
установ         172 617 172 617   172 617  

22 Усього зобов’язань сегмента 50 822 500 2 258 273 1 278 947  226 303 202 236 54 788 259 54 586 023 51 024 736  
 
 
 



 

Консолідовані фінансові результати за сегментами 
  за 2007 рік    
         (тис. грн.) 

Рядок Статті консолідованого звіту про фінансові 
результати 

Банківська діяльність Інша  
діяльність 

Усього 

у тому числі: 

Україна Російська 
федерація Латвія Грузія Україна 

Банківська 
діяльність 
по всіх ре-

гіонах 

Всі види ді-
яльності по 

Україні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Чистий процентний дохід 3 094 944 192 515 43 839  24 508   3 355 806 3 355 806  3 094 944  
1.1 Процентний дохід 6 041 358 270 167 75 195  28 916   6 415 636 6 415 636  6 041 358  
1.2 Процентні витрати (2 946 414) (77 652) (31 356) (4 408)   (3 059 830) (3 059 830) (2 946 414) 
2 Чистий комісійний дохід 1 921 942 209 141 19 209  1 436   2 151 728 2 151 728  1 921 942  
2.1 Комісійний дохід 2 181 570 225 546 25 964  4 018   2 437 098 2 437 098  2 181 570  
2.2 Комісійні витрати (259 628) (16 405) (6 755) (2 582)   (285 370) (285 370) (259 628) 
3 Торговельний дохід 355 887 12 761 12 335  3 177   384 160 384 160  355 887  
4 Дохід у вигляді дивідендів 745         745 745  745  
5 Дохід від участі в капіталі, у тому числі:                 
5.1 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії                 
5.2 Прибуток від інвестицій у дочірні компанії                 
6 Інший дохід (29 220) (7 233) 7 438    78 (28 937) (29 015) (29 142) 
7 Фінансові результати від операційної діяльності 

небанківських установ         55 286 55 286   55 286  
8 Усього доходів 5 344 298 407 184 82 821  29 121 55 364 5 918 788 5 863 424  5 399 662  
9 Загальні адміністративні витрати (956 337) (346 090) (61 999) (28 504)   (1 392 930) (1 392 930) (956 337) 
10 Витрати на персонал (1 322 197)         (1 322 197) (1 322 197) (1 322 197) 
11 Втрати від участі в капіталі, у тому числі:                 
11.1 Втрати від інвестицій в асоційовані компанії                 
11.2 Втрати від інвестицій в дочірні компанії                 
12 Інші витрати (495 505)   (3 630) (540) (53 509) (553 184) (499 675) (549 014) 
13 Прибуток від операцій 2 570 259 61 094 17 192  77 1 855 2 650 477 2 648 622  2 572 114  
14 Чисті витрати на формування резервів (848 338) (45 943) (3 789) (4 353)   (902 423) (902 423) (848 338) 

15 Дохід/Збиток від довгострокових активів, приз-
начених для продажу  (135)         (135) (135) (135) 

16 Прибуток до оподаткування 1 721 786 15 151 13 403  (4 276) 1 855 1 747 919 1 746 064  1 723 641  
17 Витрати на податок на прибуток (187 624) (11 401) (2 008) 803 (955) (201 185) (200 230) (188 579) 
18 Прибуток після оподаткування 1 534 162 3 750 11 395  (3 473) 900 1 546 734 1 545 834  1 535 062  
19 Чистий прибуток/збиток від продажу довгостроко-

вих активів, призначених для продажу                 
20 Чистий прибуток/збиток сегменту 1 534 162 3 750 11 395  (3 473) 900 1 546 734 1 545 834  1 535 062  

   



Примітка 4. Інша інформація  
 
Сумарна валюта балансу  дочірніх установ складає близько 8 відсотків  

від валюти балансу материнського банку.  
Всю суттєву інформацію щодо діяльності материнської установи наведе-

но в індивідуальному Річному звіті Закритого акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПриватБанк» за 2007 рік. 

 
 
 
 
 
Голова Правління  
ПриватБанку       О.В. Дубілет 
 
 
Головний бухгалтер  
ПриватБанку       Л.І. Коротіна        
 
 
 
 
Вик. Пшенична Ю.С. 

 +38 056 721 7696 
 



за 2007 рік
(тис. грн.)

Баланс 1 Баланс 2 Баланс 3 Баланс 4 Баланс 5 Баланс 6 Баланс 7 Баланс 8 Баланс 9 Баланс 10 Баланс 7 Баланс 8 Баланс 13

ООО МКПБ 
МОСКОМПРИВАТБА

НК
АS 

«PrivatBank»
АТ 

"ТАОПРИВАТБА
НК"

ЗАТ "Кобос"
ЗАТ 

"Комсомольс
ька правда -
Україна"

ТОВ 
"Юридична 

фірма   "А-
Лекс"

ТОВ 
"ПриватОфис

"

ТОВ "Бюро 
кредитних 
історій 
України"

ТОВ "Перше 
українське 

бюро 
кредитних 
історій"

ТОВ 
"Українське 

бюро 
кредитних 
історій"

ТОВ 
"СПЕКТРУМ-
ЕНЕРГО"

ТОВ "ПРИВАТ-
ФІНАНСИСТ"

ТОВ "Приват 
електрон"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
АКТИВИ

1 Кошти в Національному банку України та 
готівкові кошти банку 3 934 124 617 078 137 925 45 079 787 499 690 2 348 29 29 4 969 58 1 586 4 745 201 (10 912) 4 734 289

2
Казначейські та інші цінні папери, що 
рефінансуються Національним банком 
України, і цінні папери, емітовані 
Національним банком України

1 175 743 1 175 743 1 175 743

3 Кошти в інших банках 7 131 926 17 531 251 144 51 566 7 452 167 (868 726) 6 583 441

4 Цінні папери в торговому портфелі 965 463 5 024 970 487 970 487

5 Цінні папери в портфелі на продаж 8 736 532 134 24 010 10 22 829 56 251 56 251

6 Кредити та заборгованість клієнтів 37 953 207 1 527 925 993 313 239 612 40 714 057 (198 519) 40 515 538

7 Цінні папери в портфелі до погашення 45 450 9 199 54 649 54 649

8 Інвестиції в асоційовані й дочірні 
компанії 552 765 1 2 2 28 872 39 207 620 849 (552 765) 68 084

9 Гудвіл при консолідації 47 676 (20 398) 27 278

10 Основні засоби та нематеріальні активи 1 533 758 87 148 21 705 53 858 1 228 336 189 73 815 26 265 1 798 302 1 798 302

11 Нараховані доходи до отримання 840 033 18 094 17 734 875 861 (3 055) 872 806

12 Відстроченний податковий актив 15 358 15 358 15 358

13 Інші активи 2 063 580 204 095 11 870 10 626 2 534 7 723 141 20 640 38 46 424 2 1 2 367 674 (211) 2 367 463

13.1 У тому числі активи небанківських установ 2 534 7 723 141 20 640 38 46 424 2 1 77 503 77 503

14 Довгострокові активи, призначені для 
продажу 

15 Усього активів 56 211 407 2 489 806 1 439 247 400 875 28 560 8 560 1 022 96 803 29 29 5 007 101 629 40 795 22 830 60 846 599 47 676 (1 654 586) 59 239 689

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

16 Кошти банків 6 137 611 690 776 138 894 61 235 6 250 60 23 041 7 057 867 (898 078) 6 159 789

16.1 У тому числі кредити, які отримані від 
Національного банку України

17 Кошти клієнтів 38 093 592 1 426 589 949 159 157 790 40 627 130 (10 912) 40 616 218

18 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані 
банком 3 439 3 439 3 439

18 Боргові цінні папери 2 928 761 17 824 157 086 3 103 671 3 103 671

20 Нараховані витрати до сплати 853 526 23 478 8 665 885 669 (3 055) 882 614

21 Відстроченні податкові зобов'язання 35 788 830 1 664 268 38 550 38 550

22 Інші зобов’язання 2 769 783 99 606 24 313 5 614 1 537 890 39 97 289 72 856 3 3 3 071 933 (169 378) 2 902 555

22.1 У тому числі зобов’язання небанківських 
установ 1 537 890 39 97 289 72 856 3 3 172 617 (169 167) 3 450

23 Усього зобов’язань 50 822 500 2 258 273 1 278 947 226 303 1 537 7 408 99 97 289 72 856 3 23 044 54 788 259 (1 081 423) 53 706 836

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЧАСТКА МЕНШОСТІ

24 Статутний капітал, у тому числі: 2 713 250 184 747 113 368 149 537 26 578 19 7 29 29 29 5 000 28 911 40 797 29 3 262 330 (549 080) 2 713 250

24.1 Зареєстровані прості акції                 

24.2 Зареєстровані привілейовані акції 
25 Капіталізовані дивіденди

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

27 Емісійні різниці 13 421 13 421 (13 421)
28 Накопичені курсові різниці 154 868 (54) 968 (968)
29 Резерви та інші фонди 333 665 24 926 39 588 1 243 399 422 (65 757) 333 665

30 Резерви переоцінки, у тому числі: 289 072 9 047 13 895 312 014 (22 942) 289 072

30.1 Резерви переоцінки необоротних активів 187 398 9 047 13 895 210 340 (22 942) 187 398

30.2 Резерви переоцінки цінних паперів

31 Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) минулих років 518 758 8 909 (4 919) 3 153 37 743 (10) (223) 523 451 3 363 (4 693) 522 121

32 Прибуток/Збиток за звітний рік 1 534 162 3 750 11 395 (3 473) 292 1 096 173 (515) 7 (128) (5) (20) 1 546 734 45 055 (1 310) 1 590 479

33 Частка меншості 31 434 7 296 44 511 40 28 300 15 15 15 15 29 83 698 568 84 266

34 Усього власного капіталу материнського 
банку 5 388 907 231 533 160 300 174 572 27 023 1 152 923 (486) 29 29 5 007 28 773 40 792 (214) 6 058 340 48 418 (658 171) 5 448 587

35 Усього власного капіталу 5 388 907 262 967 167 596 219 083 27 063 1 180 1 223 (471) 44 44 5 022 28 802 40 792 (214) 6 142 038 48 986 (658 171) 5 532 853

36 Усього пасивів та частка меншості 56 211 407 2 521 240 1 446 543 445 386 28 600 8 588 1 322 96 818 44 44 5 022 101 658 40 795 22 830 60 930 297 48 986 (1 739 594) 59 239 689

-83 698 -1 310 85 008 0

"___" __________ 2008 року Голова Правління ПриватБанку О.В. Дубілет

Вик. Пшенична
тел. 8(056)7217696 Головний бухгалтер ПриватБанку  Л.І. Коротіна

Баланс материнського 
банку

Збільшення Зменшення

Робоча таблиця для складання консолідованого балансу

УсьогоРядок Статті консолідованого балансу

Зроблені регулюючі записи 
(у тому числі внутрішньо-

групові операції)
Показники учасників групи 

Промiжний 
результат 



средний средний средний
0,19766684 9,8914804 3,067255519 (тис. грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Чистий процентний дохід 3 094 944 192 515 43 839 24 508 3 355 806 0 3 355 806
1.1 Процентний дохід 6 041 358 270 167 75 195 28 916 6 415 636 (5 524) 6 410 112
1.2 Процентні витрати (2 946 414) (77 652) (31 356) (4 408) (3 059 830) 5 524 (3 054 306)
2 Чистий комісійний дохід 1 921 942 209 141 19 209 1 436 2 151 728 2 151 728
2.1 Комісійний дохід 2 181 570 225 546 25 964 4 018 2 437 098 2 437 098
2.2 Комісійні витрати (259 628) (16 405) (6 755) (2 582) (285 370) (285 370)
3 Торговельний дохід 355 887 12 761 12 335 3 177 384 160 384 160

4 Дохід у вигляді дивідендів 745 745 (742) 3

5 Дохід від участі в капіталі, у
тому числі: 45 055 45 055

5.1 Прибуток від інвестицій в
асоційовані компанії

5.2 Прибуток від інвестицій у дочірні
компанії 45 055 45 055

6 Інший дохід (29 220) (7 233) 7 438 39 13 26 (28 937) (28 937)

7
Фінансові результати від
операційної діяльності
небанківських установ

294 1 491 238 2 395 9 50 884 (5) (20) 55 286 55 286

8 Усього доходів 5 344 298 407 184 82 821 29 121 333 1 491 238 2 408 9 50 910 (5) (20) 5 918 788 44 313 5 963 101

9 Загальні адміністративні витрати (956 337) (346 090) (61 999) (28 504) (1 392 930) (1 392 930)

10 Витрати на персонал (1 322 197) (1 322 197) (1 322 197)

11 Втрати від участі в капіталі, у
тому числі:

11.1 Втрати від інвестицій в
асоційовані компанії

11.2 Втрати від інвестицій в дочірні
компанії

12 Інші витрати (495 505) (3 630) (540) (2 471) (51 038) (553 184) (553 184)
13 Прибуток від операцій 2 570 259 61 094 17 192 77 333 1 491 238 (63) 9 (128) (5) (20) 2 650 477 44 313 2 694 790

14 Чисті витрати на формування
резервів (848 338) (45 943) (3 789) (4 353) (902 423) (902 423)

15 Дохід/Збиток від довгострокових
активів, призначених для продажу (135) (135) (135)

16 Прибуток до оподаткування 1 721 786 15 151 13 403 (4 276) 333 1 491 238 (63) 9 (128) (5) (20) 1 747 919 44 313 1 792 232
17 Витрати на податок на прибуток (187 624) (11 401) (2 008) 803 (41) (395) (65) (452) (2) (201 185) (201 185)
18 Прибуток після оподаткування 1 534 162 3 750 11 395 (3 473) 292 1 096 173 (515) 7 (128) (5) (20) 1 546 734 44 313 1 591 047

19
Чистий прибуток/збиток від продажу 
довгострокових активів, 
призначених для продажу 

      
20 Чистий прибуток/збиток 1 534 162 3 750 11 395 (3 473) 292 1 096 173 (515) 7 (128) (5) (20) 1 546 734 44 313 1 591 047
21 (Частка меншості) (518) (558) 868 0 (548) (69) 257 0 0 0 0 0 0 (568) (568)

22 Прибуток/Збиток консолідованої
групи 1 534 162 3 232 10 837 (2 605) 292 548 104 (258) 7 (128) (5) (20) 1 546 166 44 313 1 590 479

23 Чистий прибуток на одну просту 
акцію (грн.)

24 Скоригований чистий прибуток на 
одну просту акцію (грн.)

"___" __________ 2008 року Голова Правління ПриватБанку О.В. Дубілет

Вик. Пшенична
тел. 8(056)7217696 Головний бухгалтер ПриватБанку  Л.І. Коротіна

Показники 
материнського 

банку

за 2007 рік
 Робоча таблиця для складання консолідованого звіту про фінансові результати

Рядок Статті консолідованого звіту про 
фінансові результати Усього

ТОВ 
"Юридичн
а фірма 
"А-Лекс"

ЗАТ 
"Кобос"

ТОВ 
"ПриватО
фис"

Збільшення Зменшення

ТОВ 
"Українське 

бюро 
кредитних 
історій"

ТОВ 
"Приват 
електрон"

Проміжний 
результат

Зроблені регулюючі 
записи (у тому числі 
внутрішньогрупові 

операції)

ТОВ 
"СПЕКТРУМ-
ЕНЕРГО"

ТОВ "ПРИВАТ-
ФІНАНСИСТ"

ООО МКПБ 
МОСКОМПРИВАТБ

АНК

Показники учасників групи

ТОВ "Бюро 
кредитних 
історій 
України"

ТОВ "Перше 
українське 

бюро 
кредитних 
історій"

ЗАТ 
"Комсомо
льська 
правда - 
Україна"

АТ 
"ТАОПРИВАТБА

НК"
AS "PARITATE 

BANKA"



(тис. грн.)

ТОВ МКБ 
МОСКОМПРИВА

ТБАНК

АS 
«PrivatBan

k»

АТ 
"ТАОПРИВАТ

БАНК"
ЗАТ 

"Кобос"

ЗАТ 
"Комсомольс
ька правда -
Україна"

ТОВ 
"Юридична 

фірма   "А-
Лекс"

ТОВ 
"Приват 
Офис"

ТОВ "Бюро 
кредитних 
історій 
України"

ТОВ "Перше 
українське 

бюро 
кредитних 
історій"

ТОВ 
"Українське 

бюро 
кредитних 
історій"

ТОВ 
"СПЕКТРУМ-
ЕНЕРГО"

ТОВ "ПРИВАТ-
ФІНАНСИСТ"

ТОВ 
"Приват 

електрон"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Кошти в інших банках 637 736

Кошти банків 637 736

Кошти в інших банках 52 770

Кошти банків 52 770

Нараховані витрати до сплати 74

Нараховані доходи до отримання 74

Кошти в інших банках 178 220

Кошти банків 178 220

Процентний дохід 2 781

Процентні витрати 2 781

Нараховані витрати до сплати 82

Нараховані доходи до отримання 82

Інші активи 211

Інші зобов'язання 211

Кошти в Національному банку України 
та готівкові кошти банку 10 362

Кошти клієнтів 10 362

Кошти в Національному банку України 
та готівкові кошти банку 550

Кошти клієнтів 550

2

На 
дату 
склад
ання 
звітн
ості

Виключення із статей консолідованої
звітності залишків на поточних 
рахунках, що відкриті небанківським
дочірнім установам в материнському 
банку)

У тому числі в розрізі учасників консолідованої групи 

1

На 
дату 
склад
ання 
звітн
ості

Зміст операції 
Назва статей фінансових звітів, за 
якими здійснюються регулювальні 

записи 
Дебет

N  
з/
п 

Дата 
регул
юваль 
ного 
запис
у 

632 551 5 169

Кредит 

Журнал регулювальних записів за 2007 рік
ПриватБанк

(назва материнського банку)

16

28 4 96928

На 
дату 
склад
ання 
звітн

і

8

На 
дату 
склад
ання 
звітн
ості

9

4

На 
дату 
склад
ання 
звітн
ості

6

На 
дату 
склад
ання 
звітн
ості

Виключення із статей консолідованої
звітності внутрішньогрупових 
опреацій (кредити, що надані 
материнським банком дочірнім 
банківським установам)

56 560 92 743

Виключення із статей консолідованої
звітності залишків на 
кореспондентських рахунках 
материнського банку в дочірніх 
банках

Виключення із статей консолідованої
звітності внутрішньогрупових 
опреацій (депозити дочірніх 
установ, розміщені в материнському 
банку)

1 383 44 673

28 917

Виключення із статей консолідованої
звітності залишків на 
кореспондентських рахунках дочірніх
банків в материнському банку

6 714

Виключення із статей консолідованої
звітності нарахованих доходів за 
операціями з дочірніми банківськими
установами

499 73 2 348 58 1 586

550

211

773

60 22

5

На 
дату 
склад
ання 
звітн
ості

Виключення із статей консолідованої
звітності  доходів/витрат за 
операціями з дочірніми банківськими
установами

1 831 705 245

63

7

На 
дату 
склад
ання 
звітн
ості

Виключення із статей консолідованої
звітності іншої дебіторської 
заборгованості за операціями з 
дочірніми банківськими установами

3

На 
дату 
склад
ання 
звітн
ості

Виключення із статей консолідованої
звітності нарахованих витрат за 
операціями з дочірніми банками

11

Кошти клієнтів 550

Нараховані доходи до отримання 19

Нараховані витрати до сплати 19

Кредити та заборгованість клієнтів 198 519 6 250 61 96 335 72 832 23 041

Кошти банків 29 352 6 250 61 23 041

Інші зобов’язання, У тому числі 
зобов’язання небанківських установ 169 167 96 335 72 832

Нараховані доходи до отримання 2 880

Нараховані витрати до сплати 2 880

Процентний дохід 2 743

Процентні витрати 2 743

Інвестиції в асоційовані й дочірні 
компанії 552 765 159 254 140 969 125 574 25 157 801 4 15 15 15 4 985 29 816 66 131 29

Гудвіл при консолідації (20 398) (37 095) (640) (7 960) (1 534) 773 (446) 0 0 0 (1) 944 25 338 223

Власний капітал 669 433 231 533 160 300 174 572 27 023 1 152 923 (486) 29 29 5 007 28 773 40 792 (214)

Частка меншості 84 266 31 952 7 854 43 642 40 576 369 (241) 15 15 15 29

Гудвіл при консолідації (Інвестиції 
в дочірні компанії) 47 676 37 095 640 7 960 1 534 446 1

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) минулих років 2 621 640 1 534 446 1

Прибуток/Збиток за звітний рік 45 055 37 095 7 960

Дохід у вигляді дивідендів,  
Прибуток/Збиток за звітний рік 742

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) минулих років 742

В колоках 5, 6 зазначено суми коригувань показників консолідованої звітності за принципом:
 - в колонці 5 відображено суми збільшення активних статей та зменшення пасивних статей балансу
 - в колонці 6 відображено суми збільшення пасивних статей та зменшення активних статей балансу

5

13

На 
дату 
склад
ання 
звітн
ості

Виключення із статей консолідованої
звітності  отриманих доходів за 
кредитами, що надані материнським 
банком дочірнім небанківським 
установам

2 701

12

На 
дату 
склад
ання 
звітн
ості

Виключення із статей консолідованої
звітності нарахованих доходів за 
операціями з дочірніми 
небанківськими установами

486 6 1 720

5
Виключення із статей консолідованої
звітності нарахованих витрат за 
операціями з дочірніми 
небанківськими установами

ості

Виключення із статей консолідованої
звітності внутрішньогрупових 
опреацій (кредити, що надані 
материнським банком дочірнім 
небанківським установам)

16 Виключення дивідендів, сплачених 
материнському банку

На 
дату 
склад
ання 
звітн
ості

14

На 
дату 
склад
ання 
звітн
ості

Виключення із статей консолідованої
звітності  вартості інвестиції в 
дочірні компанії, виділення гудвілу
при консолідації та частки меншості

Віднесення негативного гуділу до 
нерозподіленого прибутку15

На 
дату 
склад
ання 
звітн
ості

11

10

На 
дату 
склад
ання 
звітн
ості

банку)

42

330 333

14

На 
дату 
склад
ання 
звітн
ості

742
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11 Баланс 12 Баланс 
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ООО МКПБ 
МОСКОМПРИВ

АТБАНК

АS 
«PrivatBan

k»

АТ 
"ТАОПРИВАТ

БАНК"
ЗАТ 

"Кобос"

ЗАТ 
"Комсомоль

ська 
правда - 
Україна"

ТОВ 
"Юридична 
фірма   "А-

Лекс"

ТОВ 
"ПриватОфис

"

ТОВ "Бюро 
кредитних 
історій 
України"

ТОВ "Перше 
українське 

бюро 
кредитних 
історій"

ТОВ 
"Українсь
ке бюро 

кредитних 
історій"

ТОВ 
"СПЕКТРУ

М-
ЕНЕРГО"

ТОВ 
"ПРИВАТ-
ФІНАНСИСТ

"

ТОВ 
"Приват 
електрон

"

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЧАСТКА МЕНШОСТІ

Статутний капітал, у тому числі: 184 747 113 368 149 537 26 578 19 7 29 29 29 5 000 28 911 40 797 29 549 080
Зареєстровані прості акції       
Зареєстровані привілейовані акції 
Капіталізовані дивіденди
Власні акції (частки, паї), що викуплені в 

Розрахунок частки меншості та гудвілу при консолідації

Статті власного капіталу

Показники учасників групи 

Усього

ц ( , ), щ у
акціонерів (учасників)
Емісійні різниці 13 421 13 421
Накопичені курсові різниці 154 868 (54) 968
Резерви та інші фонди 24 926 39 588 1 243 65 757
Резерви переоцінки, у тому числі: 9 047 13 895 22 942

Резерви переоцінки необоротних активів 9 047 13 895 22 942

Резерви переоцінки цінних паперів
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих 
років 8 909 (4 919) 3 153 37 743 (10) (223) 4 693

Прибуток/Збиток за звітний рік 3 750 11 395 (3 473) 292 1 096 173 (515) 7 (128) (5) (20) 12 572
Усього власного капіталу 231 533 160 300 174 572 27 023 1 152 923 (486) 29 29 5 007 28 773 40 792 (214) 669 433

На звітну дату
Частка меншості: 13,8% 4,9% 25,0% 0,1% 50,0% 40,0% 50,0% 50,0% 50,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0%

в чистих активах 31 434 7 296 44 511 40 28 300 15 15 15 15 29 0 0 83 698
 в прибутку 518 558 (868) 548 69 (257) 568

Всього частка меншості 31 952 7 854 43 643 40 576 369 (241) 15 15 15 29 0 0 84 266

Частка контролю: 86,2% 95,1% 75,0% 99,9% 50,0% 60,0% 50,0% 50,0% 50,0% 99,7% 99,9% 100,0% 100,0%
Балансова вартість інвестицій 159 254 140 969 125 574 25 157 801 4 15 15 15 4 985 29 816 66 131 29 552 765

Гудвіл при консолідації (37 095) (640) (7 960) (1 534) 773 (446) 0 0 0 (1) 944 25 338 223 (20 398)



ЗАТ 
"Кобос"

ЗАТ "СП 
Комсомольс
ька Правда 
Україна"

ТОВ "А-Лекс"
ТОВ 

"ПриватОфис
"

ТОВ "Бюро 
кредитних 
історій 
України"

ТОВ "Перше 
Українське 

бюро 
кредитних 
історій"

ТОВ 
"Українське 

бюро 
кредитних 
історій"

ТОВ 
"СПЕКТРУМ-
ЕНЕРГО"

ТОВ "ПРИВАТ-
ФІНАНСИСТ"

ТОВ 
"Приват-
електрон"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    

Нематеріальні активи 010, 011, 012 11 10 Основні засоби та нематеріальні активи 

Незавершене будівництво 020 34 203 10 Основні засоби та нематеріальні активи 

Основні засоби 030, 031, 032 1 228 325 183 39 612 26 265 10 Основні засоби та нематеріальні активи 

Довгострокові фінансові інвестиції 040 1 2 2 28 872 39 207 8 Інвестиції в асоційовані компанії
Інші фінансові інвестиції 045 13.1 У тому числі активи небанківських установ 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 6 Кредити та заборгованість клієнтів 
Відстрочені податкові активи 060 12 Відстрочений податковий актив 
Інші необоротні активи 070 6 10 Основні засоби та нематеріальні активи 

    

Запаси 100, 110, 120, 
130, 140 294 13.1 У тому числі активи небанківських установ 

6 Кредити та заборгованість клієнтів 
7 Цінні папери в портфелі до погашення 
5 Цінні папери в портфелі на продаж 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 160, 161, 162 1 357 4 891 137 824 38 13.1 У тому числі активи небанківських установ 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 170, 180, 190, 
200 190 310 1 4 327 264 2 13.1 У тому числі активи небанківських установ 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 503 24 13 899 40 959 1 13.1 У тому числі активи небанківських установ 
Поточні фінансові інвестиції 220 24 010 10 22 829 5 Цінні папери в портфелі на продаж 

Типова перехідна таблиця N 1

Дані балансу підприємства Номер 
статті 

консолідова
ного 

балансу 

Найменування статті консолідованого балансу 

за статтями балансу підприємств до консолідованого балансу

Найменування статті балансу підприємства 
Код рядка 
балансу 

підприємства 

АКТИВ
I. Необоротні активи 

II. Оборотні активи 

Векселі одержані 150 

р р р
3 Кошти в інших банках 

787 499 690 2 348 29 29 4 969 58 1 586 1 Кошти в Національному банку України та готівкові 
кошти банку 

Інші оборотні активи 250 2 1 590 5 201 13.1 У тому числі активи небанківських установ 
III. Витрати майбутніх періодів 270 482 2 204 3 13.1 У тому числі активи небанківських установ 

    
Статутний капітал 300 26 578 19 7 29 29 29 5 000 28 911 66 132 29 24 Статутний капітал 
Пайовий капітал 310 24 Статутний капітал 
Додатковий вкладений капітал 320 29 Резерви та інші фонди 
Інший додатковий капітал 330 29 Резерви та інші фонди 
Резервний капітал 340 29 Резерви та інші фонди 

153 36 743 (10) (223) 31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
минулих років 

292 1 097 173 (515) 7 (128) (5) (20) 32 Прибуток/Збиток за звітний рік 
Неоплачений капітал 360 (25 335) 24 Статутний капітал 
Вилучений капітал 370 24 Статутний капітал 

    
Забезпечення витрат персоналу 400 22.1 У тому числі зобов'язання небанківських установ 
Інші забезпечення 410 22.1 У тому числі зобов'язання небанківських установ 
Цільове фінансування 420 22.1 У тому числі зобов'язання небанківських установ 

    
Довгострокові кредити банків 440 6 250 16 Кошти банків 
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 17 Кошти клієнтів 
Відстрочені податкові зобов'язання 460 268 21 Відстрочені податкові зобов'язання 
Інші довгострокові зобов'язання 470 94 96 780 72 832 22.1 У тому числі зобов'язання небанківських установ 

    
Короткострокові кредити банків 500 60 23 041 16 Кошти банків 

16 Кошти банків 
17 Кошти клієнтів 

Векселі видані 520 19 Боргові цінні папери 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 530 3 3 22.1 У тому числі зобов'язання небанківських установ

Поточні зобов'язання за розрахунками 
540, 550, 560, 
570, 580, 590, 

600 
16 890 17 10 3 3 22.1 У тому числі зобов'язання небанківських установ 

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

ПАСИВ 

IV. Поточні зобов'язання 

510 

350 

III. Довгострокові зобов'язання 

I. Власний капітал 

Грошові кошти та їх еквіваленти 230, 240 

Інші поточні зобов'язання 610 1 424 22 496 24 22.1 У тому числі зобов'язання небанківських установ 
V. Доходи майбутніх періодів 630 22.1 У тому числі зобов'язання небанківських установ 



ЗАТ "Кобос"

ЗАТ 
"Комсомольсь
ка правда - 
Україна"

ТОВ 
"Юридична 
фірма А-
Лекс"

ТОВ 
"ПриватОфис"

ТОВ "Бюро 
кредитних 
історій 
України"

ТОВ "Перше 
Українське 

бюро 
кредитних 
історій"

ТОВ 
"Українське 

бюро 
кредитних 
історій"

ТОВ 
"СПЕКТРУМ-
ЕНЕРГО"

ТОВ "ПРИВАТ-
ФІНАНСИСТ"

ТОВ "Приват 
електрон"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Дохід (виручка) від реалізації продукції 010 718 22 055 1 829 3 401 644 3     
Податок на додану вартість 015 (3 057)     
Акцизний збір 020 (120) (305) (567) (107) (1)     
  025     
Інші вирахування з доходу 030 (52)     
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
 (товарів, робіт, послуг) 035 598 18 946 1 524 2 834 537 2     

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 040 (7 066)     
Валовий:       
прибуток 050 598 11 880 1 524 2 834 537 2     
збиток 055     
Інші операційні доходи 060 7 034 102 35 577 50 908 16     
Адміністративні витрати 070 (97) (1 177) (994) (207) (7) (17) (20)     
Витрати на збут 080 (9 032)   

Стаття Код 
рядка 

Дані звіту про фінансові результати підприємства

Звіт про фінансові результати підприємства 

за статтями звіту про фінансові результати підприємств до консолідованого звіту про фінансові результати
Типова перехідна таблиця N 2

Рядок Найменування статті 

I. Фінансові результати
Консолідований звіт про фінансові 

результати 

Витрати на збут 080 (9 032)   
Інші операційні витрати 090 (207) (7 214) (394) (35 809) (528) (20) (4)     
Фінансові результати від операційної діяльності:   
прибуток 100 294 1 491 238 2 395 9 50 883
збиток 105 (5) (20)
Дохід від участі в капіталі 110 5 Дохід від участі в 

капіталі 

Інші фінансові доходи 120 4 Дохід у вигляді дивідендів 
Інші доходи 130 39 13 27 6 Інший дохід 
Фінансові витрати 140 1.2 Процентні витрати 
Втрати від участі в капіталі 150 11 Втрати від участі в 

капіталі 
Інші витрати 160 (2 471) (51 038) 12 Інші витрати 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:       
прибуток 170 333 1 491 238 9     
збиток 175 (63) (128) (5) (20)     
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (41) (395) (65) (452) (2) 17 Витрати на податок на 

прибуток 

Фінансові результати від звичайної діяльності:       
прибуток 190 292 1 096 173 7     
збиток 195 (515) (128) (5) (20)     
Надзвичайні:       
доходи 200 6 Інший дохід 
витрати 205 12 Інші витрати 
Податки з надзвичайного прибутку 210 17 Витрати на податок на 

прибуток 
Чистий:       
прибуток 220 292 1 096 173 7     
збиток 225 (515) (128) (5) (20)     

7 
Фінансові результати від 
операційної діяльності 
небанківських установ 



ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО ПАКЕТУ 
КОНСОЛІДОВАНИХ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 
Учасникам та керівництву ЗАТ КБ „ПриватБанк”, 
Національному банку України та іншим користувачам 
 

Ми провели аудиторську перевірку загальної інформації про консолідовану діяльність 
Закритого акціонерного товариства Комерційного банку “ПриватБанк” (надалі – “Банк”), 
консолідованих фінансових звітів, що включають консолідований баланс станом на 31 
грудня 2007 року, консолідований звіт про фінансові результати, консолідований звіт про рух 
грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал, приміток до річної 
консолідованої фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату, опис важливих 
аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки. 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне 
представлення цих фінансових звітів у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення 
фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; 
вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які 
відповідають обставинам. 

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі 
результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у 
відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас 
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для 
отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських 
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від 
судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень 
фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, 
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та 
достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної 
облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та 
загального представлення фінансових звітів. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки. 

На нашу думку консолідовані фінансові звіти справедливо та достовірно відображають, 
в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Закритого акціонерного товариства Комерційного 
банку “ПриватБанк” станом на 31 грудня 2007 року, його фінансові результати та рух 
грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. 

Аудиторська перевірка достовірності консолідованої фінансової звітності Закритого 
акціонерного товариства Комерційного банку “ПриватБанк” за 2007 рік проводилася у 
відповідності до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні”, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Закону 
України “Про аудиторську діяльність” та інших законодавчих і нормативних актів України. 
 
Директор ТОВ АФ “Оратанія” 
(сертифікат серії “Б” № 0000030 від 28.12.2004р., 
продовжений до 01.01.2010р., Рішення НБУ від 27.12.2006р. № 163).

Дідук М.С.

30 червня 2008 року 
 
ТОВ АФ “Оратанія” 
Адреса: Україна, 03115, м. Київ, вул. Верховинна 34, к. 19 
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УКРАЇНА 
 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ОРАТАНІЯ” 
  450-65-80;  8-097-891-55-40 

 
№ 2А-ПБ м. Дніпропетровськ 30 червня 2008 р.

 
 

Звіт незалежних аудиторів 
про консолідовану фінансову звітність Закритого акціонерного 

товариства комерційний банк “ПриватБанк” за 2007 рік 
 

На підставі договору від 25 жовтня 2007 року № 1А-ПБ , укладеним із Закритим 
акціонерним товариством комерційний банк “ПриватБанк”, Товариством з 
обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “Оратанія” (Свідоцтво про 
внесення в Реєстр аудиторських фірм №1473 від 26.01.2001р., видане Аудиторською 
палатою України, продовжене до 26.01.2011р.) з 21 травня 2008 року по 30 червня 
2008 року проведено аудиторську перевірку достовірності та повноти річної 
консолідованої фінансової звітності Закритого акціонерного товариства 
комерційний банк “ПриватБанк” за 2007 рік у відповідності з Міжнародними 
стандартами аудиту, надання впевненості та етики; до вимог Закону України “Про 
аудиторську діяльність”; Закону України “Про банки і банківську діяльність”; 
Положення про порядок подання банками до Національного банку України 
аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, 
затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 
09.09.2003р. №389 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.2003р. 
за №871/8192, із змінами та чинного законодавства України. 

 
Фактичне місцезнаходження ТОВ АФ “Оратанія”: м. Київ, вул. Верховинна, 34 

к.19 ; тел. 450-65-80;  8-097-891-55-40. 
 
Перевірку проводили аудитори: 
Дідук М.С. (сертифікат серії “Б” № 0000030 від 28.12.2004 р., продовжений до 

01.01.2010 р., Рішення НБУ від 27.12.2006 р. № 163); 
Іщенко Н.І. (сертифікат серії “Б” № 0000026 від 28.12.2004 р., продовжений до 

01.01.2010 р., Рішення НБУ від 27.12.2006 р. № 162); 
Хоменко О.І. (сертифікат серії “Б” № 0000035 від 11.01.2005 р., продовжений 

до 01.01.2010 р., Рішення НБУ від 27.12.2006 р. № 159) та інші фахівці аудиторської 
фірми. 

Місце проведення аудиту: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, 
тел.(0562) 39-04-73. 

 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БАНК 
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ПриватБанк заснований як товариство з обмеженою відповідальністю згідно з 

рішенням зборів засновників від 07.02.1992 року і зареєстрований НБУ 19.03.1992 
року, про що внесено запис у Книгу реєстрації комерційних банків України №92. В 
2000 році банк реорганізований в Закрите акціонерне товариство комерційний банк 
“ПриватБанк” і перереєстрований НБУ 4 вересня 2000 року, реєстраційний №92. 

Нова редакція Статуту зареєстрована Національним банком України 18 
липня 2001р., реєстраційний №92. Останні зміни та доповнення до Статуту 
зареєстровані Національним банком України 28 серпня 2007 року за 
реєстраційним №92. 

Юридична адреса і фактичне місце знаходження банку: 49094,  
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. ф./тел. 778-54-74. 

Кореспондентський рахунок № 32009100400 в ОУ НБУ м. Дніпропетровськ, 
МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570. 

Діяльність Банку здійснювалась у відповідності з: 
- банківською ліцензією № 22, виданою НБУ 04.12.2001р. 
- дозволом № 22-1, виданим НБУ 04.12.2001р. 
- дозволом № 22-2, виданим НБУ 29.07.2003р. 
 
Консолідований фінансовий звіт ПриватБанку за 2007 рік складено у 

відповідності до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової 
звітності банків України, затвердженої Постановою Правління Національного банку 
України №598 від 7 грудня 2004 року із змінами і доповненнями за методом повної 
консолідації всіх учасників групи. 

 
В консолідовану групу ЗАТ КБ “ПриватБанк” у 2007 році входили три 

банківські компанії та ще п’ятнадцять юридичних осіб різної організаційно-правової 
форми: 

 

№ 
з/п  

Повна назва юридичної 
особи - учасника 

консолідованої групи 

Місцезнаходження 
(поштова адреса) 

Питома вага 
вкладень, що 
належать групі 
в статутному 
капіталі 
учасника, 
відсотків  

Вид економічної 
діяльності 

юридичної особи - 
учасника 

консолідованої 
групи  

1 2  3  5  6  

1 ТОВ “Москомприватбанк” 
Росія, м. Москва вул. 
Космонавта Волкова, 
16 

86,2 Банківська 
діяльність 

2 AS "PrivatBank"   (раніше 
АТ Банк “Парітате”) 

Латвійська Республіка, 
LV-1011  м. Рига, 
Тербатос,4 

95,1 Банківська 
діяльність 

3 АТ "ТАОПРИВАТБАНК" Грузія, м. Тбілісі, 0119, 
пр. А. Церетелі, 114.  75,0 Банківська 

діяльність 
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4 ЗАТ “Кобос” м. Дніпропетровськ, 
вул. Тітова, 9, к.2 99,9 Здача в оренду 

нерухомого майна 

5 
ТОВ "ПриватОфис" (раніше 
ТОВ "Бюро кредитних 
історій") 

м. Дніпропетровськ, 
вул. Наб. Перемоги, 32 50,0 Здача в оренду 

нерухомого майна 

6 ЗАТ "СП Комсомольська 
Правда Україна" 

м. Київ, вул. Фрунзе, 
104-А 50,0 Видавнича 

діяльність 

7 ТОВ "А-Лекс" 
м. Дніпропетровськ, 
вул. Наб. Перемоги, 32, 
к.506 

60,0 Юридичні послуги 

8 ТОВ “Бюро кредитних 
історій України” 

м. Київ,                              
вул. Грушевського, 1-Д 50,0 Посередництво в 

кредитуванні  

9 ТОВ “Перше Українське 
бюро кредитних історій” 

м. Київ,                              
вул. Грушевського, 1-Д 50,0 Посередництво в 

кредитуванні  

10 ТОВ “Українське бюро 
кредитних історій” 

м. Київ,                              
вул. Грушевського, 1-Д 99,7 Посередництво в 

кредитуванні  

11 ТОВ "Приват-електрон" м. Дніпропетровськ, 
вул. Ленінградська,5 100,0 Оптова торгівля 

12 ТОВ "СПЕКТРУМ-
ЕНЕРГО" 

м. Дніпропетровськ, 
вул. Камянська, 36,  
к. 311 

99,9 Оптова торгівля 

13 ТОВ "ПРИВАТ-
ФІНАНСИСТ" 

м. Дніпропетровськ, 
вул. Наб. Перемоги, 32 99,9 Оптова торгівля 

14 ТОВ "Студія "Факт-Інфо" м. Павлоград,                   
вул. Радянська, 81/75 20,0 Телерадіомовлення 

15 ТОВ  Страхова компанія 
„Тао” Грузія, м. Тбілісі. 75,0 Страхування 

16 SIA „DigiPro” Латвійська Республіка, 
м. Рига 

95,1 
Торгівля 
електронними 
продуктами 

17 SIA „PrivatLizings” Латвійська Республіка, 
м. Рига 95,1 Лізинг 

18 SIA „PrivatConsulting” Латвійська Республіка, 
м. Рига 95,1 Консалтингові 

послуги 
 
Фінансова звітність вказаних банків за 2007 рік підтверджена незалежними 

аудиторськими фірмами: 
- Фінансова звітність AS "PrivatBank" (раніше АТ Банк “Парітате”) 

підтверджена Аудиторською фірмою KPMG Baltics SIA, місцезнаходження: м. Рига 
LV 1048, Латвія; 

- Фінансова звітність ТОВ “Москомприватбанк” підтверджена Аудиторською 
фірмою  ТОВ “Банк’с – Аудит – Сервіс”, Росія, м. Москва; 

- Консолідована фінансова звітність АТ "ТАОПРИВАТБАНК" та ТОВ Страхова 
компанія „Тао” підтверджена Аудиторською фірмою  Тбіліська філія KPMG CIS 
Limited , місцезнаходження: м. Тбілісі,0102, Грузія; 

-   Консолідована звітність трьох компаній SIA „DigiPro”, SIA „PrivatLizings”, 
SIA „PrivatConsulting” підтверджена Аудиторською фірмою KPMG Baltics SIA, 
місцезнаходження: м. Рига LV 1048, Латвія. 
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Фінансова звітність решти дванадцяти юридичних осіб перевірена та 
підтверджена іншими незалежними аудиторськими фірмами України. 

Фінансова звітність та аудиторські звіти всіх дочірніх компаній і підприємств 
перевірені та проаналізовані Аудиторською фірмою “Оратанія”. 

Відповідальність за фінансово-господарську діяльність і достовірність 
представленої для перевірки звітності за 2007 рік несе керівництво Банку. 

Для проведення аудиту надана документація за 2007 рік: 
– установчі документи; 
– ліцензії та дозволи НБУ на проведення окремих операцій; 
– облікова політика Банку; 
– фінансова та податкова звітність; 
– договори, контракти; 
– юридичні справи клієнтів Банку; 
– кредитні справи, депозитні справи; 
– виписки за балансовими рахунками; 
– оборотно-сальдовий баланс; 
– плани роботи і акти перевірок внутрішнього аудиту Банку; 
– фінансова звітність та аудиторські висновки всіх дочірніх компаній і 

підприємств; 
– інші документи. 
Аудиторська перевірка (вибіркова) достовірності консолідованої фінансової 

звітності Закритого акціонерного товариства КБ “ПриватБанк” за 2007 рік 
проводилася відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, 
“Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, Закону України “Про аудиторську діяльність” та 
Міжнародних стандартів аудиту, що прирівняні до національних стандартів аудиту, 
які можна використовувати для проведення аудиторських перевірок на 
відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування та проведення аудиту було 
спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій 
звітності суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом 
тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій 
звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним 
вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним 
протягом періоду перевірки. На думку аудиторів, проведена перевірка забезпечує 
розумну основу для аудиторського висновку. 

Даний аналіз банківських систем був проведений нами з метою визначення 
відповідності бухгалтерського обліку та звітності материнського Банку та дочірніх 
компаній чинному законодавству та вимогам НБУ, а також планування необхідних 
аудиторських процедур по всіх основних операційних дільницях діяльності 
материнського Банку та дочірніх компаній для незалежного підтвердження 
правильності відображення активів, зобов’язань і капіталу Банку та одержаних ним 
фінансових результатів за період з 1 січня по 31 грудня 2007 року та перевірки 
відповідності фінансово-господарської діяльності консолідованої групи чинному 
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законодавству. 
 

 
КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС БАНКУ. ОЦІНКА АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ 
 
Динаміку структури активів та пасивів консолідованого балансу можна 

представити наступним чином: 
 

Консолідований баланс за станом на кінець дня 31.12.2007 р.: 
 

   (тис. грн.)
Рядок Найменування статті  2007 рік 2006 рік 

1  2    3  
  АКТИВИ     

1 Кошти в Національному банку України та готівкові кошти 
банку 4 734 289 3 046 677 

2 
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються 
Національним банком України, і цінні папери, емітовані 
Національним банком України 

1 175 743 21 361 

3 Кошти в інших банках 6 583 441 1 936 132 
4 Цінні папери в торговому портфелі 970 487 1 028 541 
5 Цінні папери в портфелі на продаж 56 251 166 475 
6 Кредити та заборгованість клієнтів 40 515 538 27 244 039 
7 Цінні папери в портфелі до погашення 54 649 12 412 
8 Інвестиції в асоційовані компанії 68 084 - 
9 Гудвіл при консолідації 27 278 50 607 
10 Основні засоби та нематеріальні активи 1 798 302 1 406 624 
11 Нараховані доходи до отримання 872 806 435 625 
12 Відстроченний податковий актив 15 358 60 280 
13 Інші активи 2 367 463 303 754 

13.1 У тому числі активи небанківських установ 77 503 3 676 
14 Довгострокові активи, призначені для продажу  - - 
15 Усього активів 59 239 689 35 712 527 
  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ    

16 Кошти банків 6 159 789 3 481 261 

16.1 У тому числі кредити, які отримані від Національного 
банку України - - 

17 Кошти клієнтів 40 616 218 26 356 806 
18 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 3 439 3 435 
18 Боргові цінні папери 3 103 671 919 988 
20 Нараховані витрати до сплати 882 614 363 213 
21 Відстроченні податкові зобов'язання 38 550 82 004 
22 Інші зобов’язання 2 902 555 1 104 814 

22.1 У тому числі зобов’язання небанківських установ 3 450 3 028 
23 Усього зобов’язань 53 706 836 32 311 521 
  ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЧАСТКА МЕНШОСТІ    

24 Статутний капітал 2 713 250 2 121 674 
25 Капіталізовані дивіденди - - 
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26 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів 
(учасників) - - 

27 Емісійні різниці - - 
28 Накопичені курсові різниці - - 
29 Резерви та інші фонди 333 665 365 802 
30 Резерви переоцінки, у тому числі: 289 072 362 429 

30.1 Резерви переоцінки необоротних активів 187 398 362 429 
30.2 Резерви переоцінки цінних паперів - - 

31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих 
років 522 121 30 974 

32 Прибуток/Збиток за звітний рік 1 590 479 517 543 
33 Усього власного капіталу материнського банку  5 448 587 3 288 255 
34 Частка меншості 84 266 2 584 
35 Усього власного капіталу та частка меншості 5 532 853 3 401 006 
36 Усього пасивів 59 239 689 35 712 527 

 
Загальна сума активів за 2007 рік збільшилась на 23527162 тис. грн. або на 

65,88%, і станом на кінець дня 31 грудня 2007 року складала 59239689 тис. грн. 
Аналізуючи статті активів, слід відзначити, що протягом 2007 року структура 

активів Банку зазнала значних змін. Збільшились в абсолютному виразі грошові 
кошти в НБУ та готівкові кошти банку на 11687612 тис. грн. або на 55,39%. 

Кошти в інших банках збільшились на 4647309 тис. грн. або на 240,03%. 
У складі активних операцій з клієнтами зросли залишки за кредитами клієнтів 

на 13271499 тис. грн. (48,71%). 
Основні засоби та нематеріальні активи протягом року зросли на 391678 тис. 

грн. (на 27,85%). 
Активи Банку складали  94,89 % від загальної суми активів консолідованої 

групи. 
Під час перевірки проаналізовано якісний склад активів Банку. В результаті 

можемо зробити висновок, що основним видом діяльності Банку є формування та 
розміщення кредитних ресурсів і показником активності консолідованої групи 
Банку являється питома вага кредитного портфеля в загальних активах. За станом на 
31 грудня 2007 року цей показник становив 68,39%. 

Таким чином, аудитори висловлюють думку про ефективну роботу Банку 
протягом року та підтверджують достовірність статей консолідованого балансу. 

 
ДОХОДНІСТЬ І ЛІКВІДНІСТЬ АКТИВІВ,  
ЯКІСТЬ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ 
 
За розрахунками аудиторів доходність активів консолідованої групи 

ПриватБанку станом на кінець дня 31.12.2007р. склала 12,56%, при оптимальному 
значенні цього показника, більше 12%. 

Рентабельність активів за 2007 рік склала 3,35 відсотка, значення даного 
показника, рекомендоване Національним банком України повинно бути не меншим, 
ніж 1-2%. 
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Управління активами з точки зору ліквідності знаходиться на достатньому 
рівні. Структура активів дозволяє підтримувати достатній рівень ліквідності. 

 
По ПриватБанку: 
 
Норматив миттєвої ліквідності перевищував 20% протягом всього звітного 

періоду і середньозважений за грудень 2007 року складав 53,26%. 
Норматив поточної ліквідності перевищував 40% протягом всього звітного 

періоду і станом на кінець дня 31.12.2007 року складав 87,02%. 
Норматив короткострокової ліквідності перевищував 20% протягом всього 

звітного періоду і станом на кінець дня 31.12.2007 року складав 46,01%. 
Дане зростання обумовлено збільшенням обсягів кредитування юридичних і 

фізичних осіб, основних засобів (унаслідок розвитку програм по бізнесу 
пластикових карт і інше). 

Протягом року існуючий обсяг капіталу дозволяв банку виконувати всі 
нормативні вимоги НБУ щодо ризиків і достатності капіталу.  

Проведення і нарощування активних операцій банку здійснюється в рамках  
підтримки нормативного рівня показника платоспроможності; проводиться робота з 
контролю і керування ризиковими активами, встановлюються ліміти по 
нарощуванню ризикових активів для РП банку. 

Якість управління активами та пасивами знаходиться на достатньому рівні. 
Інструментом поточного управління залучення та розміщення грошових ресурсів 
Банку є щоденні оперативні відомості за управлінською звітністю, які дозволяють 
щоденно контролювати збалансованість активів та пасивів за строками та приймати 
оперативне рішення по оптимізації структури вимог та зобов’язань. 

Розподіл активів та пасивів ПриватБанку станом на кінець дня 31.12.2007 року 
за строками наведений у Таблиці 1 (Ризик ліквідності за 2007 рік (короткострокові 
та довгострокові): 
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Таблиця 1 
Ризики ліквідності за 2007 рік (короткострокові та довгострокові) 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Строк погашення 

На вимогу 
овернайт 

(на 1 
день) 

Вiд 2 до 7 
днiв 

Вiд 8 до 31
дня 

Вiд 32 до 92 
днiв 

Вiд 93 до 
183 днiв 

Вiд 184 
до 274 
днiв 

Вiд 275 до 
365(366) 
днiв 

Вiд 
366(367) 

до 
548(549) 
днiв 

Вiд 
549(550) 
днiв до 2 
рокiв 

Бiльше 2 
до 3 рокiв

Бiльше 3 
до 5 рокiв

Бiльше 5 
до 10 
рокiв 

Понад 10 
рокiв Усього 

01. Готiвковi кошти 3 029 258 - - - - - - - - - - - - - 3 029 258 
 У тому числі:                

1.1 банкноти та монети 2 984 489 - - - - - - - - - - - - - 2 984 489 
1.2 дорожні чеки та 44 769 - - - - - - - - - - - - - 44 769 

 банківські метали                
02. Кошти НБУ, у тому числi: 941 676 - - - - - - - - - - - - - 941 676 
2.1 Кошти до вимогу 941 676 - - - - - - - - - - - - - 941 676 
03. Казначейськi та iншi цiннi - - 1 160 000 - - - - 666 - - 15 209 - - - 1 175 875 

 папери,що рефiнансуються 
та                

 емiтованi НБУ,у тому 
числi:                

3.2 у портфелi банку на 
продаж - - - - - - - 534 - - 15 209 - - - 15 743 

3.3 у портфелi банку до - - 1 160 000 - - - - - - - - - - - 1 160 000 
 погашення                

3.4 нараховані доходи за каз- - - - - - - - 132 - - - - - - 132 

 начейськими та іншими 
ЦП,                

 папери,що рефiнансуються                
 та емiтованi НБУ                

04. Кошти в iнших банках, 930 623 3 509 881 233 235 581 239 872 658 1 068 608 4 526 147 022 623 061 - - - 13 009 - 7 983 862 
 у тому числi:                

4.1 Кошти на вимогу 930 623 - - - - - - - - - - - - - 930 623 

4.2 Кошти банків у 
розрахунках - - - 52 696 7 322 9 699 4 526 111 672 - - - - - - 185 916 

4.4 Кредити овернайт - 3 509 881 - - - - - - - - - - - - 3 509 881 
4.5 Короткостроковi - - 1 355 101 000 11 1 033 659 - - - - - - - - 1 136 025 

 вклади(депозити)                
4.9 Короткостроковi кредити - - 231 880 419 746 865 324 25 250 - - - - - - - - 1 542 200 
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4.10 Довгостроковi кредити - - - - - - - 35 350 623 061 - - - 13 009 - 671 420 
4.13 Нараховані доходи за - - - 7 797 - - - - - - - - - - 7 797 

 коштами в інших банках                
05. Операцiї з клiєнтами 10 140 1 838 206 325 5 568 387 1 251 193 2 718 143 5 712 599 5 663 563 2 527 474 3 000 167 3 326 962 5 321 510 3 612 932 2 500 422 41 421 656 

 у тому числi:                
5.1 Кредити,що наданi суб'єк- 10 132 1 750 184 383 390 351 1 013 549 2 336 862 5 264 071 4 931 630 2 012 362 2 354 238 2 089 703 1 728 103 712 126 111 779 23 141 040 

 там господарювання                
5.2 іпотечні кредити,що надані - - - - 3 752 138 153 1 136 85 947 575 1 738 22 007 26 048 2 424 143 918 

 суб'єктам господарювання                
5.6 Кредити,що наданi - 76 3 007 5 045 417 201 844 344 557 426 145 681 543 404 983 614 090 1 132 968 3 397 662 2 213 830 202 499 14 668 622 

 фiзичним особам                
5.7 іпотечні кредити,що надані - - - 850 150 2 530 1 861 5 070 10 702 12 713 32 192 116 958 640 263 2 100 055 2 923 344 

 фізичним особам                
5.9 Нараховані доходи за 8 11 18 935 131 769 31 898 34 055 20 370 44 184 13 480 18 550 70 362 56 780 20 665 83 664 544 733 

 операціями з клієнтами                

06. Операцiї з цiнними 
паперами 965 463 - - 131 - 2 - 113 - 48 442 - 2 - - 1 014 152 

 у тому числi:                
6.1 Акції та інші ЦП з 965 463 - - - - - - - - - - - - - 965 463 

 нефіксованим прибутком                

 у торговому портфелі 
банку                

6.3 Акції та інші ЦП з - - - - - - - - - 2 642 - - - - 2 642 
 нефіксованим прибутком                
 портфелi банку на продаж                

6.4 Борговi цiннi папери в - - - 131 - 2 - 113 - - - - - - 245 
 портфелi банку на продаж                

6.5 інвестиції в асоційовані - - - - - - - - - 135 - - - - 135 
 та дочірні компанії, що                

 утримуються з метою 
продажу                

6.6 Цінні папери в портфелі - - - - - - - - - 45 450 - 2 - - 45 452 
 банку до погашення                

6.7 Нараховані доходи за опе- - - - - - - - - - 215 - - - - 215 

 раціями з цінними 
паперами                

07 Дебiторська заборгованiсть 315 69 468 110 009 17 443 141 96 585 - 428 6 556 24 - 1 038 137 171 
08 Фінансові та капітальні - - - 463 - - - - - - - - - 552 765 553 228 
 вкладення, у тому числі:                

8.1 інвестиції в асоційовані - - - - - - - - - - - - - 552 765 552 765 
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 та дочірні компанії, що                
8.2 Нараховані доходи за - - - 463 - - - - - - - - - - 463 

 інвестиціями в дочірні                
 компанії                

09 Нематеріальні активи - - - - - - - 4 018 - - - - - - 4 018 
10 Основні засоби - - - - - - - - 671 623 102 780 - 124 300 - 631 038 1 529 740 
11 інші нараховані доходи 141 5 15 18 789 707 111 113 193 202 169 537 217 112 104 21 414 
12 Транзитні рахунки - - 141 795 - - - - - - - - - - - 141 795 

13 Дебетові суми до 
з'ясування - - 79 - - - - - - - - - - - 79 

14 інші активи - - 28 140 - 20 826 - - 5 - - - - 43 21 042 
15 Усього активів (I) 5 877 616 3 511 792 1 741 946 6 279 157 2 142 000 3 807 831 5 717 335 5 816 160 3 822 364 3 151 985 3 349 265 5 446 052 3 626 053 3 685 410 57 974 966 
 З них:                

15.1 чутливі до зміни 10 132 3 511 708 1 580 625 5 957 494 2 084 630 3 742 999 5 692 229 5 655 377 3 137 055 3 027 067 3 271 810 5 264 731 3 605 276 2 416 757 48 957 890 
 процентної ставки                

17 Кошти iнших банкiв у 
т.числi 517 946 - 222 344 1 459 823 1 089 007 135 611 590 857 758 382 101 892 67 265 38 012 1 688 807 264 800 - 6 934 747 

17.1 Кошти на вимогу 496 203 - - - - - - - - - - - - - 496 203 
17.2 Кошти в розрахунках - - - - 76 6 636 202 3 963 - - - - - - 10 877 

 інших банків                
17.4 Короткостроковi вклади - - - 101 000 - - - - - - - - - - 101 000 

 (депозити)                
17.7 Кредити овердрафт - - - 712 276 - - - - - - - - - - 712 276 
17.9 Короткостроковi кредити - - 222 344 561 816 1 088 932 126 250 581 174 749 048 - - - - - - 3 329 562 
17.1

0 Довгостроковi кредити 21 467 - - - - 2 725 9 481 5 371 101 892 67 265 38 012 1 688 807 264 800 - 2 199 821 

17.1
1 Нараховані витрати за 276 - - 84 731 - - - - - - - - - - 85 007 

 коштами інших банків                

18 Кошти бюджету та 
державних 2 752 - 315 586 6 270 8 393 5 197 7 194 - - - - - 3 365 34 072 

 цільових фондів,у тому 
числі                

18.1 Поточні рахунки коштів 2 752 - - - - - - - - - - - - - 2 752 
 бюджету та державних                
 цільових фондів                

18.3 Вклади (депозити) - - 300 584 5 989 8 293 5 182 7 123 - - - - - 3 330 30 802 
 мiсцевих бюджетiв                

18.4 Нараховані витрати за - - 15 2 280 99 15 71 - - - - - 35 518 
 коштами бюджету та                
 державних цільових                
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фондів 

19 Кошти суб'єктів 
господарю- 7 265 275 - 3 341 106 084 370 254 464 973 339 555 570 008 35 709 29 484 4 714 50 482 11 145 1 318 9 252 344 

 вання, у тому числі:                
19.1 Кошти суб'єктів господа- 7 200 259 - - - - - - - - - - - - - 7 200 259 

 рювання на вимогу                
19.2 Короткостроковi вклади 23 115 - 3 136 86 441 268 753 248 210 198 301 374 957 - - - - - - 1 202 913 

 (депозити) суб'єктiв                
 господарювання                

19.3 Довгостроковi вклади 5 088 - 96 18 401 94 740 211 543 137 023 192 668 35 004 27 752 4 632 50 422 11 145 571 789 083 
 (депозити) суб'єктiв                
 господарювання                

19.4 Нараховані витрати за 36 813 - 110 1 243 6 761 5 220 4 230 2 384 705 1 732 83 60 1 747 60 088 
 коштами суб'єктів                
 господарювання                

20 Кошти фізичних осіб, 5 854 461 25 913 210 086 1 234 574 4 065 649 3 399 799 3 445 222 5 019 874 146 691 - - - 405 1 551 23 404 224 
 у тому числі:                

20.1 Кошти фізичних осіб на 5 258 331 - - - - - - - - - - - - - 5 258 331 
 вимогу                

20.2 Короткостроковi вклади 20 367 9 688 116 575 431 041 1 532 574 911 093 12 725 2 101 - - - - - - 3 036 163 
 (депозити) фiзичних осiб                

20.3 Довгостроковi  вклади 91 826 16 225 93 511 803 533 2 533 044 2 488 696 3 432 234 5 017 088 146 691 - - - 301 1 363 14 624 511 
 (депозити) фiзичних осiб                

20.4 Нараховані витрати за 483 938 - - - 31 11 263 685 - - - - 104 188 485 219 
 коштами фiзичних осiб                
 коштами фiзичних осiб                

21 Кошти небанківських 
фiнан- 175 627 - 1 605 25 516 8 270 30 749 67 940 814 - - - - 655 851 965 373 

 сових установ, у тому 
числі                

21.1 На вимогу 175 627 - - - - - - - - - - - - - 175 627 
21.2 Короткострокові вклади - - 1 553 25 102 5 254 25 663 65 616 - - - - - - 122 190 

 (депозити) небанківських                
 фiнансових установ                

21.3 Довгострокові вклади - - - 30 366 2 550 3 992 1 393 807 - - - - 655 841 664 979 
 (депозити)  небанківських                
 фiнансових установ                

21.4 Нараховані витрати за - - - 22 48 466 1 094 931 6 - - - - 10 2 577 
 коштами небанківських                
 фiнансових установ                



 12

22 Кредити,отриманi вiд 11 203 - - 378 750 151 500 29 678 598 874 423 239 6 10 055 - 2 525 000 - - 4 128 305 
 мiжнародних та iнших                
 фiнансових органiзацiй,                
 у тому числi:                

22.1 Короткостроковi кредити - - - 378 750 151 500 - 346 374 315 410 - - - - - - 1 192 034 
22.2 Довгостроковi кредити - - - - - 29 678 252 500 - - - - 2 525 000 - - 2 807 178 
22.3 Нараховані витрати за 11 203 - - - - - - 107 830 6 10 055 - - - - 129 093 

 кредитами, отриманими                
 від мiжнародних та iнших                
 фiнансових органiзацiй                

23 Цiннi папери власного 
боргу, 363 - - 46 325 2 845 80 250 083 680 018 500 000 250 000 750 000 500 000 - 1 100 2 980 813 

 емiтованi банком, у т.числі                
23.1 На вимогу 363 - - - - - - - - - - - - - 363 
23.2 Короткострокові ЦП - - - - - - - 17 - - - - - - 17 

 власного боргу                
23.3 Короткострокові ощадні - - - 99 2 817 80 80 - - - - - - - 3 076 

 (депозитні) сертифікати                
 емiтованi банком                

23.4 Довгоострокові ЦП - - - (1 906) - - 250 000 680 000 500 000 250 000 750 000 500 000 - 649 2 928 743 
 власного боргу                

22.6 Нараховані витрати за ЦП - - - 48 132 27 - 3 1 - - - - - 451 48 614 
 власного боргу                

24 Субординований борг 
банку 25 - - 27 065 - - - 83 273 - 30 148 38 643 - 757 500 - 936 654 

 у тому числі:                

24.1 Субординований борг 
банку - - - - - - - 70 000 - 30 068 38 602 - 757 500 - 896 170 

24.2 Нараховані витрати за 25 - - 27 065 - - - 13 273 - 80 41 - - - 40 483 
 субординованим боргом                

25 Кредиторська 
заборгованiсть 1 249 7 316 284 752 1 329 4 299 3 227 5 948 1 340 2 087 43 019 5 454 5 887 6 838 365 752 

26 інші нараховані витрати - - - 547 - - - - - - - - - - 547 
27 Транзитні рахунки - - 743 941 - - - - - - - - - - - 743 941 

28 Кредитові суми до 
з'ясування - - 9 470 - - - - - - - - - - - 9 470 

29 інші зобов'язання 3 - - - - - - - - - - - - - 3 
30 Усього зобов'язань (II) 13 828 905 25 919 1 189 814 3 539 111 5 712 370 4 051 103 5 263 765 7 615 877 786 451 389 039 874 388 4 769 743 1 039 738 670 023 49 756 246 
 З них:                

30.1 Чутливі до зміни 161 863 25 913 435 962 3 092 617 5 703 817 4 034 372 5 254 730 7 480 791 784 394 375 085 831 246 4 764 229 1 033 746 661 754 34 640 519 
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 процентної ставки                
31 Невідповідність (I)-(II) (7 951 289) 3 485 873 552 132 2 740 045 (3 570 370) (243 272) 453 570 (1 799 717) 3 035 913 2 762 946 2 474 877 676 309 2 586 316 3 015 387 8 218 720 
32 Капітал банку - - - - - - - - - - - - - 5 389 825 5 389 825 
33 Усього пасивів (III) 13 828 905 25 919 1 189 814 3 539 111 5 712 370 4 051 103 5 263 765 7 615 877 786 451 389 039 874 388 4 769 743 1 039 738 6 059 848 55 146 071 
34 Невідповідність (I)-(III) (7 951 289) 3 485 873 552 132 2 740 045 (3 570 370) (243 272) 453 570 (1 799 717) 3 035 913 2 762 946 2 474 877 676 309 2 586 316 (2 374 438) 2 828 895 

35 Зобов'язання за всiма 
видами 7 731 - 13 656 47 510 27 675 14 152 11 697 12 706 6 219 3 973 67 323 270 821 528 225 206 046 1 217 733 

 гарантiй та з кредитування,                
36 Непокритi акредитиви - - 66 51 556 3 629 32 514 17 676 36 309 - - - - - 761 631 903 381 

37 Вимоги та зобов'язання 
щодо - - - 573 925 - - - - - - - - - - 573 925 

 андеррайтингу цiнних 
паперiв                

 спотових і строкових 
фiнан-                

 сових iнструментiв, крiм 
iн-                

 струментiв валютного 
обмiну                

 у тому числі                

37.1 Вимоги щодо 
андеррайтингу - - - 820 192 - - - - - - - - - - 820 192 

 цiнних паперiв, спотових                
 і строкових фiнансових                
 iнструментiв, крiм iнстру-                
 ментiв валютного обмiну                

37.2 Зобов'язання за спотовими - - - 246 268 - - - - - - - - - - 246 268 
 і строковими фiнансовими                

 iнструментами крім 
iнстру-                

 ментiв валютного обмiну                
38 Усього позабалансові 7 731 - 13 722 672 992 31 303 46 666 29 373 49 015 6 219 3 973 67 323 270 821 528 225 967 677 2 695 039 
 зобов'язання (IV)                

39 Невiдповiднiсть (I)-(II+IV) (7 959 021) 3 485 873 538 410 2 067 054 (3 601 673) (289 938) 424 197 (1 848 732) 3 029 694 2 758 974 2 407 555 405 488 2 058 091 2 047 710 5 523 682 
40 Невiдповiднiсть (I)-(III+IV) (7 959 021) 3 485 873 538 410 2 067 054 (3 601 673) (289 938) 424 197 (1 848 732) 3 029 694 2 758 974 2 407 555 405 488 2 058 091 (3 342 115) 133 857 
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Банк має доступ до різних джерел фінансування. Отримання коштів 
здійснюється шляхом використання різних інструментів, включаючи депозити 
юридичних і фізичних осіб, залишків коштів клієнтів на поточних рахунках, власний 
капітал. Завдяки тому, що Банк використовує різні джерела фінансування, які 
оптимально зважені між собою за їх вартістю та строками, досягається стабільний 
рівень ліквідності. Банк постійно здійснює оцінку ризику ліквідності шляхом 
виявлення і моніторингу змін у джерелах фінансування та вивчення структури 
активів за строками погашення. 

Протягом 2007 року ПриватБанк дотримувався достатнього рівня ліквідності. 
Протягом періоду, що перевірявся нормативи ліквідності та норма 

обов’язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку не 
порушувалися. 

Показники ліквідності всіх учасників консолідованою групи підтверджені 
аудиторськими фірмами.  

Рівень ліквідності консолідованої групи аудитори оцінюють як достатній. 
 
КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ 
 
Обґрунтована кредитна політика ПриватБанку у 2007 році, створення та 

впровадження механізму її здійснення дозволили Банку досягти відповідних 
фінансових результатів. 

Банк здійснює кредитні операції на підставі ліцензії НБУ, Статуту Банку, 
нормативних актів НБУ та внутрішніх положень відповідно до основних напрямків 
кредитної діяльності Банку. 

При видачі кредитів з метою зменшення ризиків фахівцями Банку, 
перевіряється фінансовий стан позичальника з урахуванням вимог Національного 
банку України, проводиться оцінка кредитоспроможності та фінансової стійкості 
позичальника, ступінь ліквідності майна, що передається під заставу, 
обґрунтовується надійність повернення кожного кредиту і виноситься на розгляд 
Кредитного комітету, який приймає рішення. 

Аналіз фінансового стану позичальника здійснюється Банком на момент 
надання кредиту, а також щоквартально відповідно до Методики оцінки 
фінансового стану позичальника. 

Кредити та заборгованість клієнтів станом на кінець дня 31.12.2007р. 
консолідованої групи Приватбанку складають 40515538 тис. грн., в т.ч. кредитна 
заборгованість ПриватБанку станом на кінець дня 31.12.2007р. становить 37953207 
тис. грн. (за вирахуванням резервів), тобто 93,68% загальної кредитної 
заборгованості клієнтів, а саме: 

 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 Овердрафт 5 905 119  3 942 179 
 у тому числi:  
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1.1 Сумнiвнi - - 
1.2 Простроченi 531 186  422 756 
2 Операцiї репо 5 530  3 781 
3 Врахованi векселi 62 562  23 901 
 у тому числi:  

3.1 Сумнiвнi 1 130  3 404 
3.2 Простроченi 2 253  1 549 

4 Вимоги,що придбанi за операцiями 
факторингу 433 876  277 051 

 у тому числi:  
4.1 Сумнiвнi - - 
4.2 Простроченi 2 120  3 930 
5 Кредити в поточну дiяльнiсть 32 015 437  22 186 172 
 у тому числi:    

5.1 Сумнiвнi 96 164  57 335 
5.2 Простроченi 172 095  0 
6 Кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть 197 688  152 055 
 у тому числi:    

6.1 Сумнiвнi 68  157 
6.2 Простроченi 1 083  3 786 
7 Iпотечнi кредити 3 071 788  2 174 890 
 у тому числi:    

7.1 Сумнiвнi - - 
7.2 Простроченi 4 527  0 
8 Фiнансовий лiзинг (оренда), 18  1 346 
 у тому числi:    

8.1 Сумнiвнi - - 
8.2 Простроченi - - 

9 Кредити, що наданi органам державної 
влади, - - 

 у тому числi:    
9.1 Сумнiвнi - - 
9.2 Простроченi - - 

10 Сумнiвнi заборгованостi за виплаченими 
гарантiями 2 285  6 125 

11 Усього кредитiв 41 694 303  28 767 500 
12 Резерви пiд заборгованiсть за кредитами (3 741 096) (3 059 473)

13 Усього кредитiв за вирахуванням резервiв 
пiд кредити 37 953 207  25 708 027 

 
Питома вага кредитного портфелю Банку становить 67,52 відсотка загальних 

активів. У порівнянні з минулим роком обсяг кредитного портфелю збільшився на 
12245180 тис. грн. (47,63%). 
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Питома вага кредитного портфелю консолідованої групи становить 68,39% 
загальних активів. У порівнянні з минулим роком обсяги кредитного портфелю 
консолідованої групи збільшився на 13271499 тис. грн. (48,71%). 

Структура кредитів ПриватБанку за видами економічної діяльності станом на 
кінець дня 31 грудня 2007 року наступна: 

 
(тис. грн.) 

Рядок Вид економічної діяльності  
Код 

розділу 
КВЕД  

2007 рік % 2006 рік % 

1 Сільське господарство, мисливство та пов’язані з 
ними послуги 01 1 095 562  2,6  939 357 3,3 

2 Лісове господарство та пов’язані з ним послуги  02 7 211  - 6 081 - 

3 Рибальство, діяльність риборозплідників і рибних 
ферм; послуги, що пов’язані з рибним господарством 05 - - - - 

4 Видобування кам’яного вугілля, лігніту (бурого 
вугілля) і торфу 10 3 443  - 14 273 - 

5 Видобування вуглеводнів; допоміжні служби  11 324 261  0,8  120 804 0,4 
6 Видобування уранової руди  12 - - - - 
7 Видобування металевих руд 13 122 347  0,3  843 0,0 
8 Інші галузі добувної промисловості 14 - - - - 
9 Харчова промисловість 15 386 620  0,9  184 032 0,6 

10 Тютюнова промисловість 16 - - - - 
11 Текстильна промисловість 17 9 918  - 6 665 - 
12 Виробництво готового одягу та хутра 18 896  - - - 
13 Виробництво шкіри та шкіряного взуття 19 - - - - 

14 Оброблення деревини та виробництво виробів з 
деревини 20 81 516  0,2  46 981 0,2 

15 Виробництво паперу та картону 21 - - - - 

16 Видавнича справа, поліграфічна промисловість, 
відтворення друкованих матеріалів 22 138 955  0,3  54 305 0,2 

17 Виробництво коксу, нафтопереробних продуктів та 
ядерного палива 23 - - - - 

18 Хімічне виробництво 24 951 993  2,3  462 715 1,6 
19 Гумова та пластмасова промисловість 25 - - - - 
20 Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів 26 329 008  0,8  331 216 1,2 
21 Металургія  27 1 845 926  4,4  1 961 293 6,8 
22 Оброблення металу 28 - - - - 
23 Виробництво машин та устаткування 29 207 063  0,5  169 615 0,6 

24 Виробництво канцелярських та електронно-
обчислювальних машин 30 - - - - 

25 Виробництво електричних машин і апаратури 31 - - - - 

26 Виробництво устаткування для радіо, телебачення та 
зв’язку 32 - - - - 

27 
Виробництво медичних приладів та інструментів; 
точних вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв 
та годинників 

33 - - - - 

28 Виробництво автомобілів 34 - - - - 
29 Виробництво іншого транспортного устаткування  35 - - - - 
30 Виробництво меблів; інші види виробництва 36 - - - - 
31 Оброблення відходів 37 52 539  0,1  42 447 0,1 
32 Виробництво електроенергії, газу та води 40 133 830  0,3  135 395 0,5 
33 Збір, очищення та розподілення води 41 - - - - 
34 Будівництво 45 1 257 475  3,0  850 339 3,0 
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35 Торгівля транспортними засобами та їх ремонт 50 - - - - 
36 Оптова торгівля і посередництво в торгівлі 51 6 193 691  14,9  7 045 302 24,5 
37 Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт 52 5 792  - 7 365 - 
38 Готелі та ресторани 55 - - - - 
39 Наземний транспорт 60 212 830  0,5  195 072 0,7 
40 Водний транспорт 61 - - - - 
41 Авіаційний транспорт 62 - - - - 
42 Допоміжні транспортні послуги 63 - - - - 
43 Пошта і зв’язок  64 11 740  - 17 164 0,1 
44 Фінансове посередництво 65 - - 92 000 0,3 
45 Страхування 66 - - - 0,0 
46 Допоміжна діяльність у сфері фінансів, страхування 67 - - 74 - 
47 Операції з нерухомістю 70 38 525  0,1  24 936 0,1 
48 Здавання в найм без обслуговуючого персоналу 71 - - - - 
49 Діяльність у сфері інформатизації 72 922  - 2 127 - 
50 Дослідження та розробки 73 7 070  - 7 739 - 
51 Послуги, надані переважно юридичним особам 74 2 669 548  6,4  1 663 976 5,8 
52 Державне управління 75 29 214  0,1  9 353 - 
53 Освіта 80 4 312  - 824 - 
54 Охорона здоров’я та соціальна допомога 85 913 280  2,2  737 851 2,6 

55 Асенізація, прибирання вулиць та оброблення 
відходів 90 - - - - 

56 Громадська діяльність 91 1 389  - 898 - 

57 Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та 
спорту 92 11 142  - 11 228 - 

58 Індивідуальні послуги 93 1 251 940  3,0  1 096 697 3,8 
59 Послуги домашньої прислуги  95 - - - - 

60 Діяльність домашніх господарств як виробників 
товарів для власного споживання 96 - - - - 

61 Екстериторіальна діяльність 99 - - - - 
  Iншi галузi*   5 255 151  12,6  969 381 3,4 

62 Кредити, які надані фізичним особам   18 139 194  43,5  11 559 152 40,2 

63 Кредити, які надані центральним та місцевим органам 
державного управління   - - - - 

64 Усього   41 694 303  100  28 767 500 100 
       
 * Кредити, наданi нерезидентам, у т.ч. Кіпрською фiлiєю банку    

 
Найбільша питома вага в кредитному портфелі ПриватБанку належить таким 

галузям, як: 
– Оптова торгівля і посередництво в торгівлі – 14,9% 
– Iншi галузi – 12,6% 
– Послуги, надані переважно юридичним особам – 6,4% 
– Металургія – 4,4% 
– Будівництво – 3,0% 

 
Кредити, надані фізичним особам, складають 43,5 % кредитного портфеля 

Банку. 
Загальна сума сумнівної заборгованості за кредитами станом на 31.12.2007р. 

складала 99647 тис. грн. або 0,26 % від загального розміру кредитного портфеля 
банку. 
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Загальна сума прострочених кредитів станом на кінець дня 31.12.2007р. 
складала 713264 тис. грн. або 1,88% від загального кредитного портфеля. 

Формування резерву на покриття можливих збитків по кредитних операціях у 
банку виконується відповідно до вимог Постанови НБУ № 279 від 06.07.2000 р. зі 
змінами та доповненнями і розробленого на його основі внутрішньобанківського 
Положення. 

Розмір резерву по кожній конкретній кредитній операції дорівнює чистому 
кредитному ризику, помноженому на відповідну норму резервування в залежності 
від рейтингу даної операції. 

При визначенні чистого кредитного ризику для розрахунку резерву сума 
валового кредитного ризику по кожній кредитній операції окремо зменшується на 
вартість прийнятого забезпечення. Вартість забезпечення зважується на відповідний 
коефіцієнт у залежності від виду забезпечення і від рейтингу кредитної операції. 

Для визначення рейтингу кредитної операції оцінюються фінансовий стан 
позичальників: 

− юридичних осіб відповідно до внутрішньобанківської методики; 
− банків на підставі затвердженої методики оцінки фінансового стану 

банку-контрагента; 
− фінансового стану позичальника – фізичної особи на основі 

затвердженої методики. 
 
Оцінка обслуговування боргу проводиться щомісяця. 
Контроль за адекватністю рейтингів кредитних операцій, а також за 

коректністю формування страхових резервів по активних операціях здійснює 
напрямок “Фінанси і ризики”. Регіональні підрозділи банку проводять коригування 
резерву за станом на останній робочий день кожного місяця, після чого Головним 
офісом проводиться системний розрахунок сформованих резервів по кредитним 
операціям і централізовано формуються коригуючи бухгалтерські проводки. 

 
Враховані векселі. 
 
Операції з векселями протягом звітного року банк здійснював згідно з 

Законом України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001р. № 2374-ІІІ із 
змінами та доповненнями а також, згідно Положення про порядок здійснення 
банками операцій з векселями в національній валюті на території України від 
16.12.2002р. № 508. 

Урахування векселів є кредитною операцією. Ураховуючи вексель, банк надає 
векселедержателю – пред’явнику строковий кредит. Для своєчасного отримання 
платежу за врахованим векселем банк веде нагляд за строками настання платежу за 
ним. 

Облік коштів за врахованими векселями (простими та переказними) до 
настання строку платежу за ними здійснюється за балансовим рахунком 2020 у 
розрізі емітентів простих векселів (акцептантів переказних векселів). Неоплачені в 
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строк та опротестовані векселі враховуються за балансовим рахунком 2027. 
Нарахування процентів (для процентних векселів) та амортизація дисконту за 
врахованими векселями проводиться щоденно за рахунками 2028 та 2026 
відповідно. 

 
Рух резервів під заборгованість за кредитами ПриватБанку станом на кінець 

дня 31 грудня 2007 року: 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2007 рік 2006 рік 
1 Залишок на 1 сiчня 3 059 473  1 814 614 
2 Вiдрахування у резерви пiд: 4 559 911  3 706 736 

2.1 Нестандартну заборгованiсть 4 121 562  3 584 226 
2.2 Стандартну заборгованiсть 438 349  122 510 
3 Списання активу за рахунок  резервiв (26 281) (116 713)
4 Зменшення резерву пiд: (3 852 007) (2 345 164)

4.1 Нестандартну заборгованiсть (у разi 
покращення кредитного портфеля) (3 503 335) (2 299 983)

4.2 
Стандартну заборгованiсть (у разi 
погiршення кредитного портфеля або 
погашення) 

(348 672) (45 181)

5 Залишок станом на кiнець 31 грудня 3 741 096  3 059 473 
 
У звітному році відбулось погашення кредитів ПриватБанку, списаних раніше 

за рахунок сформованого резерву, на загальну суму 5 816 тис. грн. 
 
Формування резервів проводиться кожного місяця з використанням 

балансового рахунку 7701, 1590 (для нестандартної заборгованості), 1591 (для 
стандартної заборгованості) для банків та 7702, 2400 (для нестандартної 
заборгованості), 2401 (для стандартної заборгованості) для клієнтів. Використання 
сформованих резервів для покриття ризиків відбувається лише з дотриманням вимог 
НБУ та Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. 

Кредитна заборгованість, що визнана згідно з чинним законодавством 
безнадійною щодо повернення, списується за рішенням Правління банку за рахунок 
сформованих резервів, її облік переноситься на позабалансову групу 961. 

Кредитний портфель учасників консолідованою групи підтверджений 
незалежними аудиторськими фірмами. 

Аудитори оцінюють кредитний портфель консолідованої групи як 
задовільний. 

 
ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 
 
 Цінні папери у торговому портфелі банку 
Станом на кінець дня 31.12.2007р. цінні папери в торговому портфелі 



 20

консолідованої групи Банку складають 970487 тис. грн., з них цінні папери 
ПриватБанку – 965463 тис. грн. (99,48%) від загальної групи консолідованої групи. 

При здійсненні обліку паперів у торговому портфелі банк керується 
Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках 
України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України №358 
від 03.10.2005 року.  

Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються за справедливою 
вартістю. На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що 
придбані банком, оцінюються за їх справедливою вартістю. 

Справедливу вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на 
організаційно оформлених ринках, банк визначає за їх ринковою вартістю у 
відповідності до Положення про порядок формування резерву під операції банків 
України з цінними паперами, затвердженого Постановою Правління Національного 
банку України №31 від 02.02.2007р. Станом на кінець дня 31.12.2007р. цінні папери 
у торговому портфелі Банку (акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком) 
складають 965463 тис. грн., що на 62487 тис. грн. (6,08%) менше, ніж у 2006 році. 

Цінні папери в торговому портфелі банку підлягають переоцінці в разі зміни їх 
справедливої вартості. Результат переоцінки, як і результат торгівлі цінними 
паперами, є складовою торговельного доходу банку та знаходить відображення у 
відповідній статті Звіту про фінансові результати та за 2007 рік складає 16849 тис. 
грн. 

На звітну дату у торговому портфелі банку відсутні цінні папери, які є 
об'єктом операцій репо. 
 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 
Облік цінних паперів в портфелі банку на продаж здійснюється у 

відповідності до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в 
банках України, затвердженою Постановою Правління Національного банку 
України №358 від 03.10.2005 року. 

Цінні папери первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському 
обліку за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з 
придбання таких цінних паперів. 

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на 
продаж, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, 
відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення їх 
корисності. 

Усі цінні папери в портфелі банку на продаж на дату балансу підлягають 
перегляду на зменшення корисності, яке в бухгалтерському обліку відображається 
формуванням резерву відповідного розміру. Втрати від зменшення корисності  
відображаються за статтею «Чисті витрати на формування резерву» Звіту про 
фінансові результати. 

Цінні папери в портфелі банку на продаж, які обліковуються за справедливою 
вартістю, підлягають переоцінці. Справедливу вартість банк визначає згідно з 
Положенням про порядок формування резерву під операції банків України з 
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цінними паперами, затвердженим Постановою Правління Національного банку 
України №31 від 02.02.2007р. Результати переоцінки матимуть вплив на розмір 
власного капіталу банку та мають відображатися за статтею Балансу «Резерви 
переоцінки цінних паперів». 

Станом на кінець дня 31.12.2007р. цінні папери в портфелі ПриватБанку на 
продаж складають 2887 тис. грн., в тому числі: боргові цінні папери – 245 тис. грн.; 
акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком – 2642 тис. грн. Під знецінення 
вказаних цінних паперів сформовані резерви в розмірі 100%. 

Визнання доходу за акціями в портфелі банку на продаж у вигляді дивідендів  
здійснюється, якщо визнане право на отримання платежу, і відображається у Звіті 
про фінансові результати за статтею «Дохід у вигляді дивідендів» та станом на 
кінець дня 31.12.2007р. складає 3 тис. грн. 

Станом на кінець дня 31.12.2007р. в портфелі банку на продаж відсутні цінні 
папери, які є об’єктом операції репо. 

 
Цінні папери в портфелі банку до погашення 
Відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними 

паперами в банках України, затвердженої Постановою Правління Національного 
банку України №358 від 03.10.2005 року, придбані цінні папери первісно 
оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, 
до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних паперів. Цінні 
папери, що утримуються банком до їх погашення, відображаються на дату балансу 
за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка. 

Цінні папери в портфелі банку до погашення переглядаються на зменшення 
корисності, яке визнається на кожну дату балансу, якщо є об'єктивні докази однієї 
або кількох подій, які мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки за цінними 
паперами. 

Зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку до погашення 
відображається в бухгалтерському обліку шляхом формування резерву на суму 
перевищення балансової вартості цінних паперів над поточною вартістю оцінених 
майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою 
відсотка (тобто за ефективною ставкою відсотка, розрахованою під час первісного 
визнання). Розмір резерву банк визначає згідно з Положенням про порядок 
формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затвердженим 
Постановою Правління Національного банку України №31 від 02.02.2007р. Втрати 
від зменшення корисності відображаються за статтею «Чисті витрати на формування 
резерву» Звіту про фінансові результати. 

 
Станом на кінець дня 31.12.2007р цінні папери в портфелі до погашення 

консолідованої групи Банку складали 54649 тис. грн., в т.ч. в портфелі ПриватБанку 
складали 45450 тис. грн. (83,17%) від загальної суми консолідованої групи. Під 
знецінення вказаних цінних паперів сформовані резерви в сумі 2 тис. грн. Станом на 
кінець дня 31.12.2007р. цінні папери портфелю Банку до погашення не 
використовувались, як застава. По операціях за цінними паперами Банку до 
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погашення отримано процентний дохід в сумі 4700 тис. грн. 
Якщо за цінними паперами у портфелі банку до погашення передбачені 

процентні доходи, то банк визнає їх складовою статті «Процентний дохід» того ж 
Звіту. 

 
Операції репо 
В звітному році ПриватБанк здійснював операції репо з векселями та акціями. 

Операції репо обліковуються банком як кредитні та відображаються за статтею 
Балансу «Кредити, що надані». 

При проведенні операцій репо банк отримував процентні доходи, які 
обліковував за методом нарахування та визнавав за статтею «Процентний дохід» 
Звіту про фінансові результати. 

Перевіривши та проаналізувавши облік, рух та резерви цінних паперів 
Приватбанку, аудитори оцінюють стан портфеля цінних паперів на 31.12.2007р. як 
задовільний. 

Портфель цінних паперів учасників консолідованої групи аудитори оцінюють 
як задовільний. 

 
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
 
Станом на кінець дня 31 грудня 2007 року дебіторська заборгованість 

консолідованої групи складала всього 319372 тис. грн., в тому числі за 
ПриватБанком 210728 тис. грн: 

– за операціями з клієнтами банку – 96202 тис. грн.; 
– за податками та обов’язковими платежами – 16164 тис. грн.; 
– за господарською діяльністю – 97385 тис. грн.; 
– за операціями з банками – 977 тис. грн. 

 
Дебіторська заборгованість по ПриватБанку є незначною і становить 0,37 % 

загальних активів ПриватБанку, по консолідованій групі – 0,54% загальних активів 
консолідованого балансу, і не несе ризиків для подальшої безперервної діяльності 
Банку. 

Протягом 2007 року резерви під можливі втрати від дебіторської заборгованості 
формувалися в відповідності з методикою НБУ і сформовані в повному обсязі. 

Облік дебіторської заборгованості ПриватБанку ведеться відповідно до вимог 
нормативних актів Національного банку України, внутрішніх положень Банку та 
чинного законодавства України. 

Дебіторська заборгованість всіх учасників консолідованої групи підтверджена 
незалежними аудиторськими фірмами. 

Стан дебіторської заборгованості в цілому по консолідованій групі оцінюємо як 
задовільний.  

ПАСИВИ 
 
Аналізуючи структуру і динаміку пасивів консолідованої групи Банку 
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протягом 2007 року, потрібно відзначити, що зобов’язання збільшились у 2007 році 
на 21395315 тис. грн. (60,16%) в порівнянні з 2006 роком і склали 53706836 тис. грн. 

Основними напрямками формування власного капіталу Банку в 2007 році є 
збільшення Статутного капіталу на 591576 тис. грн., та позитивного фінансового 
результату (прибутку) в сумі 1590479 тис. грн. 

 
КАПІТАЛ БАНКУ 

 
Станом на кінець дня 31 грудня 2007 року балансовий капітал та частка 

меншості консолідованої групи Банку складали 5532853 тис. грн., що на 2131847 
тис. грн. або на 60,28 відсотка збільшився в порівнянні з 2006 роком. 

Балансовий капітал консолідованої групи Банку станом на кінець дня 
31.12.2007 року складався: 

(тис. грн.) 
Найменування 2007 рік 2006 рік 

Статутний капітал 2 713 250  2 121 674 
Резерви та інші фонди 333 665  365 802 
Резерви переоцінки 289 072  362 429 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 522 121  30 974 
Прибуток/Збиток за звітний рік 1 590 479  517 543 
Усього власного капіталу материнського банку  5 448 587  3 288 255 
Частка меншості 84 266  2 584 
Усього власного капіталу та частка меншості 5 532 853  3 401 006 

 
Згідно останніх змін до Статуту ПриватБанку, зареєстрованих НБУ від 28 

серпня 2007 року, №92, Статутний капітал складає 2713250000 (два мільярди сімсот 
тринадцять мільйонів двісті п’ятдесят тисяч) гривень. 

Статутний капітал поділений на 27132500 (двадцять сім мільйонів сто 
тридцять дві тисячі п’ятсот) простих іменних акцій, номінальною вартістю 100 (сто) 
грн. кожна. 

Фактично сплачений статутний капітал станом на 31.12.2007 року складає 
2713250000 (два мільярди сімсот тринадцять мільйонів двісті п’ятдесят тисяч) 
гривень. 

 
ДОСТАТНІСТЬ КАПІТАЛУ ТА РЕЗЕРВІВ БАНКУ 
 
ПриватБанк визначився у своїй діяльності як міжрегіональний Банк, тобто 

таким, який здійснює свою діяльність на території всієї України. 
Розмір регулятивного капіталу банку (РК) згідно Інструкції №368 із змінами 

та доповненнями та Постановою НБУ №91 від 29.03.2005р. повинен складати не 
менше 57740 тис. грн. Станом на кінець дня 31 грудня 2007 року регулятивний 
капітал Банку становив 5224159 тис. грн. 

Регулятивний капітал Банку станом на кінець дня 31 грудня 2007 року 
складався наступним чином: 
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Структура капіталу ПриватБанку за методикою Національного банку 

(з урахуванням коригуючих проводок) 
  (тис. грн.)

Статті 
На кінець 

дня 
31.12.2007р. 

На кінець 
дня 

31.12.2006р. 
  
Основний капітал (1 рівня) 3 042 898  2 385 076 
5000 - Зареєстрований статутний капітал 2 713 250  2 082 000 
5020 - Загальні резерви 2 072  1 872 
5021 - Резервні фонди 331 593  306 283 
4300 - Нематеріальні активи (12 975) (11 195)
4309 - Знос нематеріальних активів 9 443  6 902 
4310 - Капітальні інвестиції за нематеріальними активами (485) (410)
Недосформований резерв - (376)
  
Додатковий капітал (2 рівня) 2 741 221  1 315 508 
5030П - Прибуток минулих років 518 758  37 895 
5100 - Результати переоцінки основних засобів, на які отримано 
дозвіл на включення до капіталу  287 873  302 642 

1591 - Резерви під стандартну заборгованість інших банків 744  5 089 
1593 - Резерви під стандартну заборгованість за коррахунками 
банків 12 872  7 192 

2401 - Резерви під стандартну заборгованість за кредитами 161 391  38 119 
3690 - Резерви під стандартну заборгованість за 
позабалансовими рахунками 10 064  640 

Прибуток поточного року (з урахуванням нарахованих 
відсотків), в т.ч.: 942 856  89 556 

    прибуток поточного року (6 кл. мінус 7 кл. плюс 5040); 1 534 162  506 208 
    нараховані доходи за активними операціями (591 307) (416 652)
Субординований капітал, на який отримано дозвіл на включення 
до капіталу, з урахуванням амортизації 806 663  834 375 

  
Відвернення 559 960  119 061 
3005 Інші акції та ЦП у торговому портфелі, що знаходяться у 
власності більше 1 року (вкладення у капітал не більше 10%) 30  - 

3007 Переоцінка акцій та інших ЦП у торговому портфелі, що 
знаходяться у власності більше 1 року (вкладення у капітал не 
більше 10%) 

33  - 

3102 Акції та інші ЦП, випущені банками, у портфелі на продаж 30  30 
3105 Інші акції та ЦП у портфелі на продаж (вкладення у  
капітал більше 10%) 286  286 

3135 Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою 
продажу 135  - 

4202 Вкладення в дочірні банки 425 798  92 877 
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4205 Вкладення в інші дочірні компанії 126 967  26 185 
Страховий резерв, сформований за цінними паперами (451) (316)
Обсяг операцій з інсайдерами, здійснених на більш сприятливих 
умовах 7 132  - 

  
Регулятивний капітал 5 224 159  3 581 523 
Активи, зважені коефіцієнтами ризику 47 028 064  30 027 165 
Норматив адекватності регулятивного капіталу 11,11% 11,93%

 
За звітний 2007 рік обсяг регулятивного капіталу банку збільшився на 1642636 

тис. грн. (45,86%). 
У складі регулятивного капіталу станом на кінець дня 31.12.2007р. основний 

капітал складає 58,25 відсотка, що можна оцінити як позитивний фактор з точки 
зору джерел наповнення капіталу. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) витримувався протягом 
всього звітного періоду. Значення нормативу не може бути меншим, ніж 10%. 
Показник витримувався протягом всього звітного періоду і станом на кінець дня 
31.12.2007 року складав 11,11%. 

Середньозважене значення показника достатності капіталу Н3 витримувалось 
протягом всього звітного періоду, тобто було більшим, ніж 4%. 

Достатнім визначається такий обсяг капіталу Банку, який необхідний для 
забезпечення захисту інтересів вкладників та підтримання рівня платоспроможності. 

Розглянемо показники достатності банківського капіталу: 
1. Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та активів. Оптимальне 

значення показника повинно бути більше, ніж 4%. 
Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та активів Банку дорівнює 

9,59%. 
2. Коефіцієнт співвідношення Статутного капіталу до балансового капіталу 

(капіталу – брутто). Оптимальне значення показника повинно бути більше 15-50%. 
Фактичне значення показника співвідношення Статутного капіталу до балансового 
капіталу Банку дорівнює 50,35%. 

Аудитори висловлюють думку про достатність капіталу Банку станом на 
кінець дня 31.12.2007р., який сформований у відповідності з нормативно-правовими 
актами Національного банку України. 

Капітал учасників консолідованої групи підтверджено незалежними 
аудиторськими фірмами. 

Аудитори висловлюють думку про достатність капіталу консолідованої групи 
Банку. 

 
Достатність резервів 
 
Під категорію ризиків, що не завжди коректно може бути виміряна кількісно, 

банк формує загальні резерви. До таких ризиків відносяться  правовий ризик, ризик 
репутації, різні прояви операційного ризику (технологічний, ризик шахрайства або 
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зловживань), ризик концентрації, ризик інформаційних технологій. Відрахування в 
загальні резерви здійснюється банком щорічно в розмірі до 1% від прибутку 
поточного року.  

Під всі активні операції банк формує спеціальні резерви відповідно до 
нормативних вимог НБУ: 

- Під залишки на кореспондентських рахунках в інших банках 
- Під кредитні операції 
- Під операції з цінними паперами 
- Під дебіторську заборгованість 
- Під прострочені та сумнівні  до одержання  доходи. 
 
Під залишки на кореспондентських рахунках банк формує резерви 

відповідно до вимог Постанов НБУ № 279 від 06.07.2000р. Величина резерву 
визначається виходячи з групи, до якої віднесена країна банку-контрагента 
відповідно до вимог НБУ. 

Під кредитні операції банк формує резерви для покриття можливих збитків 
по кредитних операціях відповідно до вимог Положень НБУ № 279 від 06.07.2000р.  

Формування загального резерву для покриття можливих збитків за кредитами 
Банком не здійснюється. 

Формування резервів для покриття можливих збитків від операцій з цінними 
паперами регламентовано Постановою НБУ № 358 від 03.10.2005р. 

Резервуванню підлягають усі групи цінних паперів, що знаходяться 15 і 
більше робочих днів в портфелях Банку:  

- на продаж та обліковуються за амортизованою вартістю або собівартістю;  
- до погашення. 
Планова переоцінка цінних паперів проводиться за станом на 1-ше число 

місяця наступного за звітним. 
Резерв формується в сумі перевищення собівартості або амортизованої 

собівартості над сумою очікуваного відшкодування, яка обчислюється на підставі 
ринкової ставки дохідності та реальних строків отримання грошових платежів за 
такими цінними паперами. Реальні строки отримання грошових платежів можуть 
відрізнятися від контрактних у разі погіршення фінансового стану емітента. Сума 
очікуваного відшкодування також коригується на фактор ризику емітента.  

 
Резерв під прострочені та сумнівні до одержання доходи формується 

відповідно до вимог Постанов НБУ №279 від 06.07.2000р. Банк формує резерви на 
всю суму прострочених понад 31 день і сумнівних щодо одержання нарахованих 
доходів. Під сумнівними до одержання доходами розуміються нараховані доходи по 
активних операціях банків, якщо сума основного боргу (за яким нараховуються такі 
відсотки) прострочена більше 180 днів, або сума заборгованості по відсотках 
прострочена більше 60 днів. Страховий резерв формується щомісячно в останній 
банківський день місяця. 
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Під дебіторську заборгованість банк формує резерв відповідно до вимог 
Постанови НБУ №505 від 13.12.2002р. При цьому активи відносяться до визначеної 
групи ризику в залежності від терміну перебування на балансі та кількості днів 
прострочення.  

Дебіторська заборгованість вважається збитковою і відноситься до IV групи 
ризику, якщо вона: 

- враховується на балансі 361 і більше днів; 
- переоформлена новими договорами (тобто заміна одного зобов'язання іншим 

між тими самими особами, або у випадку переведення боргу на іншого боржника); 
- виникла в результаті переоформлення кредитної заборгованості; 
- виникла по операціях з контрагентом, що одночасно має заборгованість по 

кредитній операції, що класифікована банком як безнадійна; 
- щодо якої відомі факти, що підтверджують неможливість повернення її 

контрагентом банку; 
- визнана безнадійної відповідно до законодавчих актів України. 
Списання дебіторської заборгованості за рахунок резерву здійснюється згідно 

Закону України Про оподаткування прибутку підприємств із змінами та 
доповненнями, а також у відповідності до внутрішнього Порядку погашення 
безнадійної заборгованості за рахунок страхового резерву.  

Дебіторська заборгованість списується за рішенням Кредитного Комітету 
Головного офісу, за умови, що є причини для її списання згідно ЗУ Про 
оподаткування прибутку підприємств: заборгованість визнана безнадійною, 
страховий резерв сформований у повному обсязі, заборгованість винесена на 
рахунки сумнівної до повернення, був проведений повний комплекс заходів, 
направлених на її погашення. 

Розмір загальних резервів, що обліковується на рахунку 5020 „Загальні 
резерви” створюється за рішенням акціонерів банку під різні ризики; розмір резерву, 
що обліковується на рахунку 5021 „Резервні фонди” створюється згідно чинного 
законодавства України до досягнення 25% статутного капіталу. 

Аудитори висловлюють думку про те, що резерви під всі вище перелічені 
банківські операції та фонди банку сформовані станом на 31.12.2007 року у 
відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України 
у повному обсязі. 

Незалежними аудиторськими фірмами перевірено достатність резервів трьох 
банків – учасників консолідованої групи .  

Аудитори висловлюють також думку про достатність сформованих резервів та 
фондів консолідованої групи ПриватБанк. 

 
АНАЛІЗ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 
 
Провівши, аудит річної фінансової звітності, ми надаємо свою думку щодо 

оцінки ризиків, притаманних Банку. 
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Ризики, які бере на себе Банк, повинні бути виправданими (тобто зрозумілими, 
контрольованими, піддаватися виміру і відповідати здатності банку швидко 
реагувати на негативні обставини). 

З метою забезпечення надійності, прибутковості та стабільності роботи в 
умовах  мінливості фінансових ринків й посилення конкуренції Банк управляє 
такими ризиками: 
  

Кредитним. 
Управління кредитним ризиком включає управління ризиком кредитного 

портфелю та ризиком окремої позики й здійснюється Банком з метою застереження 
невиконання позичальником своїх фінансових  зобов’язань та мінімізації питомої 
ваги нестандартних кредитів в портфелі Банку.  

Управління кредитним ризиком проводиться на засадах якісного та 
кількісного аналізу кредитного портфелю й окремої кредитної позики. Основними 
методами, які застосовуються Банком з метою зниження ступеню ризику є: 
лімітування згідно нормативних актів НБУ та внутрішньобанківських документів, 
оцінка фінансового стану позичальника, створення резервів, диверсифікація 
кредитного портфелю, гарантія, порука, застава, страхування, здобуття додаткової 
інформації шляхом анкетування позичальників.  

Протягом 2007 року Банк здійснював формування резерву за наданими 
кредитами в повному обсязі відповідно до Положення про порядок формування та 
використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними 
операціями банків, затвердженого Постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 
279, а також постійно дотримувався нормативів кредитного ризику, встановлених 
Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні (Постанова 
Правління НБУ від 28.08.2001 р., № 368). 

Моніторинг кредитного ризику здійснюється Департаментом контролю 
ризиків Головного офісу. 

Контроль за виконанням обов’язків з управління кредитним ризиком здійснює 
Департамент внутрішнього аудиту. 

 
На думку аудиторів, Банк піддавався низькому ризику при кредитуванні 

суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб. Банк піддавався низькому 
ризику при кредитуванні інсайдерів. Процентні ставки по депозитах та кредитах з 
пов’язаними особами не перевищують звичайну процентну ставку. 

Ризик від кредитних та депозитних операцій на міжбанківському ринку був 
відсутній. 

 
Ліквідності. 

         Управління ризиком ліквідності здійснюється Банком з метою отримання 
максимального економічного ефекту при збереженні адекватного рівня ліквідних 
активів, необхідних для забезпечення реальної та потенційної потреби клієнтів та 
Банку в джерелах фінансування.  
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         Система управління ліквідністю Банку включає управління поточною позицією 
(миттєвою ліквідністю) та управління структурною ліквідністю.  
         Управління поточною позицією здійснюється на основі плану безготівкових 
надходжень та платежів на поточний день, який складається з урахуванням даних 
платіжного календаря та оперативної інформації, наданої структурними 
підрозділами. 
         Управління структурною ліквідністю проводиться за допомогою таких 
інструментів, як встановлення лімітів за окремими портфелями вимог та 
зобов’язань, встановлення граничних коефіцієнтів розриву ліквідності.  

Протягом 2007 року Банк постійно виконував вимоги нормативних актів НБУ 
щодо обов’язкового резервування коштів на коррахунку та в касі банку, 
дотримувався нормативів ліквідності, встановлених Національним  банком  України.  

Управління денною поточною позицією здійснюється кредитно-депозитним 
управлінням. Моніторинг стану структурної ліквідності Банку здійснюється 
Департаментом фінансових ризиків. 

Контроль виконання структурними підрозділами обов’язків, пов’язаних з  
управлінням ліквідністю, здійснює Департамент внутрішнього аудиту. 
 
           Процентним. 

Основним завданням управління процентним ризиком є обмеження втрат 
Банку через несприятливі зміни процентних ставок.  

В межах управління процентним ризиком Банк проводить регулярний аналіз 
впливу зміни ринкових процентних ставок на рівень доходів Банку.  

Для управління процентним ризиком застосовуються такі методи, як аналіз 
розривів строкової процентної структури. 

При оцінці процентного ризику в якості допоміжного інструменту банком 
використовується метод і модель „ГЕПу” (розриву), як спрощений індикатор 
процентного ризику. 

Формування звітності здійснюється у відповідності з внутрішнім положенням 
„Основні рекомендації та підходи при управлінні процентним ризиком”, 
затвердженим рішенням Комітету по управлінню активами та пасивами від 
27.06.02р. Даний метод дає уяву про обсяги погашення або переоцінки чутливих до 
зміни процентів активів та пасивів за „годинними смугами” у відповідності з 
настанням строків їх погашення (за умови фіксованої ставки) або за строком, що 
залишається до їх наступної переоцінки (у випадку нефіксованої процентної ставки). 
Дані звіти формуються щомісяця Департаментом фінансових ризиків. 

Банк намагається звести значення розриву (ГЕПу) до мінімуму, щоб 
нейтралізувати вплив зміни процентних ставок на свою доходність. Однак, він 
розуміє, що повністю нейтралізувати процентний ризик неможливо. 

Необхідно зазначити, що фінансовий ринок України ще не є в достатній мірі 
стабільним. Тому менеджмент банку вбачає завдання управління процентним 
ризиком у мінімізації ризику в межах підтримання та збереження банком 



 30

ліквідності, оскільки це значний фактор для роботи на українському фінансовому 
ринку. 

 
Валютним. 
Основним завданням управління валютним ризиком є обмеження можливих 

втрат  Банку внаслідок несприятливого коливання курсів валют.  
 
Банк здійснює постійний контроль за дотриманням нормативів ризику 

загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції, встановлених Національним  
банком  України. 

Протягом року Банк не допускав порушення вищезазначених нормативів. 
Для попередження негативного впливу зміни валютних курсів на капітал 

Банком постійно проводиться моніторинг економічних процесів на валютному 
ринку, аналіз динаміки валютних курсів, розробляються сценарії розвитку 
макроекономічної ситуації та проводяться  відповідні заходи щодо захисту капіталу. 

Оперативне управління валютним ризиком здійснюється Казначейством 
Банку. 

 
Операційним. 

         Операційний ризик включає в себе ризик операційного контролю та ризик 
систем (технологічний). Метою управління операційним ризиком є мінімізація 
втрат, пов’язаних з недоліками в процедурах внутрішнього контролю, 
корпоративного управління, шахрайством, помилками персоналу, в функціонуванні 
техніки й програмного оснащення.  

Основним інструментом управління операційним ризиком є внутрішній 
контроль та внутрішній аудит. Поточний внутрішній контроль за операційним 
ризиком здійснюється керівниками структурних підрозділів, які приймають 
відповідні заходи, направлені на мінімізацію операційного ризику у своєму 
підрозділі. Відповідними підрозділами Банку постійно проводиться робота щодо 
виявлення та усунення можливих чинників виникнення надзвичайних ситуацій в 
роботі автоматизованих систем, а також здійснювались заходи, щодо вдосконалення 
цих систем. 
 
          Ринковим. 

Вплив ринкового ризику на діяльність Банку є незначним, тому окремі 
інструменти управляння таким ризиком у звітному періоді не запроваджувались. 
Заходи, щодо недопущення можливих негативних проявів даного виду ризику, 
здійснюються в рамках загальної системи управління ризиками в Банку. 
         Безперервний процес менеджменту ризиків Банку забезпечується спеціально 
створеними комітетами: кредитно-інвестиційним комітетом, комітетом з управління 
активами та пасивами, тарифним комітетом, а також фінансово-аналітичним 
управлінням.  
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Ризиком конкурентоспроможності банку. Банк надає достатній асортимент 

банківських послуг; тарифи на банківське обслуговування є середні порівно з 
іншими банками; по дохідності, ліквідності та прибутковості банк має середні 
показники серед таких же банків. Ризик помірний. 

 
Ризиком втрати репутації банку. Ризики втрати репутації банка виникають 

із-за операційних збоїв, недієздатності діяти в відповідності до діючих законів і 
інструкціями чи іншими джерелами права, а також при підозрі в зв’язках з 
кримінальними структурами чи в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. 
На наш погляд цей ризик помірний. 

 
Ризиком відмивання грошей. Ми не виявили документів чи операцій на 

підставі яких, могли б зробити висновок, що Банк причетний до відмивання брудних 
грошей. 

 
Укомплектованість кадрами, їх кваліфікація, розподілення обов’язків. 

Кадрами Банк укомплектований, обов’язки розподілені. Посадові інструкції 
складені на всі посади, передбачені штатним розкладом Банку. Ризик незначний. 

 
Готовність надати необхідну інформацію. Ми своєчасно отримували всю 

інформацію стосовно питань, які нас цікавили. Ризик незначний. 
 
Рекламування банківських послуг. Банк рекламує свої послуги в засобах 

масової інформації. Ризик незначний. 
 
Аналіз фінансового стану. 
 
Показники фінансового стану дотримуються в межах нормативних значень, 

фінансовий стан визначаємо як стабільний. 
 
Аудиторами оцінено якість управління ризиками, здатність пристосуватись до 

несприятливих умов, процес прийняття рішень. На нашу думку, керівництво банку 
прикладало певні зусилля для пристосування до несприятливих умов на ринку 
банківських послуг. 

 
 
ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ 
 
Для проведення аудиту операцій з пов’язаними сторонами були надані повні 

списки осіб, які являються пов’язаними сторонами, пояснення управлінського 
персоналу щодо операцій, які проводяться з пов’язаними особами, списки акціонерів 
та виписки з реєстру акцій, декларації про прибуток щодо відображення операцій в 
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податковому обліку, договори між Банком та пов’язаними сторонами, протоколи 
засідань Правління, Загальних зборів акціонерів та інші документи, які надавались 
аудиторам та дозволили зробити неупереджений висновок щодо операцій з 
пов’язаними сторонами. Здійснено тестування операцій і залишків за рахунками 
бухгалтерського обліку, на яких відображені операції з пов’язаними особами. 

Протягом 2007 року ПриватБанк здійснював операції з пов’язаними особами. 
Обсяг операцій з пов’язаними сторонами не впливає принципово на результат 
діяльності ПриватБанку в цілому. Кредити станом на кінець дня 31.12.2007р., що 
надані пов’язаним особам складають 119438 тис. грн. 

Оцінка активів і зобов’язань пов’язаних сторін і асоційованих підприємств 
складається щокварталу на підставі наданої фінансової звітності і здійснюється 
відповідно до розробленої ПриватБанком методики оцінки фінансового стану 
позичальника, яка заснована на світових стандартах аналізу фінансового стану 
підприємств (у частині використовуваних фінансових показників і математичних 
методів) та адаптована до поточної ситуації на Україні (у частині вимог до величини 
фінансових показників з урахуванням диференційованого підходу до секторів 
економіки). 

З метою мінімізації ризиків по кредитних операціях пов’язаних сторін Банком 
проводяться заходи щодо формування адекватних страхових резервів відповідно до 
Положення “Про порядок формування і використання резерву для відшкодування 
можливих збитків по кредитах комерційних банків”, дотримується принцип 
диверсифікованості кредитів з метою захисту капіталу банку та коштів його 
клієнтів, дотримуються встановлені нормативи кредитного ризику ( Н9, H10). 

Операції, що носять збитковий характер, не проводяться. Резерви під можливі 
ризики від операцій з пов’язаними особами сформовані у повному обсязі у 
відповідності до вимог НБУ. Нетипових схем щодо здійснення окремих операцій 
між пов’язаними сторонами та Банком не застосовувалось. 

Виходячи із даних, отриманих в ході аудиту, аудитори склали неупереджений 
висновок, що ПриватБанк здійснює операції з пов’язаними особами та відображає у 
бухгалтерському обліку та звітності у відповідності до чинного законодавства НБУ, 
нормативних актів НБУ. Інформація, що представлена у звітності, дозволяє у 
повному обсязі скласти уяву про операції з пов’язаними особами протягом звітного 
періоду. 

Станом на кінець дня 31.12.2007 року частка кредитів, наданих  пов’язаним 
особам, в загальному обсязі кредитного портфелю складала 0,10%; частка залучених 
коштів від пов’язаних осіб в загальному обсязі залучених клієнтських коштів 
відповідно 0,01%. 

Операції з пов’язаними особами ПриватБанк за станом на 31.12.2007 року не 
мають суттєвого впливу на фінансовий стан банку та не несуть ризику для його 
діяльності. 

По операціях з пов’язаними особами по трьох банках – учасниках 
консолідованої групи незалежними аудиторськими фірмами також виражена думка, 
що операції з пов’язаними особами станом на 31.12.2007 року не мають суттєвого 
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впливу на  банки.  
 
АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ 
 
Банк здійснює облік доходів та витрат згідно з Правилами бухгалтерського 

обліку доходів і витрат банків України , затвердженими Постановою Правління 
Національного банку України від 18 червня 2003 року № 255 із змінами і 
доповненнями. 

Доходи і витрати визнаються банком за умови визнання реальної 
заборгованості за активами та зобов’язаннями банку та за умови точного визначення 
фінансового результату операції, пов’язаної з наданням (отриманням) послуг. 

При формуванні доходів та витрат банк керується міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку (МСБО 18 та МСБО 30) ), дочірні компанії керуються 
П(С)БО 15 та П(С)БО 16. Доходи та витрати відображаються в бухгалтерському 
обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності, тобто у тому 
періоді, за який вони повинні бути нараховані (отримані) незалежно від дати 
надходження або сплати грошових коштів та порівняння доходів звітного періоду з 
витратами, що були здійснені для отримання цих доходів, з метою визначення 
фінансового результату звітного періоду, а також принципу обачності, тобто 
застосовуються методи оцінки, які запобігають заниженню оцінки зобов’язань та 
витрат і завищенню оцінки активів і доходів банку. 

По операціям з клієнтами доходи та витрати  класифікуються на процентні та 
комісійні.  Процентні доходи та витрати нараховуються щоденно. Комісійні доходи 
та витрати по операціям з клієнтами нараховуються щомісячно. 

Доходи (витрати) за одноразовими послугами (наприклад, отримання 
консультацій), визнаються за касовим методом, якщо кошти отримані (сплачені) у 
звітному періоді, у якому послуги фактично надані (отримані). 

По операціям з цінними паперами доходи та витрати класифікуються в 
наступному порядку: 

- комісійні – доходи та витрати від купівлі, продажу та розміщення 
цінних паперів клієнтів обліковуються за касовим методом; 

- торгові – результат від перепродажу цінних паперів; 
- інші – доходи по цінним паперам з нефіксованим доходом  (дивіденди). 

Комісійні доходи (витрати) враховуються за фактом надання (отримання) 
послуги. Обчислення комісійних доходів здійснюється пропорційно сумі активу чи 
зобов’язання  або є фіксованою сумою. 

Дотримуючись принципу обережності, доходи та витрати по отриманим та 
сплаченим штрафам обліковувались банком за касовим методом, тобто 
відображення їх за статтями балансу здійснювалось у момент їх надходження або 
сплати.   

За касовим методом також обліковуються одноразові комісії, які сплачуються 
клієнтами банку (наприклад, комісії за касове обслуговування). 
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Щомісяця банк проводить інвентаризацію нарахованих доходів за активними 
операціями та відносить їх до прострочених або сумнівних щодо отримання згідно з 
умовами укладених угод та нормативних документів Національного банку України. 

Структуру доходів та витрат Банку станом на кінець дня 31 грудня 2007 року 
представлена наступним чином: 

 
   (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті  2007 рік  2006 рік  

1 2   3 
1 Чистий процентний дохід 3 355 806  2 049 456 

1.1 Процентний дохід 6 410 112  3 970 077 
1.2 Процентні витрати (3 054 306) (1 920 621)
2 Чистий комісійний дохід 2 151 728  1 472 776 

2.1 Комісійний дохід 2 437 098  1 592 493 
2.2 Комісійні витрати (285 370) (119 717)
3 Торговельний дохід 384 160  371 705 
4 Дохід у вигляді дивідендів 3  9 172 
5 Дохід від участі в капіталі, у тому числі: 45 055  367 

5.1 частка прибутку від інвестицій в асоційовані компанії  - - 
5.2 Прибуток від інвестицій у дочірні компанії 45 055  367 
6 Інший дохід (28 937) 194 988 

7 Фінансові результати від операційної діяльності 
небанківських установ 55 286  2 079 

8 Усього доходів 5 963 101  4 100 543 
9 Загальні адміністративні витрати (1 392 930) (985 116)
10 Витрати на персонал (1 322 197) (828 227)
11 Втрати від участі в капіталі, у тому числі: - (53)

11.1 Втрати від інвестицій в асоційовані компанії - - 
11.2 Втрати від інвестицій в дочірні компанії - (53)
12 Інші витрати (553 184) (285 395)
13 Прибуток від операцій 2 694 790  2 001 752 
14 Чисті витрати на формування резервів (902 423) (1 444 404)

15 Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених 
для продажу  (135) - 

16 Прибуток до оподаткування 1 792 232  557 348 
17 Витрати на податок на прибуток (201 185) (37 221)
18 Прибуток після оподаткування 1 591 047  520 127 

19 Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових 
активів, призначених для продажу  - - 

20 Чистий прибуток/збиток  1 591 047  520 127 
21 Частка меншості (568) (2 584)
22 Прибуток/Збиток консолідованої  групи 1 590 479  517 543 
23 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) - - 

24 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію 
(грн.) - - 
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Облік доходів та витрат ПриватБанку ведеться на балансових рахунках в 
відповідності з планом рахунків. 

Залишки за рахунками доходів і витрат, що накопичені з початку звітного року, 
в кінці року закриваються на рахунок 5040 “Прибуток чи збиток минулого року, що 
очікує на затвердження”. 

За підсумками роботи за 2007 рік, в цілому, по консолідованій групі отримано 
чистий прибуток у сумі 1590479 тис. грн, в т.ч. прибуток ПриватБанку – 1534162 
тис. грн. (96,45%).  

 
ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ 
 
Згідно ліцензії №22 від 04.12.2001 р. наданої Національним банком України, 

ПриватБанк здійснює наступні операції в іноземній валюті: 
- ведення валютних рахунків клієнтів; 
- операції за міжнародними торговельними розрахунками; 
- операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному 

ринку; 
- операції із залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому 

ринку (здійснюються з нерезидентами України); 
- валютні операції на міжнародних грошових ринках і інші. 

 
Станом на кінець дня 31 грудня 2007р. ПриватБанк має найбільшу кількість 

кореспондентських рахунків з банками-нерезидентами. 
Станом на кінець дня 31.12.2007р. загальна кількість лоро і ностро рахунків 

склала понад 500. Кореспондентські рахунки ПриватБанку відкриті в 54 банках 26 
країн, у т.ч. у 3-х банках США (3 рахунки) і в 13 банках країн-членів Євросоюзу (37 
рахунків). 

У ході перевірки валютних операцій проаналізовані оборотно-сальдові 
відомості, валютні меморіальні ордера, заяви клієнтів на купівлю-продаж валюти, 
заяви клієнтів на здійснення переказів за зовнішньо-економічними контрактами, 
виписки з особових рахунків клієнтів за жовтень-грудень 2007 року. 

 
Кореспондентські рахунки відкриті згідно вимог “Положення про відкриття та 

функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в 
іноземній валюті та у гривнях”, затвердженого Постановою Правління НБУ №118 
від 20.03.98р. 

При перевірці порядку здійснення банком контролю за дотриманням 
резидентами законодавчо встановлених термінів, розрахунків за експортно-
імпортними операціями порушень не виявлено. 

За результатами перевірки порушень валютного законодавства при здійсненні 
банком платежів за експортно-імпортними операціями та проведенні операцій 
купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку України не виявлено.  
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При проведенні операцій з іноземною валютою банк керується МСБО 21 
“Операції в іноземній валюті”. 

Управління валютним ризиком у банку здійснюється шляхом: 
- постійного аналізу стану валютного ринку та оперативного 

прогнозування зміни ситуації у ньому; 
- дотримання нормативів відкритих валютних позицій, встановлених 

НБУ та проведення заходів по щоденному закриттю позицій. 
Банк щоденно контролює норматив відкритої валютної позиції. При кожній 

зміні офіційного валютного курсу здійснюється переоцінка усіх статей, при якій 
курсова різниця зараховується на балансовий рахунок №6204. 

Нормативи ризику відкритої валютної позиції витримувались протягом всього 
звітного періоду. 

 
ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ПРИВАТБАНКУ 

 
Для перевірки внутрішньобанківських операцій були надані баланс, звіт про 

фінансові результати, інвентаризаційні відомості, накази, відомості нарахування 
амортизації, первинні документи, відомості нарахування заробітної плати, 
декларації про прибуток, звіти до бюджетних та позабюджетних фондів і інші. 

Бухгалтерський облік у Банку здійснюється у відповідності до вимог Постанови 
Правління НБУ № 221 від 16.06.2005р., якою затверджено “Правила ведення 
аналітичного обліку в банках України”. 

У ході вибіркової перевірки правильності нарахування заробітної плати, 
розрахунку утримань та виплати заробітної плати встановлено, що заробітна плата 
нараховується згідно штатного розкладу, порушень немає. 

Станом на кінець дня 31.12.2007 року на балансі Банку числиться основних 
засобів по залишковій вартості на суму 1100269 тис. грн. 

Банк має об’єкти фінансового та оперативного лізингу. Банк надає та придбає 
основні засоби в лізинг. Отримані в оперативний лізинг основні засоби 
обліковуються банком на позабалансовому рахунку 9840. Отримані в оперативний 
лізинг частини об’єкта, наприклад, частина орендованого приміщення, 
обліковується на рахунку 9840 в сумі, пропорційній частині орендованої площі. 

Отримані у фінансовий лізинг основні засоби обліковуються банком на 
балансовому рахунку 4400 за ціною, що обумовлена договором. Капітальні 
вкладення в орендовані приміщення обліковуються на балансовому рахунку 4500. 
Протягом строку лізингу нараховується знос по балансовому рахунку 4509. 

Основні засоби, передані банком у фінансовий лізинг, обліковуються на 
балансовому рахунку 2075, як виданий кредит. 

Основних засобів, наданих у заставу, банк у звітному році не мав. 
Нематеріальних активів по залишковій вартості числиться на суму 4239 тис. 

грн. 
Облік операцій по руху та зносу основних засобів та нематеріальних активів 

ведеться відповідно до чинного законодавства. 
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За станом на кінець дня 31.12.2007р. основні засоби відображені у звітності за 
справедливою вартістю, порушень у проведенні переоцінки не виявлено. 

Порушень обліку матеріалів, палива, запасних частин, малоцінних та 
швидкозношуваних предметів не встановлено. Знос на малоцінні та 
швидкозношувані предмети нараховується за методом: нарахування 100% при 
введенні в експлуатацію. 

Облік касових операцій ведеться відповідно до чинного законодавства. 
Перевіркою розрахунків з підзвітними особами порушень не встановлено. 
Станом на кінець дня 31.12.2007р. розрахунки з бюджетом та позабюджетними 

фондами здійснювались повністю і в установлені строки. 
Порушень у порядку формування доходів, витрат Банку, а також у порядку 

визначення прибутку не встановлено. 
Податковий облік ведеться автоматизовано, декларація на прибуток банківської 

установи складається програмно. 
Валові доходи та витрати, відображені в декларації про прибуток, підтверджені 

первинними документами та аналітичними бухгалтерськими записами. 
 
АДЕКВАТНІСТЬ ПРОЦЕДУР ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА 
ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮ БАНКУ 

 
Органами управління ПриватБанку є: 
- Загальні Збори акціонерів Банку (вищий орган Банку); 
- Наглядова Рада Банку; 
- Правління Банку.  

 
Органами контролю Банку є: 
- Ревізійна комісія Банку; 
- Служба внутрішнього аудиту Банку. 

 
Вищим органом управління Банку є Загальні Збори акціонерів Банку (далі - 

Збори). У Зборах мають право брати участь всі акціонери, незалежно від кількості 
акцій, власниками яких вони є. Брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу 
можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. 

 
До компетенції Зборів належить: 
а) визначення основних напрямків діяльності Банку та затвердження звітів про 

їх виконання; 
б) внесення змін та доповнень до Статуту Банку; 
в) зміни розміру статутного капіталу Банку; 
г) призначення та звільнення Голови та членів Наглядової Ради Банку; 
ґ) призначення та звільнення Голови та членів Ревізійної комісії Банку; 
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д) затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні 
банки і дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії 
Банку та зовнішнього аудитора; 

е)  розподілу прибутку, 
є) строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку 

покриття збитків; 
ж) затвердження внутрішніх Положень “Про Наглядову Раду”, “Про 

Правління”, “Про ревізійну комісію”, “Про загальні збори акціонерів”, “Про порядок 
нарахування та виплати дивідендів”; 

з) припинення діяльності Банку, призначення ліквідатора, затвердження 
ліквідаційного балансу; 

и) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів; 

й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів Банку для 
представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом. 

 
Наглядова Рада Банку (далі – Рада) обирається Зборами з числа акціонерів у 

складі не менше ніж 3 особи строком на 5 років. У випадку закінчення п’ятирічного 
терміну повноважень, члени Ради виконують свої функції до обрання Зборами 
наступного складу Ради. 

 
Рада представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Зборів і в 

межах компетенції, визначеної Статутом, контролює і регулює діяльність Правління 
Банку. 

 
Рада виконує такі функції: 
а) контролює виконання рішень Зборів, діяльність Правління Банку; 
б) затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Банку за 

поданням Правління Банку, крім тих, що затверджуються Зборами, Правлінням 
Банку або Головою Правління Банку, згідно вимог Статуту;  

в) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх банків, 
дочірніх підприємств, філій та представництв, затверджує їх статути та положення;  

г) заслуховує результати перевірок Ревізійною комісією Банку фінансово-
господарської діяльності Банку, пропонує рекомендації щодо усунення виявлених 
недоліків, визначає обсяг інформації за результатами перевірок для ознайомлення 
загальними зборами, враховуючи забезпечення конфіденційності інформації; 

ґ) визначає організаційну структуру та чисельність працівників Банку, його 
філій та представництв, затверджує економічні нормативи з праці і розміри видатків 
на утримання і розвиток Банку; 

д) приймає рішення про придбання Банком акцій, що випускаються ним; 
е) встановлює обмеження у вигляді граничних сум (лімітів) для Правління 

Банку  на  прийняття  рішень  по  розпорядженню  рухомим та нерухомим  майном,  
грошовими  коштами  Банку,  а  також  для   Голови Правління Банку на укладення 
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угод та вчинення правочинів по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, 
грошовими коштами Банку; 

є) надає згоду на перевищення Правлінням Банку та Головою Правління Банку 
обмежень, вказаних в підпункті «е» цього підпункту; 

ж) приймає рішення про виділення або приєднання до Банку інших 
господарських товариств; 

з) обирає, призначає та звільнює Голову Правління Банку; 
и) обирає, призначає та звільнює членів Правління за поданням Голови 

Правління Банку; 
і) визначає кількісний склад Правління Банку; 
ї) здійснює попередній розгляд річних звітів і балансів та висновків по них 

Ревізійної комісії; 
й) затверджує звіти Правління Банку; 
к) аналізує дії Правління Банку щодо управління Банком, реалізації 

інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і 
послуг; 

л) визначає порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-
господарською діяльністю Банку; 

м) подає Зборам пропозиції з питань діяльності Банку; 
н) заслуховує інформаційні доповіді Правління Банку про діяльність Банку; 
о) надає питання Правлінню Банку для внесення в порядок денний Зборів; 
п) попередньо розглядає всі питання, що належать до виключної компетенції 

Зборів, готує ці питання до Зборів;  
р) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових 

осіб органів управління Банку; 
с) затверджує кошторис витрат Правління Банку; 
т) встановлює порядок та розмір оплати праці посадових осіб Банку, філій та 

представництв; 
у) розглядає конфліктні ситуації, які виникають між Правлінням Банку і 

трудовим колективом, приймає заходи щодо їх вирішення; 
ф) здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Правління Банку; 
х) визначає зовнішнього аудитора; 
ц) приймає рішення щодо покриття збитків; 
ч) затверджує положення про службу внутрішнього аудиту Банку; 
ш) приймає рішення за поданням Голови Правління Банку про вступ (вихід) до 

складу учасників (засновників) суб’єктів господарювання, концернів, асоціацій, 
об’єднань шляхом придбання (відчуження) часток (долей) в їх статутних капіталах, 
якщо сума перевищує обмеження, вказані в підпункті «е» цього пункту. 
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Члени Ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Зборів, 
якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Банку. 

Члени Ради у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх 
обов’язків несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

Члени Ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Банку 
порушенням покладених на них обов’язків. 

 
Виконавчим органом Банку, який здійснює керівництво його поточною 

діяльністю, є Правління Банку (далі – Правління), до компетенції якого належать 
усі питання діяльності Банку, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим 
Статутом або рішенням Зборів віднесені виключно до компетенції іншого органу 
Банку та несе відповідальність за ефективність його роботи, згідно принципам та 
порядку, встановленому Статутом банку, рішеннями Зборів та Ради. 

 
Правління виконує такі функції: 
а) організує та здійснює керівництво оперативною діяльністю Банку, забезпечує 

виконання рішень Зборів і Ради; 
б) затверджує положення про структурні підрозділи Банку; 
в) розглядає і вирішує інші питання діяльності Банку згідно з Положенням 

«Про Правління», яке затверджується Зборами; 
г) затверджує стратегічні, бізнес-плани та бюджети Банку в цілому, його 

підрозділів та звіти про їх виконання; 
ґ) приймає рішення про відкриття територіально відокремлених безбалансових 

відділень Банку, затвердження їх положень; 
д) приймає рішення по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, 

грошовими коштами Банку в межах встановлених Радою обмежень, а за наявності 
згоди Ради – в межах, що перевищують встановлені обмеження; 

е) затверджує поточні плани діяльності Банку та заходи, необхідні для 
вирішення його завдань; 

є) затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади 
співробітників Банку (крім членів Правління), встановлює показники, розміри та 
строки їх преміювання; 

ж) надає на затвердження Загальним зборам акціонерів річний звіт та баланс 
Банку; 

з) приймає рішення про отримання і надання довгострокових кредитів; 
и) здійснює формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку; 
і) утворює підрозділи, необхідні для виконання цілей та завдань Банку; 
ї) надає відповідні доручення керівникам філій і представництв;  
й) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Банку; 
к) приймає рішення про дату скликання та порядок денний Зборів; 
л) приймає рішення про випуск власних облігацій; 
м) приймає рішення з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Банку; 



 41

н) приймає рішення про вступ (вихід) до складу учасників (засновників) 
суб’єктів господарювання, концернів, асоціацій, об’єднань шляхом придбання 
(відчуження) часток (долей) в їх статутних  капіталах, якщо сума не перевищує 
обмеження, встановлені для Правління Банку підпунктом «е» пункту 9.3.3 Статуту. 

 
Правління підзвітне Зборам і Раді. 
 
 Члени Правління виконують свої обов'язки на підставі чинного законодавства. 

Статуту Банку, цього Положення, а також рішень Зборів та Ради, а також їх 
інструкцій. 

Члени Правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень 
Зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Банку 

Члени Правління у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх 
обов'язків несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

Члени Правління несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Банку 
порушенням покладених на них обов'язків. 

Головний бухгалтер несе персональну відповідальність за вірність та законність 
вирішення фінансових питань діяльності Банку. 

 
 Ревізійна комісія Банку (далі – Ревізійна комісія) є органом, який здійснює 

контроль за фінансово господарською діяльністю Банку, філій та представництв. 
 
Повноваження Ревізійної комісії: 
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових 

актів Національного банку України; 
б) вносить на Збори або Раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до 

компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності 
Банку та захисту інтересів клієнтів. 

 
Перевірки фінансово-господарської діяльності Банку проводяться Ревізійною 

комісією за дорученням Зборів, Ради або на вимогу акціонерів, що володіють у 
сукупності більш як 10 відсотками голосів. При цьому видатки, пов’язані з 
позаплановою ревізією, компенсуються акціонерами, що вимагають проведення 
позапланової ревізії. 

 
Ревізійна комісія підзвітна Зборам; 
 
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам 

або Раді. 
 
Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами та бухгалтерськими 

балансами, а також первинними документами бухгалтерського обліку. Без висновку 
ревізійної комісії Збори не мають права затверджувати фінансовий звіт. 
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Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за сумлінне виконання 

покладених на них обов’язків у порядку, визначеному чинним законодавством. 
 
Ревізійна комісія перевіряє дотримання Банком законодавчих актів, що 

регулюють його діяльність, постановку внутрішнього контролю, кредитні, 
розрахункові, валютні та інші операції, проведені Банком протягом року (суцільна 
перевірка чи вибіркова), стан каси і майна. 

 
Ревізійна комісія представляє Зборам звіт про проведену ревізію, що 

супроводжується в необхідних випадках рекомендаціями щодо усунення недоліків, 
а також висновки про відповідність пред’явлених на затвердження балансу та звіту 
про прибутки і видатки, дійсному стану справ Банку з рекомендаціями для їх 
затвердження.  

 
Частка керівництва  банку в акціях  
 
Боголюбов Геннадій Борисович 43,44%
Коломойський Ігор Валерійович 43,44%

Члени Правління банку 1,47%
 

Істотна  участь у банку 
 

Боголюбов Геннадій Борисович 43,44%
Коломойський Ігор Валерійович 43,44%

 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ПРИВАТБАНКУ 

Департамент внутрішнього аудиту  ПриватБанку є  самостійним, незалежним 
напрямком діяльності банку,  підпорядкований  Наглядовій Раді банку яка визначає 
методичні засади та напрямки його діяльності. 

Організаційний статус служби внутрішнього аудиту  ПриватБанку не змінився - 
централізовані функції  здійснюються у Головному офісі, та сама служба має місце 
розташування в 32-х філіях банку із 39. У філіях, в яких немає служби внутрішнього 
аудиту, здійснюються перевірки методом тестування та аналізу статистичних 
фінансових показників їх діяльності. Звіт про стан внутрішнього аудиту банку 2007 
рік направлено до Департаменту банківського регулювання і нагляду Національного 
банку України  та Управління Національного банку України в Дніпропетровській 
області.  

У 2007 році службою внутрішнього аудиту банку здійснено  394 перевірки 
щодо різних видів діяльності банку, які були заплановані та позапланові перевірки 
по завданню Правління та Наглядової Ради банку.  Найбільша увага приділялась 
ризиковим операціям та операціям щодо нововведених фінансових інструментів. 



 43

Результати проведених перевірок службою внутрішнього аудиту та рекомендації 
для прийняття відповідних заходів надавались Наглядовій Раді банку, а у разі 
необхідності – Правлінню Банку. 

Аудитори відзначають, що позитивом у роботі напрямку аудиту та Банку є 
удосконалення системи внутрішнього контролю, положень та процедур, що 
застосовуються Банком при виконанні операцій, та оцінки факторів ризику. 

В цілому систему внутрішнього контролю, роботу внутрішнього аудиту 
можна оцінити задовільно. 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
 
Безпосередньо інформаційними системами Банку займається Управління 

комп’ютеризації. 
В Банку використовується як придбане програмне забезпечення, так і власні 

програмні продукти. 
Технологічний (операційний) ризик, пов’язаний зі здійсненням 

несанкціонованих дій, контролюється шляхом розробки і впровадження програмних 
продуктів на основі внутрішніх інструкцій та інших процедурних норм щодо кожної 
проведеної Банком операції, а також шляхом запровадження адміністративних 
заходів. 

Аудитори оцінили стан інформаційних систем в Банку, організацію захисту 
електронних банківських документів і дотримання правил комп’ютерної обробки 
банківських даних. Вважаємо, що Банк має достатній рівень організації 
інформаційних систем. 

 
АДЕКВАТНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 
Аналіз відповідності стану бухгалтерського обліку, його організації згідно 

чинного законодавства та нормативних документів НБУ показав, що: 
• обороти по касових рахунках підтверджуються первинними 

документами; 
• дані аналітичного обліку відповідають оборотам і залишкам по рахунках 

синтетичного обліку; 
• щоденні баланси, інші звіти складаються своєчасно, що забезпечується 

веденням обліку з використанням сучасних банківських та комп’ютерних 
технологій; 

• операції по рахунках клієнтів здійснюються своєчасно, що забезпечується 
використанням сучасних комп’ютерних систем; 

• документи пристосовані для обробки на персональних комп’ютерах 
завдяки стандартизації та уніфікації представлених даних; 

• усі рахунки в балансі використовуються за призначенням, а економічний 
зміст відповідає характеру і призначенню рахунків; 
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• розрахункові операції здійснюються на підставі первинних документів 
(платіжних доручень, чеків та інших) суворо згідно розпоряджень 
власників рахунків; 

• стан організації бухгалтерського обліку адекватний законодавчим та 
нормативним актам та забезпечує достовірне та повне відображення 
операцій, що виконуються на основі первинних документів. 

За підсумками перевірки встановлено, що фінансово-господарська діяльність 
Банку достовірно відображена у фінансовій звітності. 

Фінансова звітність за 2007 рік складена у відповідності з Інструкцією про 
порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, 
затвердженої Постановою правління НБУ від 07.12.2004р. № 598 і зареєстрованою у 
Міністерстві юстиції України 28.12.04р. за № 1660/10259 (зі змінами та 
доповненнями). 

Діяльність ПриватБанку здійснювалась у відповідності до вимог діючого 
законодавства, національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
нормативних вимог Національного банку України, Мінфіну, державної комісії з 
цінних паперів і фондового ринку, діючої системи бухгалтерського обліку в банках. 

Місячні, щоденні та інші звіти складені на основі достовірних даних 
бухгалтерського обліку. 

Аналітичні дані відповідають синтетичним даним бухгалтерської звітності. 
Фінансова звітність всіх банків та підприємств консолідованої групи 

підтверджена незалежними аудиторськими фірмами, проаналізована аудиторами 
аудиторської фірми “Оратанія”. 

В цілому, ТОВ АФ “Оратанія” підтверджує, що консолідована фінансова 
звітність ПриватБанку у складі: 

• консолідованого балансу, який відображає фінансовий стан Банку станом 
на кінець дня 31 грудня 2007 року; 

• консолідованого звіту про фінансові результати, який характеризує 
діяльність Банку станом на кінець дня 31 грудня 2007 року; 

• консолідованого звіту про рух грошових коштів станом на кінець дня 31 
грудня 2007 року; 

• консолідованого звіту про власний капітал за станом на кінець дня 31 
грудня 2007 року; 

• приміток до консолідованих фінансових звітів за 2007 рік; 
• загальної інформації про діяльність консолідованої групи банку 

справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає дійсний фінансовий 
стан Банку та викладену у цій звітності інформацію згідно з вимогами, що 
встановлені у законодавчих та нормативно-правових актах України. 

 
 
ВИСНОВКИ: 
 
На нашу думку, фінансова звітність у складі: 
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• загальної інформації про діяльність консолідованої групи банку; 
• консолідованого балансу за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року; 
• консолідованого звіту про фінансові результати за 2007 рік; 
• консолідованого звіту про рух грошових коштів за 2007 рік; 
• консолідованого звіту про власний капітал за 2007 рік; 
• приміток до консолідованих фінансових звітів за 2007 рік 

справедливо і достовірно відображають фінансовий стан Закритого акціонерного 
товариства комерційний банк “ПриватБанк” на кінець дня 31 грудня 2007 року, а 
також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2007 рік, згідно з 
Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і відповідають вимогам 
чинного законодавства України та прийнятої облікової політики. 

 
 
 
 
 
 

Директор ТОВ АФ “Оратанія” 
(сертифікат серії “Б” № 0000030 від 28.12.2004р., продовжений до 
01.01.2010р., Рішення НБУ від 27.12.2006р. № 163). 

 М.С. Дідук
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