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Історія успіху

З моменту заснування банк посідає про-

відні позиції у корпоративному бізнесі та 

зарекомендував себе як банк-новатор. 

Одним з перших на ринку банківських по-

слуг України Райффайзенбанк розпочав 

надавати такі інноваційні для українсько-

го ринку послуги як структуроване торго-

вельне фінансування, проектне фінансу-

вання та інші спеціалізовані послуги для 

великих корпоративних клієнтів. 

У 2001 році банк увійшов до десятки 

найбільших банків України і почав свій 

розвиток як універсальний банк.  

Новітня історія 

Після завершення процедури придбання 

у листопаді 2006 року стовідсотковим 

власником Райффайзебанк Україна став 

OTP Bank Plc., і банк, відповідно, було 

перейменовано в OTP Bank.  

Новий власник банку – OTP Bank Plc. – є 

найбільшим банком в Угорщині, чия част-

ка на місцевому ринку досягає майже 

25%. (Детальніше на стор. 76 

«Про OTP Group»)

Сьогодні ОТР Bank – це універсальний 

банк, що є одним з лідерів вітчизняного 

банківського сектору. 

Про банк

У ЧЕРВНІ 2006 РОКУ OTP BANK PLC. (УГОРЩИНА) ПРИДБАВ 

ОДНОГО З ЛІДЕРІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ – 

РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА, ЩО БУВ ЗАСНОВАНИЙ У БЕРЕЗНІ 

1998 РОКУ ЯК БАНК ЗІ 100%-ИМ ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ.
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4 OTP BANK Річний звіт 2006

БАЧЕННЯ

■ OTP Bank Plc. – ключовий гравець 

на фінансовому ринку Центральної 

і Східної Європи.  

■ Фінансова група на чолі з OTP Bank Plc. 

об’єднує понад 40 фінансових установ, 

серед яких – банки, лізингові, факто-

рингові компанії з управління активами, 

пенсійні та інвестиційні фонди, 

будівельні спілки. 

■ OTP Bank – це універсальний банк, 

що є одним з лідерів вітчизняного бан-

ківського сектору. За основними фінан-

совими показниками він входить 

до десятки найбільших банків країни.

■ OTP Bank є дочірньою структурою 

угорського OTP Bank Plc.

МІСІЯ

■ Ми налагоджуємо довгострокові 

взаємовигідні відносини з клієнтами.

■ Ми надаємо повний спектр фінансових 

послуг найвищої якості корпоративним 

і приватним клієнтам, представникам 

малого та середнього бізнесу.

■ Як дочірня структура OTP Bank Plc. ми 

тісно співпрацюємо з материнським бан-

ком та іншими членами фінансової групи.

■ Демонструємо стабільний і вищий за 

середній показник рентабельності капі-

талу.

■ Заохочуємо креативність та ініціатив-

ність співробітників, створюємо умови 

для найбільш повного розкриття їхнього 

потенціалу.

МЕТА

■ Високоякісне обслуговування клієнтів.

■ Одержання прибутку в інтересах 

акціонерів.

КРИТЕРІЇ

■ Оперативність, професіоналізм, 

інноваційність.

ЦІННОСТІ

Клієнти є головною цінністю нашого 

банку. 

Увага до індивідуальних фінансових по-

треб кожного клієнта – основа політики 

банку. 

Щодня, щохвилини у своїй роботі ми 

керуємося основними принципами 

взаємодії з клієнтами:  

■ Ми робимо наші послуги  простими, 

зрозумілими та  зручними для клієнтів.

■ Ми з власної ініціативи визначаємо 

фінансові потреби клієнтів і допомагає-

мо їм професійними порадами.

■ Ми ставимося до наших клієнтів 

доброзичливо, з повагою та розумінням.

Філософія бізнесу
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Персонал

Наш колектив – єдина команда справжніх 

професіоналів-однодумців, які мають 

спільну мету і орієнтовані на успіх. 

За словами голови правління  банку 

Дмитра Зінкова, саме люди є головним 

активом нашого фінансового інституту. 

Банк заохочує креативність та ініціатив-

ність співробітників, створює їм опти-

мальні умови не тільки для праці, але й 

для повноцінного відпочинку, забезпечує 

їхній соціальний захист.

Чисельність персоналу банку зросла в 

2006 році на 32% – до 2300 осіб. 

Станом на 01.04.2007 персонал нара-

ховував 2427 осіб. У 2007 році OTP Bank 

планує значне збільшення персоналу, 

пов’язане з динамічним розвитком мере-

жі установ банку в м. Києві та регіонах. 

На базі банку функціонує тренінговий 

центр, у штаті працюють спеціально 

підготовлені сертифіковані тренери, 

які регулярно проводять різноманітні 

тренінги для співробітників банку.

Наші фахівці мають можливість:

■ реалізувати свій інтелектуальний 

потенціал;

■ отримати додаткові знання;

■ побудувати кар’єру висококласного 

менеджера.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Персонал
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Основні показники діяльності:
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1998
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Шановні акціонери, 

клієнти та партнери банку!

2006 рік відкрив нову еру в історії ОТР 

Bank в Україні. Динамічний розвиток, 

що дозволив банку в останні декілька 

років посісти провідні позиції на внутріш-

ньому ринку, буде підсилений зусиллями 

OTP Bank Plc., що використовує в своїй 

роботі переваги прогресивного світо-

вого досвіду з обслуговування клієнтів, 

впровадження інноваційних продуктів 

і технологій, формування ефективного 

менеджменту.

Сьогодні ОТР Bank – це лідер українсько-

го ринку, який динамічно розвивається 

і є частиною однієї з найпотужніших 

фінансових груп у Центральній 

і Східній Європі.

У 2007 році банк продовжить географічну 

експансію та активну роботу зі збільшен-

ня частки ринку в усіх сегментах діяль-

ності. Разом з тим, на банк чекає ряд 

внутрішніх реформ, які спрямовані на 

вдосконалення стандартів роботи 

та приведення їх у відповідність до 

стандартів OTP Bank Plc. Ми впевнені, 

що ефективна трансформація банку до-

зволить йому стати провідним учасником 

групи OTP Bank Plc. і кращим банком 

в Україні.

Від імені акціонерів дозвольте вислови-

ти подяку нашим клієнтам і партнерам, 

а також усім тим, чий професіоналізм і 

упевненість дозволяють OTP Bank реалі-

зовувати найамбітніші цілі.

Звернення 

Голови Спостережної Ради

З ПОВАГОЮ,

ГОЛОВА СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ 

ЗАТ «ОТП БАНК»

ПАЛ КОВАЧ
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Шановні клієнти і партнери!   

У 2006 році нашому банку довелося пере-

жити дві різні трансформації (йдеться 

про підготовку до злиття з іншою струк-

турою, яке так і не відбулося, та зміну 

власника і відповідно назви банку). 

Нам вдалося завершити ще один, дев’ятий 

з моменту заснування банку, успішний 

фінансовий рік.

Загальні активи банку в 2006 році 

збільшилися на 55% – до 11,4 млрд. грн. 

Кредитний портфель банку зріс на 63% 

– до 9,7 млрд. грн., у тому числі обсяг 

кредитів, наданих фізичним особам, 

збільшився в 3 рази – до 3,9 млрд. грн.

Також у минулому році в 3 рази зріс 

портфель іпотечних кредитів, який 

станом на 01 січня 2007 року становив 

2,8 млрд. грн. За результатами 2006 року 

банк займає понад 10% ринку іпотечного 

кредитування населення. 

Обсяг кредитів, наданих підприємствам 

малого та середнього бізнесу, збільшився 

на 92%  і досяг 1,2 млрд. грн. 

Загальні депозити клієнтів збільшилися 

на 17% – до 3,9 млрд. грн. Власний капі-

тал банку зріс на 38% – до 1,2 млн. грн. 

Статутний капітал у звітному періоді за-

лишився незмінним – 519,8 млн. грн. 

Чистий прибуток банку в 2006 році ста-

новив 317,3 млн. грн.  За цим показни-

ком банк увійшов до п’ятірки найбільших 

банків України. 

Досягти таких результатів ми спромоглися 

завдяки удосконаленню  європейських тех-

нологій обслуговування клієнтів, суттєвому 

покращенню внутрішніх банківських опера-

ційних процесів, а головне – нашій команді 

професі она лів-однодумців, об’єднаних 

спільною метою і орієнтованих на успіх.

Протягом 2006 року було відкрито 6 філій 

OTP Bank в обласних центрах України – 

містах Луцьку, Полтаві, Сімферополі, Сумах, 

Тернополі та Черкасах. Таким чином,  на кі-

нець 2006 року мережа філій банку нарахо-

вувала 16 регіональних філій і 25 відділень. 

У найближчих наших планах – суттєве збіль-

шення кількості точок продажів, що дозво-

лить OTP Bank стати фінансовим інститутом 

національного масштабу. 

OTP Bank й надалі фокусуватиметься на 

розробці і реалізації інноваційних продук-

тів для фізичних осіб і підприємств мало-

го та середнього бізнесу, проектному, 

структурованому торговельному фінан-

суванні потреб корпоративних клієнтів, 

у тому числі й за рахунок синдикованих 

кредитів з материнським банком. 

У 2007 р. ми плануємо завершити формуван-

ня нашої продуктової лінійки, що відповіда-

тиме набору послуг, які пропонують клієнтам 

банки країн Центральної і Східної Європи.

Упевнений, що найближчим часом OTP 

Bank зростатиме навіть більш динамічно, 

ніж фінансовий ринок України загалом і 

за ключовими фінансовими показниками 

через декілька років увійде до п’ятірки 

провідних фінансових установ країни.

Звернення 

Голови Правління

З ПОВАГОЮ,

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ЗАТ «ОТП БАНК»

ДМИТРО ЗІНКОВ
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Економічний огляд

У 2006 р. Україна продемонструвала 

поліпшення економічних показників 

в умовах нестабільного політичного 

середовища. Після парламентських 

виборів у березні 2006 р. і формування 

парламентської коаліції влада в державі 

розподілилася між Кабінетом Міністрів 

і Президентом. Відсутність чіткого 

нормативно-правового регулювання 

співробітництва між Урядом і Прези-

дентом посилила політичні суперечки 

та призвела до низької ефективності 

державної політики.  

Попри це Україна досягла значних успіхів 

у розвитку відносин з США та Європей-

ським Союзом у 2006 р.  США надали 

Україні статус країни з ринковою еконо-

мікою, скасували поправку Джексона-

Веніка та підписали двосторонню угоду 

в рамках приєднання України до СОТ.  

У 2006 р. Україна та ЄС вирішили розпо-

чати переговори щодо нової розширеної 

угоди, яка б передбачала створення між 

ними зони вільної торгівлі. Крім цього, 

переговори щодо вступу до СОТ увійшли 

у завершальну фазу. 

У 2006 р. приріст реального ВВП краї-

ни досяг 7,1% порівняно з відповідним 

періодом попереднього року. Рушієм 

зростання ВВП стало потужне внутрішнє 

споживання, підтримуване банківським 

кредитуванням і зовнішніми запози-

ченнями. Значне зростання чистого 

внутрішнього кредиту спровокувало 

зміну акцентів з експорту на зростання 

внутрішнього попиту. Проте прискорення 

внутрішнього споживання на тлі уповіль-

неного зростання національних заоща-

джень призвело до погіршення зовніш-

нього балансу  – з профіциту рахунку 

поточних операцій до дефіциту в розмірі 

1,6 млрд. доларів США (1,5% ВВП). 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) 

досяг 5,2 млрд. доларів США (5% ВВП) 

із поліпшенням інвестиційної привабли-

вості України. Водночас зовнішній борг 

зріс на 17,5% порівняно з відповідним 

періодом попереднього року за рахунок 

значних запозичень корпоративного та 

банківського секторів для задоволення 

їхніх величезних потреб у капіталі. Темп 

інфляції за індексом споживчих цін (ІСЦ) 

зріс на 11,6% порівняно з відповідним 

періодом попереднього року. Таке зрос-

тання стимулювало підвищення регульо-

Тенденції в макроекономіці 

та грошово-кредитних 

умовах в 2006 р.

У 2006 Р. ПРИРІСТ РЕАЛЬНОГО ВВП КРАЇНИ ДОСЯГ 7,1% 

ПОРІВНЯНО З ВІДПОВІДНИМ ПЕРІОДОМ ПОПЕРЕДНЬОГО 

РОКУ. РУШІЄМ ЗРОСТАННЯ ВВП СТАЛО ПОТУЖНЕ ВНУТРІШ-

НЄ СПОЖИВАННЯ, ПІДТРИМУВАНЕ БАНКІВСЬКИМ КРЕДИТУ-

ВАННЯМ І ЗОВНІШНІМИ ЗАПОЗИЧЕННЯМИ. 
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ваних тарифів на комунальні послуги та 

опалення у відповідь на зростання цін на 

енергоносії. 

Водночас дефіцит консолідованого 

бюджету продовжував зменшуватись 

завдяки високим показникам економіч-

ного розвитку. Політика, що проводила-

ся Національним банком України, була 

спрямована на таргетування номіналь-

ного обмінного курсу. Таким чином, 

грошово-кредитна політика продовжу-

вала залишатись неефективною в плані 

регулювання грошової маси і була спря-

мована в основному на підтримання бан-

ківської ліквідності. Важливим аспектом 

розвитку банківського сектору в 2006 р. 

стало прискорення темпів кредитування 

економіки в іноземній валюті із відповід-

ним зростанням доларизації економіки.  

Макроекономічні показники

Початок 2006 р. позначився поступо-

вим відновленням темпів економічного 

зростання після півтора року їхнього 

уповільнення. Схильність до споживання 

залишалася високою, заохочуючи тим 

самим підвищення заробітної плати та 

соціальних виплат, а також зростання 

банківського кредитування населення. 

Збільшення обсягів інвестицій віднови-

лося до рівня 14,7% порівняно з відпо-

відним періодом попереднього року у 

відповідь на нагальні потреби відновлен-

ня виробничих потужностей та інфра-

структури. 

Стрімке збільшення внутрішнього спожи-

вання та приватних інвестицій стиму-

лювало зростання секторів економіки, 

орієнтованих на споживання та внутріш-

ній ринок. Секторами, що пережили 

найдинамічніше зростання, стали сфера 

послуг, торгівля та транспорт, які роз-

вивалися за рахунок збільшення потреб 

домогосподарств і промисловості. 

 

Збільшення доданої вартості в торгівлі 

досягло 17,7% порівняно з відповідним 

періодом попереднього року, в тран-

спорті – 6,6%, що разом склало 43,6% 

від 7,1% реального росту ВВП. У 2006 р. 

уперше збільшення промислового ви-

робництва не перевищило приріст ВВП. 

Внесок промисловості до збільшення 

сукупної доданої вартості значно знизив-

ся – з 47% у 2005 р. до 17,5% у 2006 р. 

Нарощування обсягів промислового 

виробництва (до 6,2% порівняно з від-

повідним періодом попереднього року) 

відбувалося за рахунок харчової промис-

ловості, машинобудування та металургії. 

У 2006 р. зростання наявного доходу до-

могосподарств уповільнилося до 26,6% 

порівняно з попереднім періодом мину-

лого року завдяки високій порівняльній 

базі та незначному зростанню соціаль-

них платежів. У  2006 р. на відміну від 

2005 р. зростання номінального доходу 

спиралося на трудові доходи більше, ніж 

на соціальні платежі. Середньомісяч-

на заробітна плата в 2006 р. зросла на 

29,2% порівняно з відповідним періодом 

попереднього року проти 36,7% у 2005 р. 

Збільшення середньої заробітної плати 

уповільнилося порівняно з 2005 р. завдя-

ки менш інтенсивному зростанню міні-

мальної заробітної плати (13% у 2006 р. 

проти 40,1% у 2005 р.) та високій базі 

порівняння 2005 р. Загалом, зростання 

заробітної плати, прибутку, змішаного 

доходу та доходу від володіння майном 

забезпечило 70,2% загального збільшен-
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GDP, % yoy
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ня номінального доходу проти 47,3% у 

2005 р. Зростання доходів спровокувало 

зміну в структурі доходів населення на 

користь збільшення частки домогоспо-

дарств з середнім доходом і доходом 

вище середнього, що дозволило не лише 

збільшити споживання, але й збільшити 

кількість кредитних заявок на отримання 

банківських кредитів у 2006 р.  Насе-

лення усвідомило переваги придбання 

товарів у кредит, особливо в періоди 

високої інфляції. У результаті в 2006 р. 

темп зростання споживчих витрат значно 

перевищував приріст наявного доходу. 

Упродовж 2006 р. річна інфляція при-

скорилась до 11,6%. Найбільш інфляцій-

ними компонентами виявилися ціни на 

комунальні послуги та паливо, які додали 

8,9 процентних пункти до загального 

зростання ІСЦ. Навпаки, спостерігав-

ся дефляційний тиск на ІСЦ за рахунок 

зменшення цін на харчові продукти.  

Дефляція цін на дану продукцію тривала 

шість міся ців поспіль – з березня по сер-

пень, і була обумовлена перевиробни-

цтвом певних товарів (таких, як молоко, 

м’ясо та молочні продукти, експорт яких 

був обмежений Росією) та ефектом висо-

кої бази. У результаті, зростання річного 

ІСЦ уповільнилось до 3,8% у січні-серпні. 

Проте дефляція цін на харчові продукти 

припинилася у вересні. Тиск споживчого 

попиту на динаміку інфляції почав нагро-

маджуватися в другій половині 2006 р. 

передусім за рахунок погіршення інфля-

ційних очікувань споживачів і зростання 

кредитування населення. Крім того, 

найбільше зростання цін на комунальні 

послуги відбулося в четвертому кварталі 

2006 р. Таким чином, у цей період квар-

тальний індекс інфляції сягнув 5,4%, що 

значно збільшило річний показник.  
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Зовнішні відносини

Попри певне пожвавлення динаміки 

експорту в 2006 р. товарний баланс за-

лишався від’ємним в основному через 

зростання імпорту зі стабільно вищими 

темпами. Товарний імпорт збільшив-

ся на 24,6% та перевищив експорт 

на 6,78 млн. грн. Зростання імпорту 

обумовлювалося інтенсивним спожив-

чим та інвестиційним попитом, а також 

збільшенням цін на імпортні енергоносії. 

В результаті, від’ємний торговий баланс 

став причиною погіршення сальдо рахун-

ку поточних операцій, який опинився в 

дефіциті на рівні 1,5% від ВВП.

Значний обсяг ПІІ (5,2 млрд. доларів 

США) та великі зовнішні запозичення 

(12,8 млрд. доларів США) дозволили 

профінансувати дефіцит рахунку поточ-

них операцій і навіть збільшити міжна-

родні резерви НБУ на 906 млн. доларів 

США.  Зросла зацікавленість з боку 

іноземних інвесторів до України завдя-

ки динамічному розвиткові місцевого 

ринку. Найпривабливішими для інозем-

них інвесторів секторами стали фінан-

сові операції, операції з нерухомістю, 

будівництво та виробництво будівельних 

матеріалів. Ці сектори забезпечили по-

над половини загального зростання ПІІ в 

2006 р. Оскільки вони більш орієнтовані 

на внутрішній ринок, ПІІ не сприяли на-

рощуванню обсягів виробництва та екс-

порту. Більш того, значне нагромаджен-

ня  ПІІ призвело до погіршення балансу 

доходів і сприяло зростанню дефіциту 

рахунку поточних операцій. 

У 2006 р. спостерігалося прискорене 

зростання довгострокового зовнішнього 

боргу.   Загальний зовнішній борг Украї-

ни зріс на 17,5% у 2006 р. переважно за 

рахунок банківського та корпоративного 

секторів. Незважаючи на прискорене 

зростання, зовнішній борг залишався на 

безпечному рівні  – приблизно 49% ВВП.
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Розвиток фіскального та 

грошово-кредитного середовища

Доходи консолідованого бюджету зросли 

на 17,5% відносно попереднього року 

в реальному вимірі. Перерозподіл ВВП 

через бюджет становив у 2006 р. 32,1%. 

Збільшення податкового навантаження 

на економіку як частка перерозподілено-

го ВВП визначалося переважно зрос-

танням надходжень від ПДВ. У 2006 р. 

дефіцит консолідованого бюджету 

знизився до  3,3% ВВП з 9,3% ВВП у 

2005 р. У січні-липні бюджетний дефіцит 

фінансувався за рахунок зменшення 

коштів на Єдиному казначейському ра-

хунку. Згодом, у серпні, новому урядові 

довелося управляти дефіцитом вручну. 

Саме тому уряд свідомо зменшив обсяг 

відшкодування ПДВ експортерам і урізав 

бюджетні витрати (особливо фінансуван-

ня окремих соціальних програм). З ме-

тою фінансування бюджетного дефіциту 

у разі недостатніх надходжень від при-

ватизації уряд здійснював запозичення 

як на внутрішньому, так і на зовнішньо-

му ринках боргових зобов’язань у 4-му 

кварталі 2006 р. Насправді прямий борг 

держави як частка ВВП знизився з 14,9% 

в 2005 р. до 12,7% в 2006 р., оскільки 

ВВП зростав випереджаючими темпами 

порівняно до збільшення боргу.  

Зміни інструментів грошово-кредитної 

політики були спрямовані на підтриман-

ня стабільності офіційного курсу гривні 

до долару США через інтервенції на 

валютному ринку та забезпечення банків 

ліквідністю шляхом зниження вимог 

обов’язкового резервування.  У 2006 р. 

динаміка росту грошових агрегатів 

уповільнилась завдяки поглибленню 

дефіциту платіжного балансу впродовж 

вересня 2006 р. Як наслідок, грошова 

база скоротилася на  8,8% у першому 

кварталі 2006 р., а потім поступово поча-

ла збільшуватися до річного рівня 17,5% 

у 2006 р. (у 2005 р. – 53,9%) внаслідок 

значного притоку іноземного капіталу 

в 4-му кварталі 2006 р. Національно-

му банку України не вдалося вплинути 

на динаміку грошової бази, втім, він 

був здатний підтримувати ліквідність 
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банків на стабільному рівні. Пропозиція 

«широких грошей» (M3) зросла на 34,5% 

(у 2005 р. – 49,3%) завдяки посилен-

ню ефекту мультиплікатора: чистий 

внутрішній кредит банківської системи 

недержавному сектору зріс на 71,78% (у 

2005 р. – 35,7%).

У січні-березні 2006 р. обсяг кредитування 

зріс на 71% (порівняно з 61,9% у 2005 р. 

і 30,6% у 2004 р.). Частка кредитів у на-

ціональній валюті продовжувала зменшу-

ватись з 56,7% у грудні 2005 р. до  50,5% 

у грудні 2006 р. Темпи росту операцій з 

кредитування в іноземній валюті досягли  

95,4%, що майже вдвічі вище приросту 

кредитування в національній валюті. Ця 

ситуація викликала серйозне занепоко-

єння НБУ, адже зростання частки кредитів 

у іноземній валюті свідчить про нагро-

мадження значних ризиків економічних 

диспропорцій.  Ще однією з визначних рис 

року стало надмірне зростання операцій 

кредитування фізичних осіб – 134,2%, 

водночас приріст кредитних операцій з 

юридичними особами продемонстрував 

досить помірковане зростання – 51,8%.  

Разом з тим, частка довгострокових кре-

дитів продовжувала зростати та досягла 

64,9% у грудні 2006 р. (порівняно з 61,8% 

у грудні 2005 р.). Ця тенденція передусім 

позначалася зростанням довгострокових 

іпотечних кредитів. Для забезпечення 

бажаного обсягу кредитування банки про-

довжували активно залучати кошти із-за 

кордону через єврооблігації і синдиковані 

кредити. 

У 2006 р. депозити не виступали дже-

релом значного збільшення обсягів 

кредитування. У січні-грудні  2006 р. 

приріст депозитів становив лише 38,8% 

(проти 60% у 2005 р.). Внаслідок цього 

покриття кредитів депозитами зменши-

лося з 0,9 (станом на грудень 2005 р.) 

до 0,82 (станом на грудень 2006 р.). По-

дібна негативна тенденція пояснюється 

значним зростанням кредитування, що 

призвело до збільшення споживання та 

уповільнення темпів зростання заоща-

джень. Сукупне збільшення депозитів 

домогосподарств у 2006 р. становило  

45,8%, водночас депозити юридичних 

осіб зросли на 30,1%. 

ДЖЕРЕЛО: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Внутрішній кредит та грошова маса, зміна за рік в %

Domestic Credit

Money Supply, M3

2001 2002 2003 2004 2005

0

2006

10

20

30

40

50

60

70

80

%, YOY

OTP_report-fin.indd   15OTP_report-fin.indd   15 7/6/07   3:59:46 PM7/6/07   3:59:46 PM



16 OTP BANK Річний звіт 2006

Статистичні дані

Показники 2003 2004

2005 2006
2007

прогноз
I-III I-VI I-IX I-XII I-III I-VI I-IX I-XII

Показники ВВП

Приріст ВВП, % 9,4 12,1 5,0 4,0 2,8 2,7 3,2 7,3 8,0 7,1 6,0

ВВП, млрд. грн. 264,2 344,8 84,3 181,8 301,2 424,7 102,0 224,8 374,4 535,9 648,0

Показники економічної активності

Приріст промислового виробництва, % 15,8 12,5 7,1 5,0 3,2 3,1 0,2 3,6 5,5 6,2 6,5

Приріст сільськогосподарського 
виробництва, %

-9,9 19,1 3,9 6,4 3,4 0,0 4,0 3,2 -2,8 0,4 0,1

Приріст будівництів, % 26,5 17,3 -5,9 -7,7 -7,2 -6,6 5,0 6,5 7,6 9,8 10

Приріст роздрібної торгівлі, % 21,0 20,0 18,6 21,1 23,1 23,4 30,3 27,3 25,2 25,3 23

Зовнішня економічна діяльність

Кумулятивна зміна експорту, FOB, % 28,5 41,6 16,8 9,2 6,1 5,0 -4,4 2,1 10,4 12,1 9,8

Кумулятивна зміна імпорту CIF, % 35,6 26,0 18,5 26,0 25,8 24,6 30,2 22,1 22,2 24,6 23,0

Торговий баланс, у млн. доларів США 1 288 4 873 1 208 1 634 1 268 671 -1 112 - 1 587 -1 471 - 2 973 -7 500

Сальдо рахунку поточних операцій, 
у млн. доларів США

2 891 6 804 1 603 2 223 2 627 2 531 -743 -782 -321 -1 600 -6 200

Чисті ПЗІ, в млн. доларів США 1 411 1 711 247 612 1 059 7 533 662 2 072 3 561 4 296 6 000

Домогосподарства

Приріст наявних доходів домогосподарств, % 9,1 19,6 21,6 25,4 23,2 20,1 25,9 20,5 17,8 16,1 14,0

Показник довіри споживачів 99,4 100,1 107,3 105,2 95,5 103,1 103,7 84,9 87,5 90,6 93,0

Середня ЗП до оподаткування, грн. 462,3 589,6 676,5 724,6 763,9 806,2 918,3 966,9 1 004,1 1 041,4 1 200

Приріст ЗП до оподаткування, % 15,2 23,8 14,8 17,0 18,0 20,3 23,6 22,9 21,2 18,3 15,0

Консолідований бюджет

Доходи консолідованого бюджету, % ВВП 28,5 26,5 30,9 33,7 32,8 32,0 35,3 35,0 34,3 32,1 31,0

Видатки консолідованого бюджету, % ВВП 28,7 29,7 27,3 32,7 30,8 33,8 35,0 35,5 33,5 32,7 34,0

Сальдо (дефіцит (-), профіцит (+)), % ВВП -0,2 -3,2 3,6 1,0 2,0 -1,8 0,4 -0,5 0,7 -0,7 -3,0

Ціни

Індекс споживчих цін, % 8,2 12,3 4,4 6,4 7,1 10,3 2,7 2,9 5,9 11,6 9,3

Індекс виробничих цін, % 11,1 24,1 4,9 8,3 9,3 9,5 1,9 5,0 10,3 14,1 13

Індекс інфляційних очікувань 186,1 180,0 182,0 182,2 187,2 184,3 185,4 189,2 181,2 189,7 190

Грошово-кредитні та банківські показники

M0, зміна з початку року, % 25,3 27,9 1,7 21,2 31,0 42,2 -2,6 6,8 13,9 24,5 20,0

Грошова база, зміна з початку року, % 30,1 34,1 12,1 21,8 31,1 53,9 -8,8 -3,1 2,4 17,5 15,7

M3, зміна з початку року, % 46,5 32,4 11,4 24,3 35,9 54,3 0,6 10,3 21,0 34,7 30,0

Міжнародні резерви НБУ, млрд. доларів США 6,9 9,5 12,0 13,1 14,3 19,4 17,3 17,6 19,1 22,3 25,3

Середній офіційний обмінний курс, 
грн./дол. США

5,33 5,32 5,29 5,06 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,08

Середній офіційний обмінний курс, 
грн./євро

6,02 7,10 6,98 6,15 6,20 5,98 6,06 6,4 6,4 6,7 6,8

Середня відсоткова ставка 
за кредитами в грн., %

17,9 17,7 17,4 15,7 15,8 16,4 16,0 15,7 15,1 15,4 15,1

Середня відсоткова ставка 
за депозитами в грн., %

7,1 7,9 9,3 7,6 7,7 8,2 7,3 7,2 7,4 7,9 7,3

Динаміка кредитів з початку року, % 61,4 30,6 8,0 22,8 42,6 61,9 10,0 25,3 46,2 71,0 53,0

Динаміка депозитів з початку року, % 62,7 35,2 16,3 26,2 38,8 60,0 2,2 12,0 24,0 38,8 33,0
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2006 рік був відзначений важливими, 

іноді навіть нелегкими подіями та випро-

буваннями як у корпоративному бізнесі, 

так і в житті банку в цілому. Перш за все, 

це зміна акціонерів, яка стала новою ві-

хою в розвитку корпоративного бізнесу 

OTP Bank. Новий власник  – OTP Bank 

Plc., найбільший банк Угорщини –  є ди-

намічною та сучасною банківською гру-

пою. Проте інтеграція до нової структури 

завжди пов’язана з такими процесами як 

ребрендінг, формування та впроваджен-

ня нових процедур тощо. Утім, результа-

ти 2006 року, зокрема у корпоративному 

бізнесі, дають підстави говорити про 

високу ефективність і адаптивність OTP 

Bank до нових умов роботи.   

Під час зміни бренду стало зрозумілим, 

що OTP Bank повною мірою володіє пере-

вагами стабільного та успішного банку: 

зростання клієнтської бази  є безумовним 

свідченням високої привабливості нашого 

фінансового інституту як для нових, так 

і для існуючих клієнтів. Тільки протягом 

2006 року на 35% збільшилася кількість ак-

тивних клієнтів – понад 700 компаній стали 

новими партнерами OTP Bank. Загальна 

кількість активних клієнтів (а це компанії, 

які не тільки мають відкриті рахунки в бан-

ку, але й регулярно проводять операції за 

ними) перевищила на кінець року 2 500.

2006 рік приніс значні зміни у методах 

роботи з корпоративними клієнтами. 

У корпоративному бізнесі склалася ситу-

ація, коли особливого значення набуває 

налагодження довгострокових відносин з 

клієнтом. Головною конкурентною пере-

вагою банку стає не ціна, а якість обслу-

говування, висока оперативність 

і прозорість у прийнятті рішень.  

Маючи за мету постійне розширен-

ня переліку банківських продуктів для 

корпоративних клієнтів, OTP Bank про-

понує нове рішення щодо організації 

та управління грошовими потоками 

компанії  – групу банківських послуг Cash 

Management, що створюється спеціаліс-

тами банку в тісній співпраці з клієнтами 

з урахуванням їхніх індивідуальних по-

треб. Банківські продукти з управління 

грошовими потоками від OTP Bank – це 

не тільки своєчасне та коректне вико-

нання платежів в України та за її межами.  

Використання сучасних інноваційних 

та інтерактивних рішень у сфері банків-

ського обслуговування дає можливість 

нашим клієнтам:

■ оптимізувати процентні доходи 

та витрати;

■ отримати додаткові переваги 

від щоденних операцій по рахунках;

■ ефективно управляти витратами компа-

нії за рахунок прозорої і конкурентної 

тарифної політики OTP Bank.

Звіт про діяльність банку

ТІЛЬКИ ПРОТЯГОМ 2006 РОКУ НА 35% ЗБІЛЬШИЛАСЯ КІЛЬ-

КІСТЬ АКТИВНИХ КЛІЄНТІВ – ПОНАД 700 КОМПАНІЙ СТАЛИ 

НОВИМИ ПАРТНЕРАМИ OTP BANK. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 

АКТИВНИХ КЛІЄНТІВ ПЕРЕВИЩИЛА НА КІНЕЦЬ РОКУ 2 500.

Корпоративний бізнес

Ірина Михайлова 
член Правління,

корпоративний бізнес
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2006 рік також відмічений суттєвим 

зростанням корпоративних пасивів: 

середні залишки за депозитними ра-

хунками на кінець року збільшилися на 

50% у порівнянні з аналогічним періо-

дом попереднього року та становили 

0,5 млрд. грн., середньозважені залишки 

на поточних рахунках клієнтів зросли 

більш ніж на 60% і на кінець 2006 року 

перевищили 1,2 млрд. грн.  

14% – Інші галузі

8% – Агротрейдери

9% – Легка промісловість

27% – Харчова промисловість, 

торгівля товарами повсякденного вжитку

6% – Енергетика

10% – Машинобудування

19% – Металургія

7% – Нерухомість

Портфель корпоративних кредитів станом на 01 січня 2007 року перевищив 4,6 млрд. грн. 

Структура кредитного портфелю охоплює провідні галузі української промисловості:

35% – Структуроване торговельне фінансування

7% – Інвестиційне фінансування

1% – Овердрафт

17% – Проектне фінансування

8% – Документарні інструменти та аваль векселів

32% – Фінансування обігового капіталу

Традиційно основними формами фінансування корпоративних клієнтів є структуроване 

торговельне фінансування та фінансування обігового капіталу:
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Фінансування торговельних 

операцій

OTP Bank фінансує будь-які стадії про-

ходження торговельних угод. Найбільш 

поширеними продуктами короткостро-

кового фінансування є перед- і пост-

експортне фінансування, фінансування 

товарних запасів та імпорту. Також банк 

почав активно надавати довгострокове 

фінансування імпорту обладнання із за-

лученням експортних кредитних агентств 

країн-постачальників. Існуючі комерційні 

ліміти в першокласних іноземних банках 

також дозволяють використовувати їхній 

потенціал на користь клієнтів OTP Bank.

Будь-яка угода розробляється та струк-

турується індивідуально, з урахуванням 

особливостей роботи кожного позичаль-

ника. Банк має необхідний досвід для 

того, щоб мінімізувати ризики наших 

клієнтів при проведенні торговельних 

операцій і знайти оптимальні рішення 

для фінансування кожної компанії. При 

цьому OTP Bank докладає максимум 

зусиль для того, щоб наші клієнти були 

задоволені якістю продуктів і послуг, що 

надаються банком.

У 2006 році OTP Bank продовжив розви-

вати такий продукт як факторинг. Вико-

ристання факторингу дозволило нашим 

клієнтам за підтримки банку отримати 

нові конкурентні переваги у встановленні 

ефективних взаємовідносин зі своїми 

покупцями. Крім того, одним з суттєвих 

позитивних факторів для підприємств 

при здійсненні факторингових операцій 

є відсутність вимоги банку щодо оформ-

лення застави. Для задоволення потреб 

своїх клієнтів OTP Bank планує й надалі 

вдосконалювати цей продукт і активно 

пропонувати його на банківському ринку 

України.

Проектне фінансування

2006 рік підтвердив статус проектного 

фінансування як одного з найперспек-

тивніших корпоративних кредитних про-

дуктів, попит на який щорічно зростає. 

Так, протягом 2006 року портфель про-

ектного фінансування банку зріс на 39% 

і досяг 0,8 млрд. грн. 

Як і у попередні роки значна частка 

портфелю проектного фінансування 

сконцентрована у галузі комерційної 

нерухомості. Проте у 2006 році спостері-

галася тенденція до збільшення попиту в 

проектному фінансуванні з боку інду-

стріальних підприємств, що потребують 

реконструкції і відновлення виробництва 

або зацікавлені у створенні принципово 

нових технологічних процесів і продуктів.

На сучасному етапі корпоративна служба 

OTP Bank тісно співпрацює з материн-

ським банком у забезпеченні фінансових 

потреб підприємств України шляхом 

надання синдикованих кредитів. Врахо-

вуючи тісний зв’язок між економічними 

системами України та Угорщини, OTP 

Bank розглядає можливості обслугову-

вання чисельних спільних підприємств і 

дочірніх структур угорських компаній в 

Україні.

 

Хотілося б зазначити, що основними 

досягненнями ми завдячуємо висококва-

ліфікованому персоналу всіх структурних 

підрозділів банку, залучених до процесу 

обслуговування корпоративних клієнтів. 

Банк пишається сильною командою фа-

хівців із залучення нових корпоративних 

клієнтів, командою кредитних менедже-

рів, а також відмінною якістю роботи 

спеціалістів з обслуговування рахунків 

клієнтів.
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Емісія облігацій 

і брокерські послуги

Банк активно працює на ринках капіта-

лу та цінних паперів. За цей короткий 

термін OTP Bank став безперечним 

лідером на українському ринку боргових 

зобов’язань. За рейтинговими показни-

ками ПФТС і агентства «Сbonds» 

OTP Bank входить до десятки найкращих 

інвестиційних банків України, торговців 

корпоративними, муніципальними та 

державними цінними паперами.

Протягом трьох років банк брав участь у 

багатьох випусках корпоративних обліга-

цій на загальну суму понад 375 млн. грн. 

Корпоративні облігації, емітовані за 

участю OTP Bank, користуються най-

більшим попитом на українському ринку 

боргових зобов’язань. 

OTP Bank виступив організатором і успіш-

но розмістив облігації як власного боргу, 

так і облігації для таких провідних і відо-

мих компаній України як ПроКредит Банк, 

Дніпрошина, Євротек, Харп-Трейдінг, 

УГМК та ін.

Наразі OTP Bank надає своїм клієнтам 

високоякісні брокерські послуги на ринку 

цінних паперів України. 

Операції на фінансових (валют-

ному та грошовому) ринках 

OTP Bank посідає провідні позиції на 

українському валютному та грошово-

му ринках, здійснюючи при цьому весь 

доступний спектр фінансових операцій 

у рамках ліцензії Національного бан-

ку. Перебуваючи серед найпотужніших 

банків України, OTP Bank є безумовним 

маркет-мейкером на валютному спот-

ринку, працює з основними світовими 

валютами та практично з усіма валютами 

Центральної і Східної Європи.

Маючи великий досвід в управлінні ре-

сурсною базою та банківською ліквідніс-

тю, OTP Bank у 2006 році збільшив обсяг 

ресурсних операцій на грошовому ринку 

більш ніж у 2,2 рази у порівнянні з по-

переднім роком. 

Участь банку в роботі таких фінансових 

інститутів як Українська міжбанківська 

валютна біржа та Київська Міжнародна 

фондова біржа, а також доступ до укра-

їнських і міжнародних торговельних май-

данчиків за допомогою системи Reuters-

Dealing, Першої Фондової Торговельної 

системи та системи Bloomberg дозволяє 

банку знаходитись в епіцентрі світових 

фінансових ринків і пропонувати найкра-

Інвестиційно-банківський бізнес
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щі цінові умови для здійснення валютних 

операцій і операцій з цінними паперами.

OTP Bank має генеральні угоди з 125 

вітчизняними банками. Велика кількість 

українських і закордонних контрагентів 

і досвідчена команда казначейства до-

зволяє банку залишатися в першій ланці 

найбільш активних фінансових установ 

України та сприяти подальшому розвитку 

українського фінансового ринку.

2006 рік ознаменувався значним ростом 

обсягів банкнотних операцій. За рік цей 

показник збільшився майже в 3 рази  – 

з 209 до 590 млн. доларів. Доступність 

готівкового валютного ринку для на-

селення та стабільне забезпечення 

філіальної мережі готівковими коштами 

дозволяє банку збільшувати обсяг валю-

тообмінних операцій і значно підвищува-

ти рівень обслуговування клієнтів банку.

Кореспондентські відносини

На кінець 2006 року OTP Bank мав роз-

галужену кореспондентську мережу, що 

охоплює основні фінансові центри світу. 

Кореспондентські відносини пов’язують 

банк з провідними фінансовими устано-

вами розвинених  країн Європи, Америки 

та Азії, серед яких – Deutsche Bank AG, 

Commerzbank AG, The Bank of New York, 

American Express Bank Ltd, DZ Bank, 

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG., 

Wachovia Bank, N.A., HSBC Bank Plc., 

Union Bank of Switzerland, 

The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., 

Swenska Handelsbanken тощо.

Наявність прямих кореспондентських 

відносин із закордонними банками, а 

також членство в системі міжбанків-

ських фінансових телекомунікацій SWIFT, 

що поєднує велику кількість банків-

користувачів, дозволяє OTP Bank викону-

вати банківські перекази практично в 

усі країни світу, здійснювати платежі та 

перекази за дорученням клієнтів у міні-

мально короткий термін у різних валютах 

країн ближнього та далекого зарубіжжя.
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Приватні клієнти

Збільшення обсягів кредитування в роз-

дрібному сегменті OTP Bank відображає 

загальну тенденцію розвитку україн-

ського ринку. На кінець 2006 року частка 

банку на ринку споживчих кредитів пере-

вищувала 6%. 

Станом на 31.12.2006 р. портфель кредитів 

бізнес-лінії «Приватні клієнти» становив 

3,9 млрд. грн., або 40% сукупного кредит-

ного портфелю банку. Загальна чисельність 

приватних клієнтів банку в 2006 році  зрос-

ла в 2,2 рази – з 18 до 40 тисяч.

Загальний портфель кредитів, наданих 

фізичним особам, щомісяця зростав у 

середньому на 10%. Висока динаміка 

росту портфелю в 2006 році обумовлена 

впровадженням нових продуктів і послуг, 

а також поліпшенням умов кредитування. 

Іпотечні кредити 

Іпотечне кредитування залишається одним 

з пріоритетних напрямів діяльності банку 

Починаючи з 2003 року банк входить 

у п’ятірку лідерів іпотечного кредитування. 

Частка OTP Bank на цьому ринку напри-

кінці 2006 року становила 10,5%. Обсяги 

іпотечного кредитування в 2006 році зросли  

в 3 рази і досягли 2,8 млрд. грн., а загальна 

чисельність клієнтів, які отримали кредити 

під заставу нерухомості, в 2006 році 

перевищила 12 500 осіб. Частка житлових  

кредитів у загальному портфелі банку 

дорівнювала 22%.

Продуктовий ряд іпотечних продуктів 

включає:

■ кредити на купівлю та ремонт житла;

■ кредити на відновлення власного капі-

талу під заставу житлової нерухомості;

■ рефінансування житлових іпотечних 

кредитів;

■ кредити на будівництво індивідуальних 

житлових будинків.

Структура портфелю 

іпотечних кредитів

Протягом року суттєво змінилися умови 

іпотечного кредитування: термін кре-

дитування збільшився до 25 років,  а 

максимальна сума кредиту – до 200 тис. 

дол. США, що дозволило багатьом клієн-

там покращити свої житлові умови.

31 серпня 2006 року між OTP Bank і 

Державною Іпотечною Установою було 

підписано Генеральний договір про рефі-

нансування та обслуговування іпотечних 

кредитів, згідно з яким банк надаватиме 

іпотечні кредити за стандартами Устано-

ви з подальшим їх рефінансуванням.

Протягом року банк продовжував 

удосконалювати програми співпраці 

з партнерами банку - агентствами 

Структура кредитного портфелю бізнес-лінії «Приватні клієнти» в 2006 році виглядала наступним чином:

  автомобільні кредити – 29%

  iпотечні кредити – 70% 

  споживчі кредити без застави – 1% 

Дмитро Білецький 
член Правління,

малий, середній 

і роздрібний бізнес
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нерухомості. Близько 25% від сукупного 

обсягу іпотечного портфелю припадає на 

програму «Партнер банку». Таким чином, 

кожний четвертий кредит на купівлю жит-

ла надається саме за цією програмою.  

Автомобільні кредити

Програма автомобільного кредитування 

була впроваджена на початку 2003 року. За 

цей час банком надано автомобільних кре-

дитів на суму 1,1 млрд. грн. Як і в сегменті 

іпотечного кредитування, OTP Bank банк 

входить до п’ятірки банків-лідерів на ринку 

автомобільного кредитування. 

Протягом 2006 року портфель автомо-

більних кредитів збільшився майже в 

2 рази. Кількість клієнтів, які скориста-

лися кредитом на купівлю автомобіля в 

2006 році, зросла в 1,8 рази – до 

19 тисяч осіб.

Діючі кредитні програми банку є універ-

сальним інструментом при купівлі автомо-

білів, адже вони дають можливість при-

дбати авто з авансовим або без авансового 

платежу за низькою відсотковою ставкою 

та на тривалий термін, а також з низьким 

щомісячним платежем за кредитом.

Структура портфелю 

автомобільних кредитів

Банк активно реалізує започатковану 

в 2004 році програму кредитування 

«Партнер Банку», що передбачає оформ-

лення всіх необхідних договорів для отри-

мання кредиту безпосередньо в приміщенні 

автодилера («one stop service»). Крім того, 

  Автомобільні кредити з авансовим платежем  

становили 826 млн. грн., або 72% портфелю 

автомобільних кредитів

 

  без авансового платежу  – 315 млн. грн. (27%) 

  кредити з відстрочкою погашення  – близько 

1,4 млн. грн. (1%) 

Структура портфелю автомобільних кредитів:

Структура портфелю іпотечних кредитів:

 Обсяги кредитів на придбання житла на вторинному ринку 

становили 1, 908 млрд. грн. (69%) 

 на ремонт житла – 281 млн. грн.(10%)  

 на рефінансування – 154 млн. грн. (6%) 

 на будівництво індивідуальних 

житлових будинків – 48 млн. грн. (2%)

 
іпотечні кредити на відновлення капіталу  – 

367 млн. грн. (13%)
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клієнту надається можливість отримати від-

соткову ставку, що нижча за базову.  У 2006 

році частка авто кредитів, наданих банком 

за участю партнерів, становила 50%.

Найбільшою популярністю серед 

клієнтів банку користуються наступні 

марки автомобілів:  

Mitsubishi (19,8%), Peugeot (13,6%), 

Chevrolet (11,3%), Nissan (10,5%), 

Toyota (10,2%), Skoda (7,5%), 

Volkswagen (7,3%), ВАЗ (6,9%), 

Daewoo (6,9%), Ford (6%).

Кредити без застави 

Споживчі кредити без застави банк роз-

почав надавати наприкінці року, і вже 

за декілька місяців обсяг таких кредитів 

досяг 380 тис. грн. Кредит надається го-

тівкою на 5 років, а його  максимальний 

розмір становить 5 тис. дол. США.

За допомогою такого кредиту клієнти 

банку мають можливість:  

■ здійснити подорож своєї мрії;

■ придбати плазмовий телевізор, сучас-

ний холодильник або меблі;

■ зробити ремонт в оселі або провести 

модернізацію чи ремонт свого авто;

■ відзначити урочисту подію в житті;

■ відсвяткувати весілля та здійснити 

незабутню весільну подорож;

■ оплатити медичні послуги;

■ отримати бажану освіту, тощо.

Депозити та кошти 

до запитання

У 2006 році  депозитні вклади населення 

в OTP Bank зросли на 65% і становили 

1,9 млрд. грн., у той час як загальні вклади 

населення в банківській системі України в 

цілому збільшилися лише на 38,8%.

Пропонуючи своїм клієнтам широкий 

спектр депозитних і ощадних вкладів, 

що характеризуються привабливими 

умовами та гнучким механізмом управ-

ління своїми коштами, вкладниками 

банку стали близько 55 тис. клієнтів. 

Частка ресурсів у загальному обсязі 

депозитного портфелю банка, що залу-

чалися на умовах строкових депозитів, 

становила 46% (понад 864 млн. грн.), 

коштів до запитання – 

54 % (1,028 млрд. грн.). 

Структура депозитного портфелю в роз-

різі валют була наступною: депозити в 

національній валюті – 54 %, депозити в 

доларах США і євро – 46%.  У депозитно-

му портфелі переважають довгострокові 

депозити – 62%. Короткострокові вклади  

становлять відповідно 38%. 

Стабільним попитом у клієнтів банку ко-

ристується довгостроковий депозитний 

вклад, що оформлюється на дитину до 

досягнення нею повноліття. 

54% – Гривня

16% – Євро

30% – Долар США

Структура депозитного портфеля в розрізі валют:
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Ощадним вкладом, що являє собою 

рахунок з необмеженим терміном дії, 

призначений для накопичення та вільно-

го використання коштів, на залишки по 

якому нараховуються підвищені відсотки 

і який  дозволяє збільшувати обсяги за-

лучених ресурсів, уже не перший рік ко-

ристується переважна більшість клієнтів. 

Впроваджена в четвертому кварталі 

2006 року цінова програма лояльності 

для постійних клієнтів банку на основі 

бонусних карток сприяла нарощуванню 

обсягів і збільшенню кількості строкових 

депозитних вкладів наприкінці року. Така 

позитивна тенденція зберігається й досі.

Карткові продукти

Клієнти OTP Bank користуються карт-

ками, що їх емітують на базі платіжних 

систем MasterCard і Visa.

Банк пропонує приватним клієнтам такі 

дебетні карткові продукти як Cirrus Maestro, 

MasterCard Standard і MasterCard Gold, що 

доступні в трьох валютах – національній, 

доларах США та євро, зарплатні картки 

на базі MasterCard і послугу овердрафт на 

зазначених продуктах MasterCard (для при-

ватних осіб), а також картки  Visa Electron 

і Visa Classic, що доступні в національній 

валюті та доларах США.

Корпоративні клієнти мають можли-

вість скористатися карткою MasterCard 

Corporate.

OTP Bank пропонує своїм клієнтам  до-

даткові безкоштовні послуги – страховий 

сертифікат для подорожей за кордон і 

картку IAPA для власників Visa Gold.

Кредитними картками OTP Bank є Visa 

Classic і Visa Gold.  Пільговий термін ко-

ристування ними – до 55 днів, мінімаль-

ний платіж – 5% від суми заборгованості.

У 2007 році планується впровадження 

зарплатних карток на базі  Visa з по-

кращеною сервісною моделлю, а також 

випуск AmEx Dollar Card.

Кількість дебетних карток на кінець 2006 

року досягла 73 500. Приріст становив 

43%. Кредитних карток було емітовано 

15 тис. шт. Загальна сума лімітів, вста-

новлених на них, досягла 9 млн. євро. 

При цьому фактична сума заборгованос-

ті становила 2,3 млн. євро.
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Для OTP Bank 2006 рік видався вдалим у 

сфері кредитування представників мало-

го та середнього бізнесу (МСБ). Креди-

ти, надані підприємствам МСБ, станом 

на кінець року збільшилися на 92% – до 

1,2 млрд. грн. Загальні пасиви становили 

193, 4 млн. грн. 

У 2006 році кількість клієнтів-пред став-

ни ків МСБ зросла до 8 700 осіб. По-

стійно роз робляються нові продукти і 

вдоскона люю ться існуючі послуги. З 

метою підвищення їхньої конкуренто-

спроможності банк регулярно проводить 

різноманітні акції. 

Наразі OTP Bank пропонує наступні 

кредитні продукти для представників 

малого та середнього бізнесу:

■ кредити під заставу комерційної 

нерухомості (на купівлю комерційної 

нерухомості, ремонт, розвиток бізнесу);

■ інвестиційний кредит на купівлю 

автотранспорту;

■ інвестиційний кредит на купівлю 

обладнання під заставу обладнання, 

що придбається;

■ кредит на фінансування потреб 

в обігових коштах (овердрафт);

■ строковий кредит на фінансування 

потреб в обігових коштах;

■ довгострокову відновлювальну 

кредитну лінію на фінансування 

потреб в обігових коштах;

■ гарантії туроператорам (турагентам).

Розрахунково-касове 

обслуговування та депозити

У 2006 році значну увагу банк приділяв 

залученню нових клієнтів. З цією метою 

були розроблені спеціальні тарифні паке-

ти «Бізнес», «Стандарт» і «Підприємниць-

кий», які наразі користуються великим 

попитом серед представників малого 

та середнього бізнесу. Тарифні пакети 

містять комплекс найбільш актуальних фі-

нансових послуг з лояльними тарифами, 

що розраховані на різні категорії клієнтів 

з урахуванням обсягів їхнього бізнесу. 

Крім того, з метою підтримки новоство-

рених підприємств малого та середнього 

бізнесу розроблено спеціальний тариф-

ний пакет «Зелений Старт», який надає 

можливість щойно зареєстрованим 

компаніям отримати пільгове розрахун-

ково – касове обслуговування протягом 

періоду їх становлення. 

OTP Bank пропонує також своїм клієнтам 

інноваційні продукти «Строковий депо-

зит» і «Депозитна лінія для представників 

малого та середнього бізнесу». 

Малий і середній бізнес

Структура кредитного портфелю станом на 31.12.06 р. (в грн.):

Êîìåðö³éíà ³ïîòåêà 941 723 436

²íâåñòèö³éí³ êðåäèòè (íà êóï³âëþ àâòîòðàíñïîðòó òà îáëàäíàííÿ) 81 099 966

Êðåäèòè íà ðîçâèòîê á³çíåñó 141 269 249

Çàãàëüí³ àêòèâè 1 164 092 651
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Банківське страхування

OTP Bank успішно реалізує програму 

ба н    ків ського страхування «Bancassurance», 

що було започатковано у листопаді 2005 

року. Програма є зручним і універсальним 

«фінансовим супермаркетом» і передбачає 

укладання співробітником банку від імені 

страхових компаній договорів страхування 

нерухомого майна, що перебуває в заставі у 

банку, позичальника від нещасного випадку, 

транспортних засобів, що перебувають у 

заставі в банку, за програмою КАСКО. 

Програма поширюється на наступні 

банківські кредитні продукти: 

■ «Житло в кредит»; 

■ «Кредит на ремонт житла»; 

■ «Кредит на рефінансування житлового 

іпотечного кредиту»;

■ «Кредит на споживчі цілі»; 

■ «Автомобіль в кредит».

Послуга «Bancassurance» заощаджує час не 

тільки клієнтів, але й менеджерів банку і до-

зволяє позичальнику одночасно оформити 

кредит, усі необхідні страхові внески, спла-

тити їх безпосередньо в банку та щорічно 

продовжувати страхові договори теж без-

посередньо в нашій фінансовій установі.

Вибір банком страхових компаній-

па  р тнерів  у рамках програми 

«Bancassurance» є невипадковим:  

АСК «ІНГО-Україна», ЗАТ «СК «ВЕСКО» і 

ВАТ СК «ПЗУ-Україна» – провідні компанії 

на страховому ринку України, які активно 

співпрацюють з банком протягом вже де-

кількох років і зарекомендували себе як 

надійні партнери в сфері страхування ри-

зиків під час видачі споживчих кредитів.

У рамках програми беззаставного кредиту-

вання OTP Bank спільно зі світовим лідером 

страхового ринку – американською ком-

панією ALICO AIG Life – розробив продукт 

з автоматичним страховим покриттям, за-

вдяки якому позичальник отримує гарантію 

виплати заборгованості за кредитом у ви-

падку непередбачених ситуацій – загибелі 

або втрати працездатності. Дана послуга 

є інноваційною на вітчизняному ринку і 

від повідає інтересам не тільки банку, але й 

насамперед позичальника.

OTP Bank став лауреатом Всеукраїнського 

конкурсу «Кращий банк – партнер страхо-

вої компанії – 2006» у номінації «Готовність 

до співпраці з багатьма страховими компа-

ніями». Конкурс проводився з 19 січня по 

8 лютого 2007 року. Його організаторами 

виступили Центр бізнес-стратегій «Пер-

спектива» і редакція міжнародного спеці-

алізованого журналу «Банкиръ» за спри-

яння Ліги страхових організацій України. 

Переможці визначалися шляхом опитуван-

ня спеціалістів банківського і страхового 

секторів персоніфікованим методом. 

Мережа філій

Протягом 2006 року було відкрито 6 

філій OTP Bank в обласних центрах Укра-

їни – містах Луцьку, Полтаві, Сімферопо-

лі, Сумах, Тернополі та Черкасах. Таким 

чином,  на кінець 2006 року мережа філій 

банку нараховувала 16 регіональних 

філій і 25 відділень. 

Стратегія подальшого розвитку банку 

передбачає відкриття його філій в усіх ре-

гіональних центрах країни. Планується, що 

до кінця 2007 року мережа філій OTP Bank 

нараховуватиме 121 банківську установу. 

Значну увагу банк приділяє якості та ефек-

тивності роботи своєї філіальної мережі. 

У звітний період беззбитковості досягли 

19 точок продажів, 5 з яких було відкрито в 

2006 році. Таким чином, на кінець року 90% 

філіальної мережі банку були прибутковими.

Обсяг кредитного портфелю філій протя-

гом року збільшився в 2 рази і становив 

7,1 млрд. грн. При цьому портфель кре-

дитів, наданих фізичних особам, збіль-

шився в 2,7 рази порівняно з попереднім 

роком і становив 3,9 млрд. грн. Кількість 

кредитів, наданих фізичним особам, до-

сягла майже 21 тис., що в 1,8 рази більше, 
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ніж у 2005 році. Депозитні вклади насе-

лення в OTP Bank зросли на 65% і станом 

на 01.01.2007 р. становили 1,9 млрд. грн., 

у той час як загальні вклади населення в 

банківській системі України в цілому збіль-

шилися лише на 38,8%. 

Стабільне зростання кредитного портфелю 

та портфелю залучених коштів мережі філій 

свідчить про їхню високу ефективність.

Альтернативні канали продажів

Довідковий центр

Довідковий центр OTP Bank є сучасним 

та функціона льним каналом надання 

банківських послуг.

Зателефонувавши до Довідкового центру 

OTP Bank, клієнт може отримати безкошто-

вну консультацію з будь-яких питань, 

по         в’я    заних з діяльністю нашої фінансової 

установи, дізнатися про попереднє рішення 

банку про можливість надання кредиту, 

призначити зустріч з менеджером на зруч-

ний для себе час тощо. 

Довідковий центр працює 24 години на 

добу та 366 днів на рік. Таким чином, клі-

єнт завжди може оперативно дізнатися 

про залишки на всіх своїх рахунках. 

Цілодобова служба моніторингу та 

клієнтської підтримки карток гарантує 

клієнту підвищену безпеку та надійність 

проведення операцій, а також забезпе-

чує зв’язком біля кожного банкомату.

Наразі Довідковий центр складається 

з трьох секторів:

■ сектору продажу банківських продуктів, 

основною метою якого є надання кон-

сультацій, призначення зустрічей  

і реалізація банківських продуктів;

■ сектору підтримки та обслуговування 

клієнтів – держателів платіжних карток, 

що забезпечує клієнтам якісний сервіс 

та інформаційну підтримку; 

■ сектору електронних каналів продажу, що 

постійно підтримує і вдосконалює корпора-

тивний веб-сайт і надає послуги дистанцій-

ного обслуговування клієнтських рахунків.

У 2006 році співробітниками Довідкового 

центру було оброблено понад півмільйо-

на дзвінків, 1600 заявок на банківські по-

слуги та 2200 запитів клієнтів щодо умов 

обслуговування, які надійшли до корпора-

тивного веб-сайту банка. Завдяки цьому 

призначено понад 6000 зустрічей у філіях 

OTP Bank на всій території України.

Результат наполегливої праці всієї ко-

манди Довідкового центру говорить сам 

за себе. У серпні 2006 року агентство 

прямого маркетингу «Мета» спільно з аут-

сорсінговим контакт-центром «Contactis» 

провели кампанію з дослідження ефек-

тивності роботи довідкових центрів два-

дцяти провідних українських банків. За 

результатами дослідження переможцем 

став саме Довідковий центр OTP Bank.

Телефон Довідкового центру OTP Bank – 

8 800 300 0 500. Усі дзвінки зі стаціонар-

них телефонів в Україні – безкоштовні.

Кредитне партнерство

У 2006 році одним з основних напрямів 

діяльності OTP Bank було поглиблення 

співпраці зі своїми партнерами.     

Станом на 31.12.2006 р. банк співпрацю-

вав з понад 240 партнерами  – агентст-

вами нерухомості, автосалонами, аген-

тами та брокерами. 

Акції, що протягом 2006 року OTP Bank 

проводив спільно з партнерами, сприяли 

формуванню позитивного іміджу банка на 

вітчизняному фінансовому ринку, залу-

чен ню до співпраці нових клієнтів і роз-

ширенню співробітництва з існуючими. 

Так, у липні 2006 року, завдяки активній 

співпраці з партнерами, було оброблено 

близько 500 кредитних заявок від столи-

чних клієнтів банку, що стало своєрідним 

рекордом.  
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 Àêòèâè  Ïàñèâè

 òèñ. ãðí òèñ. ãðí

Ïðèâàòí³ êë³ºíòè 321 294 11 389

Ìàëèé ³ ñåðåäí³é á³çíåñ 114 286 230

Êîðïîðàòèâí³ êë³ºíòè 31 615 811

ÐÀÇÎÌ: 467 195 12 430

Результати діяльності представництв станом на 31.12.2006 р.:

З метою підвищення якості своїх послуг 

OTP Bank розробив програму електрон-

ної обробки кредитних заявок клієнтів, що 

дозволяє накопичувати і аналізувати ін-

формацію про позичальників в електрон-

ному виді. Впровадження такої програми 

дало змогу скоротити термін прийняття 

рішення про надання кредитів до 1 дня. 

У 2006 році частка автокредитів, наданих 

банком за участю партнерів, становила 50% 

від загальної кількості, іпотечних – 25%. 

Представництва

Станом на 31.12.2006 р. представництва 

OTP Bank функціонували у 19 містіх 

України: у Білій Церкві, Енергодарі, Івано-

Франковську, Ізмаїлі, Іллічівську, Кірово-

граді, Кременчуці, Кривому Розі, Макіївці, 

Мелітополі, Рівному, Ромнах, Севасто-

полі, Сєвєродонецьку, Умані, Херсоні, 

Хмельницькому, Чернігові та Чернівцях.

Представництво банку – унікальний 

для ринку України канал продажу бан ків-

ських  продуктів, що використовує лише 

OTP Bank. До основних напрямів його 

діяльності належать реалізація продуктів 

банку та надання клієнтам консультатив-

них послуг. Результативна робота  пред-

ставництва є першим кроком до створен-

ня в регіоні філії або відділення банку.

Мобільні банкіри 

(агенти з прямих продажів)

Мобільні банкіри (агенти з прямих про-

дажів) – це альтернативний канал прода-

жів, який існує в OTP Bank уже два роки. 

Діяльність мобільних бан кірів спрямова-

на на залучення нових клієнтів – 

приватних осіб, представників малого 

та середнього бізнесу.  При цьому агенти 

самостійно здійснюють пошук клієнтів, 

надають їм усю необхідну консультаційну 

та практичну допомогу. 

Станом на 31.12.2006 р.  з OTP Bank 

співпрацювали 280 мобільних банкірів, 

за участю яких було видано кредитів на 

загальну суму майже 300 млн. грн.

Корпоративний веб-сайт банку

Веб-сайт банку є для клієнтів надійним 

та зручним джерелом отримання всієї 

необхідної інформації про наш фінансо-

вий інститут. 

Щодня  сайт відвідують понад 1200 корис-

тувачів Інтернету, що свідчить про високу 

актуальність даного каналу зв’язку. Завдяки 

різноманітним кредитним калькуляторам, 

розміщеним на сайті, клієнти мають можли-

вість порахувати свої витрати за користуван-

ня позикою. Крім того, вони можуть безпо-

середньо на сайті заповнити анкету-заяву на 

отримання пластикової карт ки, кредиту на 

купівлю житла і автомобілю.

Функціональні можливості сайту дозво-

ляють реалізувати механізм зворотного 

зв’язку з працівниками банку, що між 

іншим сприяє підвищенню якості послуг, 

що надає наш фінансовий інститут.

У 2006 році загальна кількість звернень 

до сайту досягла близько 500 тисяч. 

Сукупний обсяг продажів банківських 

продуктів через корпоративний веб-сайт 

перевищив 2,4 млн. євро.

Адреса офіційного веб-сайту OTP Bank: 

www.otpbank.com.ua 
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Корпоративне управління

Акціонери 

Єдиним власником, акціонером Банку є Відкрите Акціонерне Товариство  

«Центральна Ощадна каса і Комерційний Банк» (OTP Bank Plc.), 

юридична особа за законодавством Угорщини, розташована за адресою: 

Угорщина, 1051, м. Будапешт, вул. Надор, 16. 

Керівництво банку

Склад Спостережної Ради:

Пал Ковач (Pal Kovacs) – Старший управляючий директор,  

Директорат Комерційного Банкінгу, OTP Bank Plc. 

Ласло Вагі (Laszlo Vagi) – Управляючий директор, OTP Bank Plc.

Дора Лоштайнер (Dora Losteiner) – Директор, 

ліквідність і ринки капіталів, OTP Bank Plc.

Петер Форай (Peter Forrai) – Управляючий директор, 

Директорат Електронного Банкінгу, OTP Bank Plc.

Габріела Балог (Gabriella Balogh) – Управляючий директор, 

Маркетинг і продаж, OTP Bank Plc.
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Дмитро Зінков
 

голова Правління

Народився у 1969 році. 

З відзнакою закінчив еконо-

мічний факультет Київсько-

го державного університету 

за спеціальністю «Еконо-

міст, викладач економічних 

дисциплін». Досвід роботи 

в банківських установах 

нараховує понад 12 років. 

Розпочав роботу в банку  у 

вересні 1999 року на посаді 

керівника відділу  корпора-

тивних клієнтів і кредитів. 

З 2001 року очолював 

напрям  з розвитку мережі 

філій та роздрібного бізне-

су. У листопаді 2005 року 

був призначений на посаду 

члена Правління банку. 

З червня 2006 року  – голо-

ва Правління банку.

Одружений, виховує доньку 

та сина.

Лілія Лазепко 

член Правління,

операційний бізнес

Народилася у 1970 році. 

Закінчила Київський інсти-

тут народного господар-

ства. Має 14-річний досвід 

банківської  діяльності. 

Розпочала свою роботу в 

банку в березні 1998 року на 

посаді заступника начальни-

ка операційного управлін-

ня. З березня 2002 року 

– начальник операційного 

управління. У березні 

2003 року призначена 

членом Правління банку.

Одружена, виховує двох 

синів.

Ірина Михайлова 

член Правління,

корпоративний бізнес

Народилася у 1957 році.

Закінчила Київський дер-

жавний інститут іноземних 

мов і Київський Національ-

ний економічний універси-

тет. Має 14-річний досвід 

роботи у банківській сфері. 

Розпочала свою роботу в 

банку в липні 1998 року на 

посаді начальника відділу 

структурованого торговель-

ного фінансування. З лю-

того 2001 року – начальник 

управління корпоративних 

кредитів, член Кредитного 

комітету. У травні 2006 року 

призначена членом Прав-

ління банку.

Одружена, має двох доньок.

Дмитро Білецький 
член Правління,

малий, середній 

і роздрібний бізнес

Народився у 1965 році.

Закінчив Харківський 

Національний Університет 

за спеціальністю «Викладач 

політичної історії» , пізніше 

здобув кваліфікацію з мар-

кетингу та зовнішньоеко-

номічної діяльності. Досвід 

роботи в банківській сфері 

нараховує понад 15 років.

Свою роботу в банку розпо-

чав у вересні 2003 року на 

посаді голови департаменту 

з організації відкриття філії, 

а з січня 2004 року обіймав 

посаду керуючого Харків-

ською філією. У січні 2007 

року призначений на посаду 

члена Правління банку.

Одружений, виховує доньку.

Дезмонд О’Майнік 

член Правління,

фінансовий директор

Народився у 1966 році 

в м. Дубліні, Ірландія. 

Закінчив University College 

Dublin (м. Дублін, Ірландія), 

де отримав ступінь бака-

лавра економіки. Через де-

кілька років отримав ступінь 

магістра бізнесу та фінансів 

у University College Dublin, 

Graduate School of Business 

(м. Дублін, Ірландія).

Досвід роботи нараховує

 понад 15 років. Останні 

11 років провів в Україні. 

Обіймав посади фінансо-

вого контролера і члена 

Ради директорів у компанії 

«Міжнародні авіалінії Укра-

їни», працював у корпо-

рації “International Finance 

Corporation” (IFC), де за-

ймався реалізацією проектів 

з розвитку корпоративного 

управління в Україні, керував 

проектом з впровадження 

банківського корпоративного 

управління в  Україні. У цьому 

статусі був членом Євра-

зійської оперативної групи 

з розвитку банківського 

корпоративного управління 

Організації економічного 

співробітництва та розвитку 

(ОЕСР).

Одружений, виховує сина.

Склад Правління:
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Організаційна структура

СПОСТЕРЕЖНА РАДА

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКИ 

ТА ФІНАНСОВОГО 

МОНІТОРИНГУ

УПРАВЛІННЯ 

ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

УПРАВЛІННЯ ПО РОБОТІ 

З ПЕРСОНАЛОМ
ЮРИДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ

УПРАВЛІННЯ 

КАЗНАЧЕЙСТВА ТА 

ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ВІДДІЛ ЗВ’ЯЗКІВ З 

ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА 

КОМУНІКАЦІЙ

СЕКРЕТАРІАТ

КОРПОРАТИВНИЙ 

БІЗНЕС
РОЗДРІБНИЙ БІЗНЕС

УПРАВЛІННЯ

РИЗИКАМИ
ФІНАНСИ

ОПЕРАЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ

УПРАВЛІННЯ 

КОРПОРАТИВНИХ 

КЛІЄНТІВ

УПРАВЛІННЯ  РОЗВИТКУ 

ПРОДУКТІВ ДЛЯ 

ПРИВАТНИХ КЛІЄНТІВ

УПРАВЛІННЯ 

З ІНТЕГРОВАНОГО 

КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ

УПРАВЛІННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ 

ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УПРАВЛІННЯ 

КОРПОРАТИВНИХ 

КРЕДИТІВ

УПРАВЛІННЯ ПО РОБОТІ 

З ПІДПРИЄМСТВАМИ 

МСБ

УПРАВЛІННЯ 

З КОНТРОЛЮ ЗА 

КРЕДИТНИМИ 

РИЗИКАМИ

УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛІНГУ

ОПЕРАЦІЙНЕ 

УПРАВЛІННЯ

УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТНОГО 

ФІНАНСУВАННЯ

УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖІ 

ПРОДАЖІВ

УПРАВЛІННЯ 

З МОНІТОРИНГУ  ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

КРЕДИТІВ

УПРАВЛІННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ МЕРЕЖІ ФІЛІЙ

УПРАВЛІННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ

ВІДДІЛ 

КОРПОРАТИВНИХ 

ВІДНОСИН 

МЕРЕЖІ ФІЛІЙ

УПРАВЛІННЯ 

СУПРОВОДЖЕННЯ 

ПРОДАЖІВ

УПРАВЛІННЯ 

ЗБОРУ КРЕДИТІВ

ВІДДІЛ ОПЕРАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ

ВІДДІЛ ЯКОСТІ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

КЛІЄНТІВ

ОПЕРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 

МЕРЕЖІ ФІЛІЙ

ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ ТА 

РЕКЛАМИ

УПРАВЛІННЯ 

РОЗДРІБНОГО БІЗНЕСУ 

МЕРЕЖІ ФІЛІЙ

OTP_report-fin.indd   32OTP_report-fin.indd   32 7/6/07   3:59:49 PM7/6/07   3:59:49 PM



33OTP BANK Річний звіт 2006

Управління ризиками

Управління ризиками поєднує проце-

си ідентифікації, виміру та управління 

ризиками, що постійно виникають у 

бізнес-середовищі. OTP Bank успішно 

використовує знання про особливості 

грошово-кредитного та фінансового ринків 

України та кращий європейський досвід 

управління ризиками материнського банку.

Основні принципи управління ризика-

ми в OTP Bank:

1. Повне та всеохоплююче вимірювання 

2. Інтегроване управління

3. Своєчасність інформації для прийнят-

тя рішень

Головні засади управління ризиками 

в OTP Bank базуються на загально-

визнаних підходах і рекомендаціях 

Базельського комітету та практиці 

Райффайзен Центральбанку. У 2006 році 

материнський банк провів аудит стану  

ризик-менеджменту в нашій фінансо-

вій установі та намітив низку кроків з 

його інтеграції у систему управління 

ризиками OTP Group. Загальна політика 

управління ризиками сформована та 

розробляється материнським банком 

для всієї банківської групи. Відповідаль-

ність за її впровадження та викорис-

тання правил і процедур покладено на 

Спостережні Ради та Правління банків 

OTP Group.

Структура ризик-менеджменту

Функції ризик-менеджменту в OTP Bank ви-

конує Управління з контролю за ризиками, 

до складу якого входять відділи з управлін-

ня ризиками великих підприємств, малих і 

середніх суб’єктів господарювання, фізич-

них осіб, аналітичних досліджень і конт-

ролю за ринковими ризиками, кредитного 

адміністрування та перевірки застав. 

  Відділ аналітичних досліджень та конт-

ролю за ринковими ризиками займаєть-

ся розробкою та впровадженням мето-

дології вимірювання ризиків ліквідності, 

відсоткових ставок і валютного ризику, а 

також готує аналітичну інформацію для 

Комітету з управління активами та паси-

вами для прийняття відповідних рішень.

Комітет з управління активами та пасивами 

здійснює управління ризиками ліквідності, 

відсоткових ставок і валютним ризиком. 

Головним завданням комітету, до складу 

якого входять голова і всі члени Правлін-

ня банку, є оптимізація  співвідношення  

«ризик-дохід»  за рахунок скоординованого 

управління структурою активів і пасивів для 

максимізації доходу і мінімізації ризиків.

В OTP Bank функціонують три кредит-

ні комітети за основними сегментами: 

корпоративний, малий і середній бізнес 

і роздрібний (фізичні особи). У філіях 

банку працюють кредитні комісії.
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Управління кредитним ризиком здійсню-

ється відповідно до затвердженої Спо-

стережною Радою та Правлінням кредит-

ної політики та стандартів на основі:

■ стандартизованих процесів прийнят-

тя рішень щодо роздрібних сегментів, 

корпоративного кредитного аналізу та 

рекомендацій для кредитного комітету;

■ контролю за якістю портфеля;

■ системи лімітів (за ризиком);

■ системи лімітів на прийняття рішень 

щодо кредитування за клієнтськими 

сегментами;

■ диверсифікації кредитного портфелю;

■ ефективної системи рейтингування  та 

скорингування клієнтів; 

■ системи оцінки та отримання ліквідних 

застав, єдиних правил дисконтування 

застав згідно їх ліквідності та ринкової 

вартості;

■ щомісячних звітів, що висвітлю-

ють тенденцію розвитку кредитно-

інвестиційного портфелю, його якість за 

сегментами, проблемні кредити;

■ квартальних звітів, що висвітлюють 

структуру портфелів, адекватність капі-

талу, звіту «Базель-2».

Моніторинг кредитного ризику прово-

диться у спеціалізованому відділі кре-

дитного адміністрування, що відповідає 

за перевірку лімітів і авторизацію видачі 

коштів корпоративним клієнтам. 

Цей відділ є також єдиним аналітичним 

центром банку, де розраховуються та 

прогнозуються резерви під покриття 

кредитних ризиків.

Управління ризиком 

ліквідності 

Ризик ліквідності визначається як по-

тенційна неможливість виконати свої 

зобов’язання у належні терміни, не 

зазнавши при цьому значних втрат. Цей 

ризик виникає через неузгодженість 

між термінами погашення існуючих 

активів і пасивів, а також наявність 

позабалансових зобов’язань перед 

клієнтами. OTP Bank користується уні-

версальною методикою виміру ризику, 

що передбачає розрахунок вартості-

під-ризиком із заданою вірогідністю. 

Для забезпечення процесу прийнят-

тя рішень щодо управління ризиком 

ліквідності здійснюється постійний 

моніторинг фінансових ринків, аналіз і 

прогнозування тенденцій їх розвитку. 

Мінімізація ризику забезпечується шля-

хом прогнозування майбутніх грошових 

потоків і ліквідної позиції банку, а також 

завчасного планування фінансування з 

огляду на майбутню макроекономічну 

ситуацію та загальну ліквідність банків-

ської системи.
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Управління відсотковим ризиком

Відсотковий ризик – це можливість змен-

шення надходжень чи втрати капіталу, що 

виникає через несприятливі коливання 

відсоткових ставок. Він залежить від 

ступеню чутливості активів і зобов’язань 

банку до змін відсоткової ставки, а також 

збалансованості кредитного портфелю. 

З метою ідентифікації та вимірювання 

відсоткового ризику проводиться всео-

хоплюючий аналіз структури відсоткових 

активів і пасивів і оцінюється потенційне 

зменшення надходжень від несприят-

ливих коливань відсоткових ставок як 

на внутрішньому, так і на міжнародному 

фінансовому ринках. Для забезпечення 

процесу прийняття рішень щодо управ-

ління відсотковим ризиком проводиться 

стрес-тестування, що дозволяє оцінити 

рівень втрат у кризових ситуаціях. 

Управління валютним ризиком

Валютний ризик виникає через невідповід-

ність балансових і позабалансових вимог 

у розрізі валют, що може призвести до 

зменшення надходжень чи вартості активів 

внаслідок коливань обмінних курсів. 

Для вимірювання валютного ризику та 

інформаційного забезпечення процесу 

прийняття рішень використовується мето-

дологія оцінювання вартості-під-ризиком і 

портфельний підхід, що дозволяє визначи-

ти вклад кожної валюти у загальний ризик і 

ступінь зміни ризику при закритті відкритої 

позиції чи зміні останньої. Підрозділ ризик-

менеджменту здійснює постійний моніто-

ринг грошового ринку та макроекономічної 

ситуації і прогнозує обмінні курси.

Управління операційним ризиком

Процес  управління операційним ризи-

ком здійснюється на основі стандарти-

зованого підходу відповідно до розро-

бленої методики Базельського комітету 

з банківського нагляду.  Усі операції 

поділені на 8 бізнес-ліній, що в повному 

обсязі розкривають напрями діяльності 

OTP Bank. У нашій фінансовій установі 

дотримуються принципу «подвійної пари 

очей»: несанкціоновані дії персоналу 

фронт-офісу перевіряються та блоку-

ються як в мідл-офісі, так і в бек-офісі. 

Оцінкою належного виконання банком 

внутрішніх інструкцій займається Управ-

ління внутрішнього аудиту.

Виконання нормативів НБУ, встановлених на величину відкритої валютної позиції, у 2006 р.

Величина загальної 

відкритої валютної 

позиції банку

Величина загальної 

довгої валютної 

позиції банку

Величина загальної 

короткої валютної 

позиції банку

Норматив загальної 

відкритої валютної 

позиції банку

Норматив загальної 

довгої валютної пози-

ції банку

Норматив загальної 

короткої валютної 

позиції банку -5%

0%

10,00% 

20,00%

30,00%

35,00%

25,00%

15,00%

5,00%
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Соціальна діяльність
OTP Bank сповідує фундаментальні морально-етичні принципи, прийняті у цивілі-

зованому високорозвинутому суспільстві, постійно відчуває свою відповідальність 

перед найбільш незахищеними верствами населення. 

Соціальна політика банку передбачає надання необхідної допомоги дітям-сиротам,  

дитячим лікарняним закладам. Велика увага приділяється й фінансуванню навчаль-

них закладів, підтримці талановитої молоді. 

У 2006 р. OTP Bank здійснював свою благодійну діяльність у таких напрямах:

Допомога дітям:

■ Миколаївській обласній дитячій лікарні (м. Миколаїв)

■ Ніжинському дитячому дому-інтернату (м. Ніжин)

Допомога муніципальним благодійним програмам:

■ Благодійному фонду виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради 

Допомога навчальним закладам:

■ Чигиринській спеціальній загальноосвітній школі-інтернату 

■ Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка 

■ Одеському державному економічному університету 
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ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ

ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2006 РОКУ
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38 OTP BANK Річний звіт 2006

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА 

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2006 РОКУ

Наведена заява, яку слід розглядати у зв’язку з відповідальністю незалежних аудито-

рів, викладеною у звіті незалежних аудиторів на сторінці 39, подається з метою розпо-

ділу відповідальності керівництва та незалежних аудиторів щодо фінансової звітності 

Закритого акціонерного товариства «ОТП Банк» (надалі – «Банк»).

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що достовірно 

відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2006 року, а також результати 

його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився цією да-

тою, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності («МСФЗ»).

При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:

■ вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування;

■ прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими;

■ заяву про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-

яких істотних відхилень від них у фінансовій звітності;

■ підготовку фінансової звітності Банку як організації, що здатна продовжувати діяль-

ність на безперервній основі, якщо у найближчому майбутньому не існує передумов, 

які б свідчили про протилежне.

Керівництво також несе відповідальність за:

■ створення, впровадження та підтримання у Банку ефективної і надійної системи вну-

трішнього контролю;

■ ведення достовірної облікової документації, яка б розкривала з обґрунтованою впев-

неністю у будь-який час фінансовий стан Банку і котра свідчила б про те, що фінансова 

звітність Банку відповідає вимогам МСФЗ;

■ ведення облікової документації у відповідності до законодавства та Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку України;

■ застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Банку та

виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2006 року, була затверджена до 

випуску Правлінням Банку 23 лютого 2007 року. 

Від імені Правління:

Дмитро Зінков, голова Правління Дмитро Герасименко, головний бухгалтер

23 лютого 2007 року 23 лютого 2007 року
Київ Київ 

Примітки на сторінках 44-74 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.  

Звіт незалежних аудиторів наведено на сторінці 39.
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ

АКЦІОНЕРАМ І ПРАВЛІННЮ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»:

Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудит фінансової звітності, що додається, Закритого акціонерного товариства «ОТП Банк» (надалі – 

«Банк»), яка складається з балансу станом на 31 грудня 2006 року, відповідних звітів про фінансові результати, 

зміни у капіталі та рух грошових коштів за рік, що закінчився цією датою, а також основних принципів облікової 

політики та інших пояснювальних приміток.

Відповідальність керівництва за підготовку фінансової звітності

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Міжна-

родних стандартів фінансової звітності несе керівництво Банку.  Ця відповідальність включає: створення, впро-

вадження та підтримання внутрішнього контролю стосовно підготовки і достовірного представлення фінансової 

звітності, яка вільна від суттєвих викривлень в результаті шахрайства або помилки; вибір і застосування адекват-

ної облікової політики; прийняття облікових суджень і оцінок, що є обґрунтованими у даних обставинах.

Відповідальність аудиторів

Ми несемо відповідальність за надання висновку щодо цієї фінансової звітності на підставі проведеного нами ау-

диту.  Ми провели аудит згідно з Міжнародними стандартами аудиту.  Ці стандарти вимагають, щоб ми виконували 

вимоги професійної етики та спланували і провели аудит з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому, 

що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказів, які підтверджують суми та роз-

криття інформації у фінансовій звітності.  Вибрані процедури залежать від рішення аудитора, включаючи оцінку 

ризиків щодо суттєвих викривлень фінансової звітності в результаті шахрайства або помилки.  При здійсненні 

такої оцінки ризиків аудитор враховує систему внутрішнього контролю над підготовкою та достовірним представ-

ленням фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, що відповідають даним обставинам, а не 

з метою надання висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю підприємства.

Аудит включає також оцінку доречності використовуваної облікової політики та обґрунтованості бухгалтерських 

оцінок, зроблених керівництвом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази забезпечують достатню та обґрунтовану підставу для ви-

словлення нашої думки.

Висновок 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий 

стан Банку станом на 31 грудня 2006 року, а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, 

що закінчився цією датою, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

23 лютого 2007 року
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ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2006 РОКУ 

(Ó ÒÈÑß×ÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ÃÐÈÂÅÍÜ)

Примітки
Рік, що  закінчився 

31 грудня  2006 
року

Рік, що закінчився 
31 грудня  2005 

року

Процентні доходи 4,22 1,010,377 559,161

Процентні витрати 4,22 (387,805) (194,910)

ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД ДО ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ НА 
ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗНЕЦІНЕННЯ АКТИВІВ, ЗА ЯКИМИ 
НАРАХОВУЮТЬСЯ ПРОЦЕНТИ

622,572 364,251

Формування резерву на покриття збитків від знецінення акти-
вів, за якими нараховуються проценти

5 (71,467) (10,565)

ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД 551,105 353,686

Чистий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною валютою 6 47,856 (9,289)

Комісійні доходи 7 109,310  87,870

Комісійні витрати 7 (13,954) (7,045)

Інші доходи 9,224 2,575

ЧИСТИЙ НЕПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД 152,436 74,111

ОПЕРАЦІЙНИЙ ДОХІД 703,541 427,797

ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 8,22 (277,995) (170,543)

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИБУТОК 425,546 257,254

(Формування)/відшкодування резерву на покриття збитків 
від знецінення за іншими операціями

5 (257)  (3,696)

ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ 425,289 253,558

Витрати з податку на прибуток 9 (108,016) (64,059)

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК 317,273 189,499

Від імені Правління:

Дмитро Зінков, голова Правління Дмитро Герасименко, головний бухгалтер

23 лютого 2007 року 23 лютого 2007 року
Київ Київ 

Примітки на сторінках 44-74 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.  

Звіт незалежних аудиторів наведено на сторінці 39.
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ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

БАЛАНС

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2006 РОКУ 

(Ó ÒÈÑß×ÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ÃÐÈÂÅÍÜ)

Примітки 31 грудня 2006 року 31 грудня 2005 року

АКТИВИ:

Грошові кошти та рахунки у Національному банку України 10 625,507 390,675

Кошти в банках 11,22 848,726 674,704

Позики, надані клієнтам 12,22 9,685,634 5,932,776 

Інвестиції, наявні для продажу 13 114,932 242,617

Основні засоби та нематеріальні активи 14 123,398 88,664

Поточні активи з податку на прибуток - 970

Інші активи 15 12,968 16,286

ВСЬОГО АКТИВІВ 11,411,165 7,346,692

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:

Кошти банків та фінансових установ 16,22 6,043,265 2,876,378 

Рахунки клієнтів 17,22 3,966,009 3,381,172 

Поточні зобов’язання з податку на прибуток 16,547 9,517

Відстрочені податкові зобов’язання 9 39,511 47,348

Інші зобов’язання 18 23,802 27,371

10,089,134 6,341,786

Субординований борг 19 174,274 173,833

Всього зобов’язань 10,263,408 6,515,619

КАПІТАЛ:

Акціонерний капітал 20 539,993 539,993

Емісійний дохід 2,370 2,370

Резерв переоцінки інвестицій, наявних для продажу 358 947

Нерозподілений прибуток 605,036 287,763

Всього капітал 1,147,757 831,073

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І КАПІТАЛУ 11,411,165 7,346,692 

Від імені Правління:

Дмитро Зінков, голова Правління Дмитро Герасименко, головний бухгалтер

23 лютого 2007 року 23 лютого 2007 року
Київ Київ 

Примітки на сторінках 44-74 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.  

Звіт незалежних аудиторів наведено на сторінці 39.
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ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У КАПІТАЛІ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2006 РОКУ 

(Ó ÒÈÑß×ÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ÃÐÈÂÅÍÜ)

Примітки
Акціо-

нерний 
капітал

Емісійний 
дохід

Резерв/ 
(дефіцит) 

пере-
оцінки 

інвестицій, 
наявних 

для про-
дажу

Нерозпо-
ділений 

прибуток

Усього 
капіталу

Залишки станом на 31 грудня 2004 року згідно 
фінансової звітності за 2005 рік

330,614 2,370 - 120,035 453,019

Ефект викривлення помилки згідно змін до 
МСФЗ

3 - - (24) 24 -

31 грудня 2004 року (відкоригований) 3 330,614 2,370 (24) 120,059 453,019

 Збільшення акціонерного капіталу (прості акції) 209,379 - - - 209,379

Прибуток від переоцінки інвестицій, наявних для 
продажу

- - 947 - 947

Збитки у звіті про фінансові результати від про-
дажу інвестицій, наявних для продажу 

- - 24 - 24

Дивіденди оголошені - - - (21,795) (21,795)

Чистий прибуток (відкоригований) 3 - - - 189,499 189,499

31 грудня 2005 року 539,993 2,370  947 287,763 831,073

Збитки від переоцінки інвестицій, наявних для 
продажу

- - (789) - (789)

Збитки у звіті про фінансові результати від про-
дажу інвестицій, наявних для продажу

- - 200 - 200

Чистий прибуток - - - 317,273 317,273

31 грудня 2006 року 539,993 2,370 358 605,036     1,147,757 

Від імені Правління:

Дмитро Зінков, голова Правління Дмитро Герасименко, головний бухгалтер

23 лютого 2007 року 23 лютого 2007 року
Київ Київ 

Примітки на сторінках 44-74 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.  

Звіт незалежних аудиторів наведено на сторінці 39.
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Примітки 
Рік, що закінчився 

31 грудня 2006 року
Рік, що закінчився 

31 грудня 2005 року

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Проценти отримані 986,752 531,045

Проценти сплачені (337,713) (180,577)

Комісії отримані 109,310 87,870

Комісії сплачені (13,954) (7,045)

Прибуток за мінусом збитків за операціями з іноземною валютою 37,735 31,230

Сплачені операційні витрати (249,590) (135,843)

Інші отримані доходи 8,016 -   

Рух грошових коштів від операційної діяльності до змін операційних 
активів та зобов’язань

540,556 326,680

Зміни операційних активів та зобов’язань 

(Збільшення)/зменшення операційних активів:

Мінімальний резервний депозит у Національному банку України 80,503 (144,735)

Кошти в банках (514,703) (76,357)

Інвестиції, наявні для продажу 128,043 (100,940)

Позики, надані клієнтам (3,752,895) (2,670,384)

Інші активи (4,310) (12,431)

Збільшення/(зменшення) операційних зобов’язань:

Кошти фінансових установ 3,113,360 848,473

Кошти клієнтів 524,698 1,496,662 

Інші зобов’язання 5,670 2,956

Надходження/(вибуття) грошових коштів від операційній діяльності до 
оподаткування

120,922 (330,076)

Податок на прибуток сплачений (108,592) (35,447)

Чисте надходження/(вибуття) грошових коштів від операційної ді-
яльності

12,330 (365,513)

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Придбання основних засобів та нематеріальних активів (61,420) (53,039)

Надходження від реалізації основних засобів та обладнання 40 568

Чисте вибуття грошових коштів від інвестиційної діяльності (61,380) (52,471)

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Збільшення акціонерного капіталу -   209,379

Субординований борг - 100,336

Дивіденди сплачені -    (21,795)

Чисте надходження грошових коштів від фінансової діяльності - 287,920

ЧИСТЕ ЗМЕНШЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХНІХ ЕКВІВАЛЕНТІВ  (49,050) (130,064)

Вплив змін курсів обміну валют на грошові кошти та їхні еквіваленти 1,235 (2,901)

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ, на початок року 10 762,067 895,032

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ, на кінець року 10 714,252 762,067

Від імені Правління:

Дмитро Зінков, голова Правління Дмитро Герасименко, головний бухгалтер

23 лютого 2007 року 23 лютого 2007 року
Київ Київ 

Примітки на сторінках 44-74 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.  

Звіт незалежних аудиторів наведено на сторінці 39.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2006 РОКУ 

(Ó ÒÈÑß×ÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ÃÐÈÂÅÍÜ)
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1. ОРГАНІЗАЦІЯ

Закрите акціонерне товариство «ОТП Банк» (надалі – «Банк») створений 2 березня 

1998 року як дочірня компанія Raiffeisen Zentralbank sterreich Group (Austria).  

У 2006 році Банк був придбаний OTP Bank Plc. (Hungary).  Операція була офіційно 

затверджена НБУ у жовтні 2006 року.  Діяльність Банку регулюється Національним 

банком України (надалі – «НБУ») та здійснюється відповідно до ліцензії номер 191.  

Основна діяльність Банку полягає в наданні кредитів і гарантій, залученні депозитів 

від організацій і фізичних осіб, здійсненні комерційних операцій, операцій з цінними 

паперами та іноземною валютою. 

Юридична адреса Банку: Україна, 

м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Станом на 31 грудня 2006 року Банк має 16 регіональних філій, що діють в Україні.

Станом на 31 грудня 2006 та 2005 років такі акціонери володіли випущеними 

акціями:

Àêö³îíåðè Áàíêó 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó,  % 2005 ðîêó,  %      

OTP Bank Plc. 100% -         

Raiffeisen International Bank-Holding AG - 99.998%         

Raiffeisen Zentralbank Österreich - 0.002%         

Âñüîãî 100% 100%         

2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Основа бухгалтерського обліку 

Ця фінансова звітність Банку була підготовлена відповідно до Міжнародних стандар-

тів фінансової звітності («МСФЗ»), що були випущені Радою з Міжнародних стандар-

тів бухгалтерського обліку (надалі – «РМСБО») та Комітетом з тлумачень Міжнародної 

фінансової звітності (надалі – «КТМФЗ»).

Дана фінансова звітність представлена у тисячах українських гривень, якщо не 

вказано інше.  Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, 

за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів. 

У відповідності до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» 

(«МСБО 29») економіка України вважалась гіперінфляційною протягом 2000 року 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2006 РОКУ 

(в українських гривнях і в тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)

Дана фінансова звітність була затверджена до випуску Правлінням Банку 23 лютого 2007 року.
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і попередніх років. Починаючи з 1 січня 2001 року українська економіка більше не 

вважається гіперінфляційною, і тому балансова вартість немонетарних активів Банку, 

зобов’язань та капіталу, відображених в одиницях виміру, які були чинними станом на 

31 грудня 2000 року, склали основу для визначення перенесених  сум.

Банк веде бухгалтерський облік згідно з українським законодавством.  Ця фінансова 

звітність була підготовлена на основі фінансової звітності Банку, складеної згідно з 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку («П(с)БО») України, та містить 

коригування, необхідні для подання такої фінансової звітності згідно з МСФЗ.  Ці ко-

ригування фінансової звітності включають певні зміни класифікації з метою відо-

браження економічної сутності відповідних операцій, включаючи зміну класифікації 

окремих активів і зобов’язань, доходів та витрат у відповідних статтях фінансової 

звітності.

Основні припущення

При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництву Банку необхідно ро-

бити оцінки та припущення, які мають вплив на зазначені суми активів і зобов’язань, 

розкриття умовних активів і зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності та 

вказані у фінансовій звітності суми доходів і витрат протягом звітного періоду.  Фак-

тичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.  Оцінки, які особливо чутливі 

до змін, стосуються резерву на покриття збитків від знецінення та справедливої 

вартості фінансових інструментів.

Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення 

невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик стати причиною 

внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов’язань протягом 

наступного фінансового періоду, представлені таким чином:

 31.12.2006 p.  31.12.2005 p.

Ïîçèêè, íàäàí³ êë³ºíòàì  9,685,634 5,932,776

Позики, надані клієнтам, оцінюються за амортизованою вартістю за вирахуванням 

резерву на покриття збитків від знецінення.  Оцінка резерву на покриття збитків від 

знецінення розраховується із застосуванням професійного судження.  Не видається 

можливим оцінити величину впливу основних припущень або інших джерел виник-

нення невизначеності на залишки цих сум на дату балансу.

Функціональна валюта 

Функціональною валютою даної фінансової звітності є українська гривня. 
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3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Банк визнає фінансові активи та зобов’язання у своєму балансі тоді, коли він стає 

стороною контрактних зобов’язань стосовно даного інструменту.  Операції з при-

дбання та реалізації фінансових активів і зобов’язань визнаються з використанням 

обліку за датою розрахунку.  Операції придбання фінансових інструментів, що згодом 

будуть оцінені за справедливою вартістю між датою проведення операції та датою 

розрахунку, обліковуються аналогічним чином, що й придбані інструменти. 

Фінансові активи та зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю 

плюс у випадку, якщо фінансовий актив чи фінансове зобов’язання визнаються не за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток, понесені операційні витрати, які 

безпосередньо стосуються придбання або випуску даного фінансового активу чи фі-

нансового зобов’язання.  Облікова політика для подальшої переоцінки даних статей 

розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики. 

Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти та їхні еквіваленти включають кошти в касі, необмежені у використанні 

залишки на кореспондентських рахунках та строкових депозитах у Національному 

банку України з початковим строком погашення до 90 днів, кошти, розміщені в банках 

країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку («ОЕСР»), 

за винятком гарантійних депозитів для операцій з пластиковими картками, які мо-

жуть бути вільно конвертовані у відповідну суму грошових коштів протягом короткого 

терміну.  При складанні звітів про рух грошових коштів сума обов’язкового мінімаль-

ного резерву, що депонується у Національному банку України, не включалась до 

еквівалентів грошових коштів через існуючі обмеження щодо його використання.

Кошти в банках 

У процесі своєї звичайної діяльності Банк надає кредити або розміщує депозити в 

інших банках на певні проміжки часу.  Кошти в банках з фіксованим терміном по-

гашення згодом оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу 

ефективної ставки процента.  Кошти, які не мають фіксованих термінів погашення, 

обліковуються за амортизованою вартістю відповідно до очікуваних дат погашення 

таких активів.  Суми заборгованості від кредитних установ обліковуються за вираху-

ванням резерву на покриття збитків від знецінення.

Позики, надані клієнтам 

Позики, надані клієнтам, являють собою фінансові активи, які не є похідними фінан-

совими інструментами, з фіксованими або визначеними платежами, що не коти-

руються на активному ринку, за виключенням активів, які класифікуються як інші 

категорії фінансових активів.

Позики, надані Банком з фіксованими термінами погашення, первісно визнаються за 

справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операції.  У тих випад-
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ках, коли справедлива вартість наданої компенсації не дорівнює справедливій вартості 

позики, наприклад, коли позика надана за ставками, нижчими від ринкових, різниця між 

справедливою вартістю наданої компенсації і справедливою вартістю позики визнається 

як збиток при первісному визнанні позики і включається до звіту про фінансові результа-

ти відповідно до характеру цих збитків.  Потім позики  відображаються за амортизованою 

вартістю з використанням методу ефективного відсотку.  Надані клієнтам позики відо-

бражаються за вирахуванням будь-яких резервів на покриття збитків від знецінення.

Списання позик і коштів

У разі неможливості повернення кредитів і коштів, у тому числі через вилучення 

забезпечення, позики та кошти списуються за рахунок створеного резерву на по-

криття збитків від знецінення.  Списання позик і коштів відбувається після того, як 

керівництво використало усі можливості щодо повернення сум заборгованості Банку 

та після продажу ним усього наявного забезпечення за кредитом.  Списання позик 

відбувається згідно з відповідною постановою Правління Банку. 

Резерв на покриття збитків від знецінення 

Банк створює резерв на покриття збитків від знецінення фінансових активів, коли 

існує об’єктивне свідчення того, що фінансовий актив або група фінансових активів 

знецінилися.  Резерв на покриття збитків від знецінення визначається як різниця між 

балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, 

включаючи суми очікуваного відшкодування від гарантій і застав, що дисконтуються 

за первісною ефективною ставкою відсотка для фінансових активів, що відображають-

ся за амортизованою вартістю.  Якщо у наступний період сума збитку від знецінення 

зменшується, і це зменшення можна об’єктивно віднести до події, що відбувається 

після визнання знецінення, то раніше визнаний збиток від знецінення сторнується за 

рахунок коригування рахунку резервів.  Для фінансових активів, що відображаються за 

собівартістю, резерв на покриття збитків від знецінення визначається як різниця між 

балансовою вартістю фінансового активу і теперішньою вартістю очікуваних майбутніх 

грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою відшкодування ана-

логічного фінансового активу.  Такі збитки від знецінення не сторнуються.

Визначення суми резерву на покриття збитків від знецінення відбувається на основі 

аналізу ризику активів і відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для по-

криття понесених збитків.  Резерви створюються в результаті індивідуальної оцінки 

ризику фінансових активів, що окремо являють собою суттєві суми, та індивідуальної 

або групової оцінки фінансових активів, суми яких окремо не є суттєвими.

Зміна резерву на покриття збитків від знецінення відноситься до звіту про прибутки 

та збитки, а загальна сума резерву на покриття збитків від знецінення вираховується 

із балансової вартості активів, відображеної у балансі.  Фактори, які Банк розглядає 

при визначенні того, чи є у нього об’єктивні свідчення понесення збитку від зне-

цінення, включають інформацію про ліквідність, платоспроможність, операційний і 

фінансовий ризик емітента, рівні та тенденції непогашення у термін за аналогічними 

фінансовими активами, загальнодержавні та місцеві економічні тенденції і умови, а 

також справедливу вартість забезпечення та гарантій.  Ці та інші фактори, окремо 

або разом, надають об’єктивні свідчення того, що збиток від знецінення фінансового 

активу або групи фінансових активів був понесений. 
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Необхідно розуміти, що оцінка резерву на покриття збитків розраховується із ураху-

ванням професійного судження.  Хоча існує ймовірність того, що у певні періоди Банк 

може зазнати збитків, розмір яких є значним по відношенню до резерву на покриття 

збитків від знецінення, на думку керівництва, резерв на покриття збитків від знеці-

нення є адекватним для того, щоб покрити збитки від ризикових активів.

Інвестиції, наявні для продажу 

Інвестиції, наявні для продажу, являють собою інвестиції у боргові цінні папери та акції, 

які передбачається утримувати протягом невизначеного періоду часу.  Такі цінні папери 

первісно відображаються за справедливою вартістю.  Надалі цінні папери оцінюються за 

справедливою вартістю з віднесенням результату переоцінки безпосередньо до капіта-

лу, доки вони не будуть реалізовані, при цьому прибуток/збиток, раніше відображений 

у капіталі, буде відображений у звіті про фінансові результати, за винятком прибутків 

або збитків від операцій з іноземною валютою та відсоткових доходів, нарахованих з 

використанням методу ефективного відсотку, які визнаються безпосередньо у звіті про 

фінансові результати.  Для визначення справедливої вартості інвестицій, наявних для 

продажу, Банк використовує ринкові котирування.  Якщо такі відсутні, використовуються 

оціночні моделі.  Оціночні моделі включають використання останніх ринкових операцій 

між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, посилання на нинішню 

справедливу вартість іншого, практично ідентичного, інструменту, аналіз дисконтова-

них грошових потоків та цінових моделей опціонів.  У разі наявності методу оцінки, що 

зазвичай використовують учасники ринку для визначення ціни інструменту, та існування 

підтвердження, що цей метод забезпечує достовірне визначення цін, одержаних при 

фактичному проведенні ринкових операцій, Банк застосовує цей метод.  Отримані диві-

денди включаються в дохід від дивідендів у звіті про фінансові результати. 

Неринкові боргові цінні папери та акції обліковуються за амортизованою вартістю та 

собівартістю, відповідно, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо є, окрім ви-

падків, коли їхню справедливу вартість можна визначити достовірно.

Коли існує об’єктивне свідчення того, що цінні папери зазнали знецінення, сума 

накопиченого збитку виводиться з капіталу та визнається у звіті про прибутки та 

збитки за відповідний період.  Сторнування таких збитків від знецінення за борговими 

інструментами, які об’єктивно відносяться до подій, що відбувалися  після знецінен-

ня, визнаються у звіті про фінансові результати за відповідний період.  Сторнування 

таких збитків від знецінення інструментів капіталу не визнаються у звіті про фінансові 

результати.

Основні засоби та нематеріальні активи 

Основні засоби та нематеріальні активи, придбані після 1 січня 2001 року, облікову-

ються за історичною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та будь-

якого визнаного збитку від знецінення, якщо є.  Основні засоби та нематеріальні 

активи, придбані до 1 січня 2001 року, обліковуються за історичною вартістю, пере-

рахованою з урахуванням впливу інфляції, за вирахуванням накопиченої амортизації 

та будь-якого визнаного збитку від знецінення, якщо є.  Амортизація незавершеного 

будівництва та активів, не введених в експлуатацію, починається з моменту, коли 

активи готові до використання за призначенням.
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Амортизація основних засобів і нематеріальних активів нараховується на балансову 

вартість основних засобів і нематеріальних активів з метою списання активу протягом 

терміну його корисного використання.  Вона розраховується з використанням прямо-

лінійного методу за такими встановленими річними ставками:

Áóä³âë³  2-5%

Êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ 

â îðåíäîâàí³ ïðèì³ùåííÿ 14%-100%

Êîìï’þòåðíå òà 

îôiñíå îáëàäíàííÿ 20%-33%

Ìåáë³ òà ³íø³ àêòèâè  10%-25%

Íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè 10%-100%

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх 

корисного використання.  Витрати на ремонтні та відновлювальні роботи включа-

ються до операційних витрат на момент їх здійснення, якщо вони не відповідають 

критеріям капіталізації.

Балансова вартість основних засобів і нематеріальних активів переглядається на 

кожну дату балансу з метою визначення можливого перевищення балансової вартос-

ті над вартістю відновлення.  Якщо балансова вартість активів перевищує очікувану 

вартість відновлення, їхня балансова вартість знижується до вартості відновлення.  

Збиток від знецінення визнається у відповідному періоді та включається до статті 

операційних витрат.  Після визнання збитку від знецінення амортизація основних за-

собів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансо-

вої вартості активів, за вирахуванням їхньої залишкової вартості (якщо вона існує), 

на систематичній основі протягом строку їх корисного використання.

Оподаткування 

Витрати з податку на прибуток представляють собою суму витрат з поточного та від-

строченого податків. 

Поточні витрати з податку на прибуток залежать від оподатковуваного прибутку за 

рік.  Оподатковуваний прибуток відрізняється від чистого прибутку, відображеного 

у звіті про фінансові результати, тому що він виключає статті доходів або витрат, які 

оподатковуються або відносяться на валові витрати в інших роках, а також виключає 

статті, що ніколи не оподатковуються або не відносяться на валові витрати.  Поточні 

витрати Банку за податками розраховуються з використанням податкових ставок, 

введених повністю або в значній мірі на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань і 

являє собою податкові вимоги або зобов’язання з податку на прибуток, що виникають 

в результаті тимчасових різниць між даними податкового обліку й даними, включеними 

у фінансову звітність.  Відстрочені податкові зобов’язання, як правило, визнаються 

у відношенні до всіх тимчасових різниць, які збільшують оподатковуваний прибуток, 

а відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням ймовірності наявності в май-

бутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тим-

часові різниці, що підлягають вирахуванню.  Подібні податкові активи та зобов’язання 
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не визнаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці, пов’язані з гудвілом або 

виникають внаслідок первісного визнання (окрім випадків об’єднання компаній) інших 

активів і зобов’язань у рамках операції, яка не впливає на розмір оподатковуваного чи 

бухгалтерського прибутку.

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються для оподатковуваних тимчасових 

різниць, які виникають за інвестиціями у дочірні та асоційовані компанії, а також 

участю в спільній діяльності, окрім тих випадків, коли Банк може контролювати тим-

часові різниці та існує ймовірність того, що ці тимчасові різниці не будуть сторновані 

в найближчому майбутньому.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну 

дату та зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отрима-

ний оподатковуваний прибуток, якого буде достатньо для повного або часткового від-

шкодування такого активу.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, що, як очікуєть-

ся, будуть застосовуватися в період реалізації відповідних активів або погашення 

зобов’язань. Відстрочений податок визнається у звіті про фінансові результати, 

окрім тих випадків, коли він пов’язаний зі статтями, що безпосередньо відносяться 

до статей капіталу, при цьому відстрочений податок також визнається у складі капі-

талу.

Депозити банків і клієнтів 

Депозити банків і клієнтів первісно визнаються за справедливою вартістю.  Потім 

суми зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю, а будь-яка різниця 

між балансовою вартістю та вартістю погашення визнається у звіті про фінансові 

результати протягом періоду дії запозичення за методом ефективного відсотку.

Депозити банків і клієнтів включають депозитні сертифікати, випущені Банком.  Вони 

обліковуються відповідно до тих самих принципів, які застосовуються до депозитів 

банків та клієнтів.

Субординований борг

Субординований борг первісно визнається за справедливою вартістю.  Потім су-

бординований борг відображається за амортизованою вартістю із використанням 

методу ефективного відсотку.

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Банк має поточне юридичне або дійсне 

зобов’язання, що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого ймовір-

но буде вибуття ресурсів, що містять у собі певні економічні вигоди, і розмір такого 

зобов’язання можна достовірно оцінити. 
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Випущені фінансові гарантії та акредитиви

Випущені Банком фінансові гарантії та акредитиви являють собою забезпечення 

кредитних операцій, що гарантують виплати як компенсації збитку, що настає у разі 

неспроможності дебітора виконати свої зобов’язання за первісними або зміненими 

умовами боргового інструменту.  Такі випущені фінансові гарантії та акредитиви спо-

чатку визнаються за справедливою вартістю.  Потім вони обліковуються за вартістю, 

більшою за: а) суми, відображеної у якості забезпечення, або б) первісної вартості 

за вирахуванням, якщо є, кумулятивної амортизації отриманого преміального доходу 

за наданими гарантіями та акредитивами.

Акціонерний капітал та емісійний дохід 

Внески до акціонерного капіталу, зроблені до 1 січня 2001 року, визнаються за 

вартістю, перерахованою з урахуванням впливу гіперінфляції.  Внески в акціонер-

ний капітал, зроблені після 1 січня 2001 року, визнаються за історичною вартістю.  

Емісійний дохід виникає при перевищенні суми внесених коштів над номінальною 

вартістю випущених акцій.  Прибутки та збитки від продажу власних акцій відносять-

ся до емісійного доходу. 

Дивіденди на прості акції визнаються як зменшення капіталу в тому періоді, в якому 

вони були оголошені.  Згідно з МСБО 10 «Події після дати балансу» («МСБО 10»), ди-

віденди, що були оголошені після дати балансу, вважаються подією після звітної дати 

та розкриваються відповідно.

Пенсійні та інші зобов’язання

Згідно із вимогами законодавства України, Банк утримує внески із заробітної плати 

працівників до державного пенсійного фонду.  Пенсійна система передбачає розраху-

нок поточних внесків роботодавця як відповідний відсоток від поточної загальної суми 

виплат своїм працівникам.  Ці витрати обліковуються у тому періоді, в якому була за-

роблена відповідна заробітна плата.  Після виходу на пенсію усі виплати стосовно пен-

сійних зобов’язань здійснюються із пенсійного фонду.  Банк не використовує жодних 

окремих пенсійних схем, окрім передбаченої державною пенсійною системою України.  

Крім того, Банк не має жодних зобов’язань щодо пенсійних виплат чи інших істотних 

зобов’язань щодо компенсаційних виплат, які потребують нарахування.

Визнання доходів і витрат 

Відсоткові доходи та витрати визнаються за методом нарахування, використовуючи 

метод ефективної ставки відсотка.  Метод ефективної ставки відсотка – це метод ви-

значення амортизованої вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання 

(або групи фінансових активів чи фінансових зобов’язань) та розподілення відсо-

ткових доходів або витрат на відповідний період.  Ефективна ставка відсотку – це 

ставка, яка забезпечує точне приведення вартості очікуваних майбутніх грошових 

виплат або надходжень протягом очікуваного терміну використання фінансового 

інструменту або, якщо доцільно, протягом коротшого періоду до чистої балансової 

вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання. 
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При списанні (частковому списанні) фінансового активу або групи аналогічних фінан-

сових активів у результаті збитку від знецінення, відсотковий дохід визнається з ви-

користанням відсоткової ставки, що використовувалася для дисконтування майбутніх 

грошових потоків з метою оцінки збитку від знецінення.

Відсотковий дохід також включає дохід, отриманий від інвестицій у цінні папери. 

Інший дохід відображається як дохід у звіті про фінансові результати після 

завершення відповідних операцій. 

Комісії за відкриття позикових рахунків разом з відповідними прямими витратами, 

пов’язаними з наданням позик, переносяться на майбутні періоди та визнаються як 

коригування ефективної відсоткової ставки за позикою.  Коли існує вірогідність, що 

зобов’язання з кредитування призведе до виникнення позики, плата за зобов’язання з 

кредитування включається до доходів майбутніх періодів разом з відповідними прями-

ми витратами та визнається як коригування ефективної ставки відсотку наданої позики.  

Коли малоймовірно, що зобов’язання з кредитування призведе до виникнення позики, 

плата за зобов’язання визнається у звіті про фінансові результати протягом періоду, що 

залишився до кінця виконання даного зобов’язання.  Коли спливає строк зобов’язання 

з кредитування, а позика так і не надається, комісійні за зобов’язання з кредитування 

визнаються у звіті про фінансові результати при настанні цього терміну.  Комісії за об-

слуговування позики визнаються як дохід по мірі надання послуг.  Комісії за синдикування 

позик визнаються у звіті про фінансові результати у момент завершення операції із син-

дикування позики.  Усі інші комісії визнаються по мірі надання відповідних послуг.

Перерахунок у гривні з іноземних валют 

Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються 

у гривню за відповідними курсами обміну, що переважали на дату балансу.  Операції 

з іноземною валютою обліковуються за курсами обміну, що переважали на дату про-

ведення операцій.  Усі отримані прибутки та збитки, що виникли в результаті перера-

хувань, включаються до чистого доходу від операцій з іноземною валютою.

Обмінні курси 

Банк використовував такі обмінні курси для підготовки  фінансової звітності, 

що діяли на кінець відповідних років:

 31.12.2006 p  31.12.2005 p

Ãðèâíÿ/1 äîëàð ÑØÀ 5.05000 5.05000

Ãðèâíÿ/1 ºâðî 6.65085 5.97163

Згортання фінансових активів та зобов’язань 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання згортаються, а в балансі відображається 

сальдований залишок, якщо Банк має юридичне право здійснити залік визнаних у 

балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив і виконати 

зобов’язання одночасно.  При обліку передачі фінансового активу, що не веде до 

припинення визнання такого активу, Банк не згортає переданий актив і пов’язане 

з ним зобов’язання.
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Коригування звітності згідно змін до МСФЗ 

Поправка до МСБО 39 «Фінансові інструменти: Визнання та Оцінка» (МСБО 39), 

що набувала чинності з 1 січня 2006, накладає обмеження у використанні визнань 

фінансових активів і фінансових зобов’язань за справедливою вартістю з відобра-

женням переоцінки як прибутку або збитку при первісному визнанні.

Банк перевизначив усі свої фінансові активи, що первісно були визначенні як фінан-

сові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або 

збитку, так як вони не підпадають під дане визнання згідно поліпшеного МСБО 39.  

Ці фінансові активи класифікуються як інвестиції, наявні для продажу, і обліковуються 

так, як представлено в примітці 13.  Перевизнання було зроблено ретроспективно, 

як того вимагають перехідні положення МСБО 39. 

Коригування, представлені таким чином:

Стаття Балансу/ Звіту про фінансові результати 

Величина 
згідно звіту за 

попередній період 
(тисяч гривень)

Величина 
коригування 

(тисяч гривень)

Скориговано
(тисяч гривень)

Нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2004 року 120,035 24 120,059

Дефіцит переоцінки інвестицій, наявних для продажу 
станом на 31 грудня 2004 року

- (24) (24)

Чистий прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2005 року 190,470 (947) 189,499

Нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2005 року 288,710 (971) 287,763

Резерв переоцінки інвестицій, наявних для продажу станом 
на 31 грудня 2005 року

- 947 947

Прийняття нових стандартів 

Станом на 31 грудня 2006 року були випущені, але не набули чинності такі стандарти 

та тлумачення, що стосуються діяльності Банку:

■  МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття» (набуває чинності з 1 січня 2007 року);

■  зміни до МСБО 1 стосовно розкриття цілей, політики та процесів Банку щодо 

управління капіталом (набувають чинності з 1 січня 2007 року).

На даний момент керівництво виконує оцінку впливу прийняття цих нових і перегля-

нутих стандартів і тлумачень на майбутні звітні періоди.

4. ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД

 Ð³ê, ùî çàê³í÷èâñÿ Ð³ê, ùî çàê³í÷èâñÿ

 31.12.2006 ð. 31.12.2005 ð

Ïðîöåíòí³ äîõîäè

Ïðîöåíòè çà ïîçèêàìè, íàäàíèìè êë³ºíòàì 975,229 523,538

Ïðîöåíòè çà áîðãîâèìè ö³ííèìè ïàïåðàìè 25,593 31,402

Ïðîöåíòè çà êîøòàìè â áàíêàõ 9,555 4,221

Âñüîãî ïðîöåíòí³ äîõîäè 1,010,377 559,161

Ïðîöåíòí³ âèòðàòè

Ïðîöåíòè çà êîøòàìè áàíê³â òà ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ  (238,622)  (101,710)

Ïðîöåíòè çà ðàõóíêàìè êë³ºíò³â  (134,087)  (79,203)

Ïðîöåíòè çà ñóáîðäèíîâàíèì áîðãîì  (13,804)  (12,356)

Ïðîöåíòè çà âèïóùåíèìè áîðãîâèìè ö³ííèìè ïàïåðàìè  (1,292)  (1,641)

Âñüîãî ïðîöåíòí³ âèòðàòè (387,805) (194,910)

×èñò³ ïðîöåíòí³ äîõîäè äî ôîðìóâàííÿ ðåçåðâó 

íà ïîêðèòòÿ çáèòê³â â³ä çíåö³íåííÿ àêòèâ³â, 

çà ÿêèìè íàðàõîâóþòüñÿ ïðîöåíòè 622,572 364,251
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5. РЕЗЕРВ НА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗНЕЦІНЕННЯ, 

ІНШІ РЕЗЕРВИ

Інформація про рух резервів на покриття збитків від знецінення активів, 

за якими нараховуються відсотки, представлена таким чином:

 Ïîçèêè, íàäàí³ êë³ºíòàì

31 ãðóäíÿ 2004 ðîêó 78,687

Ôîðìóâàííÿ ðåçåðâó 10,565

Êóðñîâ³ ð³çíèö³ (3,300)

31 ãðóäíÿ 2005 ðîêó 85,952

Ôîðìóâàííÿ ðåçåðâó 71,467

Ñïèñàííÿ àêòèâ³â (14,015)

Êóðñîâ³ ð³çíèö³ 692

31 ãðóäíÿ 2006 ðîêó 144,096

Зміни в резервах на покриття збитків від знецінення за іншими операціями 

були представлені таким чином:

 ²íø³ àêòèâè  Ãàðàíò³¿ òà ³íø³ çîáîâ’ÿçàííÿ Âñüîãî

31 ãðóäíÿ 2004 ðîêó -   559 559

Ôîðìóâàííÿ ðåçåðâó 1,170 2,526 3,696

31 ãðóäíÿ 2005 ðîêó 1,170 3,085 4,255

Ôîðìóâàííÿ/(â³äøêîäóâàííÿ) ðåçåðâó 2,518  (2,261)  257

Ñïèñàííÿ àêòèâ³â (59) - (59)

31 ãðóäíÿ 2006 ðîêó 3,629 824 4,453

 

6. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ВІД 

ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ

Чистий прибуток від операцій з іноземною валютою представлений таким чином:

 Ð³ê, ùî çàê³í÷èâñÿ Ð³ê, ùî çàê³í÷èâñÿ

 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó 2005 ðîêó

Îïåðàö³¿ ç ³íîçåìíîþ âàëþòîþ, íåòòî 37,043 31,230

Êóðñîâ³ ð³çíèö³, íåòòî 10,813  (40,519)

Âñüîãî ÷èñòèé ïðèáóòîê â³ä îïåðàö³é ç ³íîçåìíèìè âàëþòàìè 47,856 (9,289)

7. КОМІСІЙНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Комісійні доходи і витрати представлені таким чином:

 Ð³ê, ùî çàê³í÷èâñÿ Ð³ê, ùî çàê³í÷èâñÿ

 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó 2005 ðîêó

Êîì³ñ³éí³ äîõîäè:

Îïåðàö³¿ ç ãîò³âêîâèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè 55,679  37,627

Îïåðàö³¿ ç ³íîçåìíîþ âàëþòîþ 36,754 38,221

Äîêóìåíòàðí³ îïåðàö³¿  13,304 8,876

²íø³  3,573 3,146 

Âñüîãî êîì³ñ³éí³ äîõîäè 109,310 87,870

Êîì³ñ³éí³ âèòðàòè:

Îïåðàö³¿ ç ãîò³âêîâèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè (13,860) (6,758)

²íø³ (94) (287)

Âñüîãî êîì³ñ³éí³ âèòðàòè (13,954) (7,045)
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8. ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Операційні витрати представлені наступним чином:

 Ð³ê, ùî çàê³í÷èâñÿ Ð³ê, ùî çàê³í÷èâñÿ

 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó 2005 ðîêó

Çàðîá³òíà ïëàòà òà ïðåì³¿ 114,404 59,801

Îïåðàö³éíà îðåíäà  31,395 24,904

Àìîðòèçàö³ÿ 26,118 17,595

Ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ïîäàòêè 23,718 13,693

Îáðîáêà äàíèõ òà îáñëóãîâóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì  15,810 6,295

Âèòðàòè íà ðåêëàìó òà ìàðêåòèíã 13,981 5,618

Àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè 13,663 5,115

Â³äðàõóâàííÿ äî Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á 6,764 3,476

Âèòðàòè íà ïîñëóãè çâ’ÿçêó 6,028 4,048

Âèòðàòè íà îõîðîíó 4,007 2,322

Ïîäàòêè, êð³ì ïîäàòêó íà ïðèáóòîê 3,793 375

Âèòðàòè íà â³äðÿäæåííÿ 3,589 4,753

Âèòðàòè ç³ çáîðó ãðîøîâèõ êîøò³â 2,517 2,170

Âèòðàòè íà ñòðàõóâàííÿ 2,165 2,108

Þðèäè÷í³ ïîñëóãè 1,010 10,957

²íø³ íåáàíê³âñüê³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè 374 1,919

Áëàãîä³éí³ñòü òà ñïîíñîðñüê³ âèòðàòè 95 238

²íø³ âèòðàòè 8,564 5,156

Âñüîãî îïåðàö³éí³ âèòðàòè 277,995 170,543

9. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Банк здійснює облік податків на підставі даних податкового обліку, що ведуться 

та готуються відповідно до вимог податкового законодавства України, і які можуть 

відрізнятися від Міжнародних стандартів фінансової звітності.

У Банку виникають певні постійні податкові різниці внаслідок того, що певні витрати 

не враховуються для цілей оподаткування, а певні доходи не оподатковуються.

Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць 

між балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності та 

оподаткування. Тимчасові різниці станом на 31 грудня 2006 та 2005 років в осно-

вному пов’язані з різними методами визнання доходів і витрат, а також з балансовою 

вартістю певних активів.

OTP_report-fin.indd   55OTP_report-fin.indd   55 7/6/07   3:59:53 PM7/6/07   3:59:53 PM



56 OTP BANK Річний звіт 2006

Податковий ефект від тимчасових різниць станом на 31 грудня 2006 

і 2005 років представлений таким чином:

 Ð³ê, ùî çàê³í÷èâñÿ Ð³ê, ùî çàê³í÷èâñÿ

 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó 2005 ðîêó

Â³äñòðî÷åí³ àêòèâè:

Íàðàõîâàí³ â³äñîòêè çà êîøòàìè êë³ºíò³â 40,489 23,092

Íàðàõîâàí³ â³äñîòêè çà êîøòàìè áàíê³â ³ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ  36,866 7,584

Íàðàõîâàí³ âèòðàòè òà ³íø³ çîáîâ’ÿçàííÿ  27,360 16,216

Îñíîâí³ çàñîáè òà íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè 9,915 6,072

Êîì³ñ³¿ çà ïîçèêàìè, íàäàíèìè êë³ºíòàì 7,322 27,444

Ðåçåðâè çà ³íøèìè àêòèâàìè 3,629 -

Íàðàõîâàí³ â³äñîòêè çà ñóáîðäèíîâàíèì áîðãîì 2,830 2,440

Âñüîãî â³äñòðî÷åí³ àêòèâè 128,411 82,848 

Â³äñòðî÷åí³ çîáîâ’ÿçàííÿ:

Ðåçåðâè ïî ïîêðèòòÿ çáèòê³â â³ä çíåö³íåííÿ 236,936 236,276

Íàðàõîâàí³ â³äñîòêè çà ïîçèêàìè íàäàíèìè êë³ºíòàì 45,239 25,684

Êîì³ñ³¿ çà êîøòàìè áàíê³â òà ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ 3,534 3,800

²íø³ àêòèâè  487 2,940

Êîì³ñ³¿ çà ñóáîðäèíîâàíèì áîðãîì 257 2,728

²íø³ çîáîâ’ÿçàííÿ - 812

Âñüîãî â³äñòðî÷åí³ çîáîâ’ÿçàííÿ 286,453 272,240

×èñò³ â³äñòðî÷åí³ çîáîâ’ÿçàííÿ 158,042 189,392

×èñò³ â³äñòðî÷åí³ ïîäàòêîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ çà âñòàíîâëåíîþ ñòàâêîþ (25%) 39,511 47,348

Співвідношення між витратами з податку на прибуток і прибутком по 

бухгалтерському обліку за роки, що закінчилися 31 грудня 2006 та 2005 років, 

представлені наступним чином:

 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó 2005 ðîêó

Ïðèáóòîê äî îïîäàòêóâàííÿ 425,289 253,558

Ïîäàòîê çà âñòàíîâëåíîþ ïîäàòêîâîþ ñòàâêîþ 106,322  63,390 

Ïîäàòêîâèé âïëèâ ïîñò³éíèõ ð³çíèöü 1,694  669 

Âèòðàòè ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê 108,016 64,059

Ïîòî÷í³ âèòðàòè ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê 115,853  42,437 

(Â³äøêîäóâàííÿ)/ôîðìóâàííÿ âèòðàò ç â³äñòðî÷åíîãî ïîäàòêó íà ïðèáóòîê (7,837)  21,622 

Âèòðàòè ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê 108,016 64,059

Â³äñòðî÷åí³ çîáîâ’ÿçàííÿ ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê 2006 2005

Íà 1 ñ³÷íÿ 47,348 25,726

(Â³äøêîäóâàííÿ)/ôîðìóâàííÿ âèòðàò ç â³äñòðî÷åíîãî ïîäàòêó íà ïðèáóòîê (7,837) 21,622

Íà 31 ãðóäíÿ 39,511 47,348
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10. ГРОШОВІ КОШТИ ТА РАХУНКИ 

У НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ

 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó 2005 ðîêó

Ãðîøîâ³ êîøòè 315,995  151,878 

Ðàõóíêè ó Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè 309,512  238,797 

Âñüîãî ãðîøîâ³ êîøòè òà ðàõóíêè ó Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè 625,507  390,675 

Залишки на рахунках у Національному банку України станом на 31 грудня 2006 і 

2005 років включають 124,024 тисяч гривень та 204,527 тисяч гривень відповідно, 

що представляють собою мінімальний обов’язковий резерв, який підтримується на 

рахунку в НБУ. Банк повинен постійно підтримувати резерв на рахунку в НБУ. 

Грошові кошти та їхні еквіваленти для цілей звіту про рух грошових коштів 

представлені таким чином:

 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó 2005 ðîêó

Ãðîøîâ³ êîøòè òà ðàõóíêè ó Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè 625,507 390,675

Êîøòè â áàíêàõ êðà¿í ÎÅÑÐ  212,769 575,919

 838,276 966,594

Çà âèðàõóâàííÿì ì³í³ìàëüíîãî îáîâ’ÿçêîâîãî ðåçåðâó â ÍÁÓ (124,024) (204,527)

Âñüîãî ãðîøîâ³ êîøòè òà ¿õí³ åêâ³âàëåíòè, íåòòî 714,252 762,067

11. КОШТИ В БАНКАХ

 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó 2005 ðîêó

Êîðåñïîíäåíòñüê³ ðàõóíêè â ³íøèõ áàíêàõ 670,189  527,380 

Ñòðîêîâ³ äåïîçèòè, ðîçì³ùåí³ â ³íøèõ áàíêàõ 178,537  147,324 

Âñüîãî êîøòè â áàíêàõ, íåòòî 848,726  674,704 

Станом на 31 грудня 2006 і 2005 років кошти в банках включали нараховані відсоткові 

доходи в сумі 111 тисяч гривень і 80 тисяч гривень відповідно.

Станом на 31 грудня 2006 та 2005 років Банк має кошти, розміщені в одному банку, 

на загальну суму 600,210 тисяч гривень та 450,834 тисяч гривень відповідно, сума 

кожних з них перевищує 10% капіталу Банка.

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2006 і 2005 років, Банк одночасно роз-

міщував і залучав короткострокові кошти від українських банків і банків країн ОЕСР у 

різних валютах. Станом на 31 грудня 2006 і 2005 років Банком був розміщений екві-

валент у розмірі 596,417 тисяч гривень і 19,695 тисяч гривень і отриманий еквівалент 

у розмірі 598,497 тисяч гривень і 19,695 тисяч гривень на кореспондентські рахунки 

та залучений строковий депозит відповідно від двох українських банків. Станом на 

31 грудня 2005 року Банком був розміщений еквівалент у розмірі 449,065 тисяч гри-

вень на кореспондентському рахунку та залучений строковий депозит на однакову 

суму від одного банку країн ОЕСР (Примітка 16). 
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Станом на 31 грудня 2006 і 2005 років максимальний кредитний ризик за коштами 

в банках становив 848,726 тисяч гривень і 674,704 тисяч гривень відповідно.

Станом на 31 грудня 2006 і 2005 років кошти в банках включали гарантійні депозити 

під забезпечення операцій Банку з пластиковими картками на суму 253 тисячі гри-

вень та 505 тисяч гривень відповідно.

12. ПОЗИКИ, НАДАНІ КЛІЄНТАМ

 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó 2005 ðîêó

Íàäàí³ ïîçèêè 9,829,730 6,018,728

Çà âèðàõóâàííÿì ðåçåðâó íà ïîêðèòòÿ çáèòê³â â³ä çíåö³íåííÿ (144,096) (85,952)

Âñüîãî ïîçèêè, íàäàí³ êë³ºíòàì, íåòòî 9,685,634 5,932,776

Інформація про рух резервів на покриття збитків від знецінення позик за рік, 

що закінчився 31 грудня 2006 і 2005 років, представлена у Примітці 5.

Станом на 31 грудня 2006 і 2005 років позики, надані клієнтам, включали нараховані 

відсоткові доходи в сумі 51,132 тисяч гривень та 27,539 тисяч гривень відповідно.

 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó 2005 ðîêó

Àíàë³ç çà âèäàìè çàáåçïå÷åííÿ:

Ïîçèêè, çàáåçïå÷åí³ íåðóõîìèì ìàéíîì  5,661,718  3,666,546 

Ïîçèêè, çàáåçïå÷åí³ çàïàñàìè, îáëàäíàííÿì òà ³íøèìè àêòèâàìè 3,090,959  1,750,560 

Ïîçèêè, çàáåçïå÷åí³ ãàðàíò³ÿìè OTP Group 454,342  -  

Ïîçèêè, çàáåçïå÷åí³ ãàðàíò³ÿìè RZB Group 93,365  162,582 

Ïîçèêè, çàáåçïå÷åí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè  45,960  36,546 

Ïîçèêè, çàáåçïå÷åí³ ö³ííèìè ïàïåðàìè 32,815  775 

Ïîçèêè, çàáåçïå÷åí³ ³íøèì 12,418  7,230 

Íåçàáåçïå÷åí³ ïîçèêè 294,057  308,537 

Âñüîãî ïîçèêè, íàäàí³ êë³ºíòàì, íåòòî 9,685,634 5,932,776

Вищенаведена таблиця презентує суми позик, покритих забезпеченням, 

а не справедливу вартість самого забезпечення.

 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó 2005 ðîêó

Àíàë³ç çà ñåêòîðàìè åêîíîì³êè:

Ô³çè÷í³ îñîáè 4,644,818  1,544,473 

Òîðã³âëÿ 2,336,860  1,111,602 

Äîáóâíà ïðîìèñëîâ³ñòü òà ìåòàëóðã³ÿ 771,921  893,924 

Ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî òà õàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü 458,117  1,090,046 

Ìàøèíîáóäóâàííÿ 351,698  379,047 

Áóä³âíèöòâî 232,369  86,671 

Íàôòîãàçîâà òà õ³ì³÷íà ïðîìèñëîâ³ñòü 152,670  191,715 

Íåðóõîì³ñòü 137,369  338,561 

Ìåä³à òà çâ’ÿçîê 65,853  27,549 

Äðóê òà âèäàâíèöòâî 57,299  72,007 

Ô³íàíñîâèé ñåêòîð  29,944  74,798 

Ôàðìàöåâòèêà 7,482  39,946 

²íø³ 439,234  82,437 

Âñüîãî ïîçèêè, íàäàí³ êë³ºíòàì, íåòòî 9,685,634  5,932,776
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Станом на 31 грудня 2006 і 2005 років Банк надав позики п’яти та чотирьом клієнтам 

на загальну суму 868,672 тисяч гривень та 484,207 тисяч гривень відповідно, кожна з 

яких перевищувала 10% капіталу Банку.

Усі позики були надані компаніям, які ведуть свою діяльність в Україні, що представ-

ляє собою значну географічну концентрацію в одному регіоні.

Станом на 31 грудня 2006 і 2005 років максимальний кредитний ризик за позиками, 

наданими клієнтам, становив 9,685,634 тисяч гривень та 5,932,776 тисяч гривень 

відповідно. 

13. ІНВЕСТИЦІЇ, НАЯВНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ

 Ïðîöåíòíà 31 ãðóäíÿ  Ïðîöåíòíà  31 ãðóäíÿ

 ñòàâêà äî 2006 ðîêó  ñòàâêà äî 2005 ðîêó

 íîì³íàëó %  íîì³íàëó %

Áîðãîâ³ ö³íí³ ïàïåðè

Îáë³ãàö³¿ ÂÀÒ «Äí³ïðîøèíà» 14.4% 25,624 13.7% 12,661

Îáë³ãàö³¿ ÊÁ «Õðåùàòèê» 13.0% 14,748  13.0% 14,705

Îáë³ãàö³¿ ÒÎÂ «ÕàðïÒðåéäèíã» 16.0% 13,289 15.0% 13,417

Îáë³ãàö³¿ ÂÀÒ «Ëóöüêèé Àâòîìîá³ëüíèé Çàâîä» 14.0% 9,750 14.0% 10,076

Îáë³ãàö³¿ ÂÀÒ «Êîíöåðí „Ãàëíàôòîãàç» 12.4% 9,098 14.8% 16,337

Îáë³ãàö³¿ ÒÎÂ «MÊÑ» 16.0% 7,269 16.0% 7,273

Îáë³ãàö³¿ ÇÀÒ ÂÎ «Êè¿â-Êîíò³» 14.5% 5,132 13.0% 5,063

Îáë³ãàö³¿ ÂÀÒ «Êîìá³íàò Ïðèäí³ïðîâñüêèé»  16.0% 5,081 16.0% 5,004

Îáë³ãàö³¿ ÇÀÒ «Ïåðøèé Ë³êåðî- Ãîð³ë÷àíèé Çàâîä» 16.5% 5,000 17.0% 5,216

Îáë³ãàö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà Ô³íàíñ³â Óêðà¿íè 8.6% 3,930 11.6% 3,122

Îáë³ãàö³¿ ÒÎÂ ÒÊ «²íòåðìàðêåò» 15.5% 3,078 15.5% 3,055

Îáë³ãàö³¿ ÂÀÒ «Ïàëüì³ðñüêèé öóêðîçàâîä» 16.0% 3,055 16.0% 3,187

Îáë³ãàö³¿ ÂÀÒ «Òåïëîâîçîðåìîíòíèé çàâîä»  15.0% 3,030 17.0% 3,094

Îáë³ãàö³¿ ÂÀÒ «Êîíöåðí «Õë³áïðîì»  16.0% 2,998 15.0% 3,056

Îáë³ãàö³¿ ÏÏ «Ìîëîêîçàâîä Îëêîì» 16.0% 2,534 15.0% 2,548

Îáë³ãàö³¿ ÇÀÒ «Óêðøàìï³íüîí» 15.0% 1,058 15.4% 3,180

Îáë³ãàö³¿ ÒÎÂ «Óêðà¿íñüêà ã³ðíè÷îìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ» -  - 12.0% 25,538 

Îáë³ãàö³¿ ÒÎÂ «Ìåòàëåí» - - 12.8% 25,351

Îáë³ãàö³¿ ÇÀÒ «Åâðîòåê» - - 15.0% 15,900

Îáë³ãàö³¿ Ïðîêðåäèòáàíê - - 9.0% 15,819

Îáë³ãàö³¿ Óêðòðàíñãàç - - 12.0% 12,958

Îáë³ãàö³¿ ÇÀÒ «ÇÀÇ» - - 14.0% 10,157

Îáë³ãàö³¿ ÂÀÒ «Êîíöåðí ÀÂÊ» - - 14.0% 10,036

Îáë³ãàö³¿ ÄÏ ÂÀÒ «Ãàëàêòîí Ãàëàêòèñ» - - 17.0% 7,186

Îáë³ãàö³¿ ÂÀÒ «Êðåäèòïðîìáàíê» - - 13.0% 5,126

Îáë³ãàö³¿ ÇÀÒ «Âåëèêà êèøåíÿ»  - - 13.0% 3,294

  114,674  242,359

 ×àñòêà % 31 ãðóäíÿ  ×àñòêà % 31 ãðóäíÿ

  2006 ðîêó   2005 ðîêó

Àêö³¿

ÒÎÂ «Ïåðøå Óêðà¿íñüêå áþðî êðåäèòíèõ ³ñòîð³é» ìåíøå 1% 250 ìåíøå 1% 250

ÂÀÒ «Ì³æðåã³îíàëüíèé Ôîíäîâèé Ñîþç» ìåíøå 1% 8 ìåíøå 1% 8

  258  258

Âñüîãî ³íâåñòèö³¿, íàÿâí³ äëÿ ïðîäàæó, íåòòî  114,932  242,617
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14. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

 Áóä³âë³ Êàï³òàëüí³  Êîìï’þòåðè Ìåáë³ òà Íåìà- Íåçà- Âñüîãî

  âêëàäåííÿ â  òà îô³ñíå ³íø³ àêòèâè òåð³àëüí³ âåðøåíå

  îðåíäîâàí³  îáëàäíàííÿ  àêòèâè áóä³âíèöòâî

  ïðèì³ùåííÿ            

Çà ïåðâ³ñíîþ âàðò³ñòþ             

Íà 31 ãðóäíÿ 2004 ðîêó 5,429 14,096 33,973 14,070 4,504 - 72,072

Íàäõîäæåííÿ 3,039 11,812 19,266 6,335 9,250 8,839 58,541

Âèáóòòÿ - - (192) (559) - - (751)  

Íà 31 ãðóäíÿ 2005 ðîêó 8,468 25,908 53,047 19,846 13,754 8,839 129,862         

Íàäõîäæåííÿ 5,554 12,084 13,697 10,443 18,235 5,452 65,465

Âèáóòòÿ - - (348) (265) (5,304) - (5,917)             

Íà 31 ãðóäíÿ 2006 ðîêó 14,022  37,992 66,396 30,024 26,685  14,291 189,410             

Íàêîïè÷åíà àìîðòèçàö³ÿ             

Íà 31 ãðóäíÿ 2004 ðîêó 225 4,611 13,640 3,017 2,292 - 23,785

Íàðàõóâàííÿ çà ð³ê 110 3,990 8,783 3,420 1,292 - 17,595

Ñïèñàííÿ ïðè âèáóòò³ - - (98) (84) - - (182)             

Íà 31 ãðóäíÿ 2005 ðîêó 335 8,601   22,325  6,353 3,584 - 41,198             

Íàðàõóâàííÿ çà ð³ê 178 7,032 11,360 4,631 2,917 - 26,118

Ñïèñàííÿ ïðè âèáóòò³ - - (346) (162) (796) - (1,304)             

Íà 31 ãðóäíÿ 2006 ðîêó 513  15,633  33,339  10,822 5,705 - 66,012             

×èñòà áàëàíñîâà  âàðò³ñòü                          

Íà 31 ãðóäíÿ 2006 ðîêó  13,509  22,359 33,057  19,202   20,980  14,291  123,398              

Íà 31 ãðóäíÿ 2005 ðîêó 8,133 17,307 30,722 13,493 10,170 8,839  88,664 

15. ІНШІ АКТИВИ

Інші активи представлені таким чином:

 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó 2005 ðîêó

Ïåðåäïëàòè çà îñíîâíèìè çàñîáàìè òà íåìàòåð³àëüíèìè àêòèâàìè  6,099  11,016 

Âèòðàòè ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â 3,121  1,903 

Ðîçðàõóíêè ç êë³ºíòàìè 2,779  2,340 

Çàëèøêè íà òðàíçèòíèõ ðàõóíêàõ 2,112  641 

Ìàòåð³àëè 1,391  937 

Íàðàõîâàí³ äîõîäè 866  605 

²íø³ 229 14 

 16,597 17,456

Çà âèðàõóâàííÿ ðåçåðâó íà ïîêðèòòÿ çáèòê³â â³ä çíåö³íåííÿ ³íøèõ àêòèâ³â (3,629) (1,170)

Âñüîãî ³íø³ àêòèâè, íåòòî 12,968 16,286

Інформація про зміни в резервах на покриття збитків від знецінення інших активів за 

роки, що закінчилися 31 грудня 2006 і 2005 років, наведена у Примітці 5.
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16. КОШТИ БАНКІВ І ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Кошти банків і фінансових установ включають:

 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó 2005 ðîêó

Ïîçèêè, îòðèìàí³ â³ä áàíê³â òà ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, âêëþ÷àþ÷è:

- Äîâãîñòðîêîâà ïîçèêà â³ä Ì³æíàðîäíî¿ ô³íàíñîâî¿ êîðïîðàö³¿

 ç òåðì³íîì ïîãàøåííÿ ó ÷åðâí³ 2011 ï³ä ïðîöåíòíó ñòàâêó LIBOR+2.75% 139,453 152,404

- Äîâãîñòðîêîâà ïîçèêà â³ä ªÁÐÐ, ç òåðì³íîì ïîãàøåííÿ 

ó ñåðïí³ 2015 ï³ä ïðîöåíòíó ñòàâêó LIBOR+2.5% 50,974 4,709

- Äîâãîñòðîêîâà ïîçèêà â³ä ªÁÐÐ, ç òåðì³íîì ïîãàøåííÿ 

ó áåðåçí³ 2008 ï³ä ïðîöåíòíó ñòàâêó LIBOR+2% 11,056 18,358

- Äîâãîñòðîêîâà ïîçèêà â³ä ªÁÐÐ, ç òåðì³íîì ïîãàøåííÿ 

ó áåðåçí³ 2007 ï³ä ïðîöåíòíó ñòàâêó LIBOR+2% 7,370 22,029

Ñòðîêîâ³ äåïîçèòè ³íøèõ áàíê³â 5,229,445 2,652,882

Êîðåñïîíäåíòñüê³ ðàõóíêè ³íøèõ áàíê³â 604,967 25,996

Âñüîãî êîøòè áàíê³â òà ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ 6,043,265 2,876,378

Станом на 31 грудня 2006 і 2005 років кошти банків включали нараховані відсоткові 

витрати в сумі 36,866 тисяч гривень і 4,613 тисяч гривень відповідно.

Протягом 2006 і 2005 років Банк одночасно розміщував і залучав короткострокові 

кошти та депозити від українських банків і банків країн ОЕСР у різних валютах (При-

мітка 11).

Станом на 31 грудня 2006 і 2005 років кошти банків у розмірі 5,395,916 тисяч гривень 

(89%) і 2,594,009 тисяч гривень (90%) відповідно були залучені у двох та одного бан-

ків, що являє собою значну концентрацію. 

17. РАХУНКИ КЛІЄНТІВ

Рахунки клієнтів включають:

 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó 2005 ðîêó

Ñòðîêîâ³ äåïîçèòè 1,629,802  1,217,394

Äåïîçèòè äî çàïèòàííÿ 2,336,207 2,163,778

Âñüîãî ðàõóíêè êë³ºíò³â 3,966,009 3,381,172

Станом на 31 грудня 2006 і 2005 років рахунки клієнтів включали нараховані процент-

ні витрати в сумі 40,490 тисяч гривень і 23,092 тисяч гривень відповідно.

Станом на 31 грудня 2006 і 2005 років рахунки клієнтів у сумі 57,919 тисяч гривень 

і 48,996 тисяч гривень відповідно представляли собою забезпечення виданих 

акредитивів та інших операцій, що відносяться до умовних зобов’язань. Станом на 

31 грудня 2006 і 2005 років рахунки клієнтів у розмірі 4,013 тисяч гривень і 1,507 

тисяч гривень відповідно виступали забезпеченням виданих гарантій.
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Станом на 31 грудня 2006 і 2005 років рахунки клієнтів у сумі 238,859 тисяч гривень 

(6%) і 396,450 тисяч гривень (12%) відповідно були залучені у двох клієнтів, що являє 

собою значну концентрацію.

 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó 2005 ðîêó

Àíàë³ç çà ñåêòîðàìè åêîíîì³êè:

Ô³çè÷í³ îñîáè 1,946,051 1,201,932

Òîðã³âëÿ 655,547 814,434

Òðàíñïîðò òà çâ’ÿçîê 377,748 395,622

Âèðîáíèöòâî 310,375 452,938

Íåðóõîì³ñòü 178,073 139,149

Äîáóâíà òà ìåòàëóðã³éíà ïðîìèñëîâ³ñòü 140,768 61,080

Ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî òà õàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü 103,163 7,881

Ô³íàíñîâèé ñåêòîð 80,720 126,755

Áóä³âíèöòâî 51,832 76,585

Ãîòåëüíèé á³çíåñ 48,121 35,255

Ñîö³àëüí³ ïîñëóãè 39,168 22,371

²íø³  34,443 47,170

Âñüîãî ðàõóíêè êë³ºíò³â 3,966,009 3,381,172

18. ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó 2005 ðîêó

Çàðîá³òíà ïëàòà ïðàö³âíèê³â 7,958 6,074

Ðåçåðâ ï³ä íåâèêîðèñòàí³ â³äïóñòêè 6,960 -

Íàðàõîâàí³ âèòðàòè çà ñóäîâèìè ñïðàâàìè  5,519 7,284

Íàðàõîâàí³ ïîäàòêè íà îïåðàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü  1,076 337

Ðåçåðâè ï³ä ãàðàíò³¿ òà ³íø³ ïîçàáàëàíñîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ 824 3,085

Äîõîäè ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â  824 501

²íø³ íàðàõîâàí³ âèòðàòè 274 2,609

Ðîçðàõóíêè ñ êë³ºíòàìè  174 1,647

Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü çà íåìàòåð³àëüíèìè àêòèâàìè 7 5,502

²íø³  186 332

Âñüîãî ³íø³ çîáîâ’ÿçàííÿ  23,802 27,371

Інформація про зміни в резервах під гарантії та інші зобов’язання за роки, 

що закінчилися 31 грудня 2006 і 2005 років, наведена у Примітці 5.

19. СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ

 Âàëþòà Òåðì³í  Ïðîöåíòíà 31 ãðóäíÿ 31 ãðóäíÿ

  ïîãàøåííÿ  ñòàâêà 2006 ðîêó 2005 ðîêó

  (äàòà ³ ð³ê) %

ÎÒÏ Áàíê äîë ÑØÀ 2012 (LIBOR +2.85%)/0.98 97,705 -

Ðàéôôàéçåí Öåíòðàëüáàíê

Îñòåððàéõ ÀÃ  äîë ÑØÀ 2012 (LIBOR+2.85%)/0.98 - 97,374

ªâðîïåéñüêèé Áàíê Ðåêîíñòðóêö³¿ 

òà Ðîçâèòêó äîë ÑØÀ 2009 LIBOR+2.75% 50,806 50,779

ªâðîïåéñüêèé Áàíê Ðåêîíñòðóêö³¿ 

òà Ðîçâèòêó äîë ÑØÀ  2010 LIBOR+2.75% 25,763 25,680

    174,274 173,833
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Станом на 31 грудня 2006 і 2005 років субординований борг включав нараховані 

відсоткові витрати в сумі 2,831 тисяч гривень і 2,439 тисяч гривень відповідно.

У випадку банкрутства або ліквідації Банку погашення даного боргу виконується 

після виконання зобов’язань Банку перед усіма іншими кредиторами.

У відповідності до Договору щодо прийняття зобов’язань між Райффайзен Централь-

банк Остеррайх АГ та ОТП Банк від 10 листопада 2006 попередній передав свої права 

та обов’язки, що виникають з Договору про надання субординованого боргу, укладе-

ного з Банком, до останнього. Станом на 31 грудня 2006 року дозвіл і реєстрація НБУ 

не були отримані, що є юридичною вимогою щодо повного виконання передачі прав. 

20. АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ ТА ЕМІСІЙНИЙ ДОХІД

Станом на 31 грудня 2006 і 2005 років зареєстрований акціонерний капітал, оголо-

шений і повністю сплачений, був представлений 56,092 простими акціями. Номіналь-

на вартість акцій становить 9,266.89 гривень кожна. Усі прості акції відносяться до 

одного класу і мають один голос. 

Резерви Банку, що підлягають розподілу серед акціонерів, обмежені сумою резервів, 

відображених у бухгалтерських записах. Резерви, що не підлягають розподілу, пред-

ставлені резервним фондом, створеним у відповідності до регулятивних вимог для 

покриття загальнобанківських ризиків, включаючи майбутні збитки та інші неперед-

бачені ризики або умовні зобов’язання. Резерв був створений у відповідності до 

статуту Банку, що передбачає створення резерву для цих цілей.

21. ФІНАНСОВІ ТА УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

У процесі своєї діяльності для задоволення потреб клієнтів Банк використовує 

фінансові інструменти із позабалансовими ризиками. Дані інструменти несуть у собі 

кредитні ризики різного ступеню, що не відображаються у балансі.

Максимальна сума можливих кредитних збитків Банку в результаті виникнення умов-

них зобов’язань і зобов’язань з надання кредитів у випадку невиконання зобов’язань 

іншою стороною, коли зустрічні вимоги, застава або забезпечення виявляються зне-

ціненими, визначається контрактними сумами цих інструментів.

Для позабалансових зобов’язань Банк використовує ту саму методику кредитного 

контролю та управління ризиками, що й для операцій, відображених на балансі.

Резерв на покриття збитків від акредитивів і гарантій становив 824 тисячі гривень 

і 3,085 тисяч гривень станом на 31 грудня 2006 і 2005 років відповідно (Примітка 18).

Сума, скоригована на коефіцієнти ризику, визначається за допомогою застосування 

коефіцієнтів еквіваленту кредитного ризику та коефіцієнтів кредитного ризику контр-

агентів відповідно до принципів, встановлених Базельським комітетом з банківського 

нагляду.
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Станом на 31 грудня 2006 і 2005 років номінальні суми або суми згідно 

з контрактами та суми, зважені з урахуванням ризику, були такими:

  31 ãðóäíÿ 2006 ðîêó  31 ãðóäíÿ 2005 ðîêó

 Íîì³íàëüíà  Ñóìà, çâàæåíà Íîì³íàëüíà  Ñóìà, çâàæåíà

 ñóìà  ç óðàõóâàííÿì  ñóìà  ç óðàõóâàííÿì

  ðèçèêó  ðèçèêó

Óìîâí³ çîáîâ’ÿçàííÿ òà 

çîáîâ’ÿçàííÿ ç íàäàííÿ êðåäèò³â

Âèäàí³ ãàðàíò³¿ òà ³íø³ àíàëîã³÷í³ 

çîáîâ’ÿçàííÿ 159,566 155,553  130,885 129,378

Àâàë³ 28,215  27,845  5,967 5,887

Àêðåäèòèâè òà ³íø³ óìîâí³ 

 çîáîâ’ÿçàííÿ, ùî â³äíîñÿòüñÿ 

äî ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é 81,278 10,640  178,899 66,069 

Çîáîâ’ÿçàííÿ ç íàäàííÿ êðåäèò³â òà

 çà íåâèêîðèñòàíèìè êðåäèòíèìè ë³í³ÿìè  261,954 130,977  151,751 75,876

Âñüîãî óìîâí³ çîáîâ’ÿçàííÿ òà 

çîáîâ’ÿçàííÿ ç íàäàííÿ êðåäèò³â 531,013  325,015  467,502 277,210 

Зобов’язання з операційної оренди – Майбутні мінімальні орендні платежі Банку за 

угодами операційної оренди, що не можна розірвати, представлені таким чином:

 31 ãðóäíÿ  31 ãðóäíÿ

 2006 ðîêó 2005 ðîêó

Äî îäíîãî ðîêó 27,238 26,220

Â³ä îäíîãî äî ï’ÿòè ðîê³â 80,766 75,688

Á³ëüøå ï’ÿòè ðîê³â 3,243 15,210

Âñüîãî çîáîâ’ÿçàííÿ ç îïåðàö³éíî¿ îðåíäè 111,247 117,118

Судові позови. Час від часу в процесі діяльності Банку клієнти та контрагенти вису-

вають до нього претензії. Керівництво вважає, що в результаті їхнього розгляду Банк 

не понесе істотних збитків і, відповідно, додатково резерви у цій фінансовій звітності 

не створювалися.

Оподаткування. Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, 

податковому зокрема, положень, що дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а 

також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середови-

щі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, 

якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці ке-

рівництвом економічної діяльності Банку, ймовірно, що Банк змушений буде сплатити 

додаткові податки, штрафи та пені. На думку Керівництва, Банк сплатив усі податки, 

тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти 

можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

Пенсії та пенсійні плани. Згідно до чинного законодавства працівники отримують 

пенсію від відповідних державних органів України. Станом на 31 грудня 2006 і 2005 

років Банк не мав зобов’язань щодо виплати додаткових пенсій, забезпечення пен-

сійного або медичного обслуговування, страхування чи виплати пенсійної компенса-

ції теперішнім чи колишнім працівникам.

Економічне та політичне середовище. Банк здійснює свою діяльність на території 

України. Оскільки закони та нормативні акти, що впливають на операційне серед-

овище в Україні, можуть швидко змінюватися, активи та операційна діяльність Банку 

можуть опинитися під загрозою через несприятливі зміни в політичному та економіч-

ному середовищі.
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22. ОПЕРАЦІЇ ЗІ ЗВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

До зв’язаних сторін або операцій зі зв’язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 

«Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін», відносяться:

(a) підприємства, які прямо або опосередковано, через одного чи більше посеред-

ників, контролюють чи перебувають під контролем або ж перебувають під спіль-

ним контролем разом з Банком (до них відносяться холдингові компанії, дочірні 

підприємства або споріднені дочірні підприємства), мають частку участі в Банку, 

що дає їм можливість суттєво впливати на Банк, або мають спільний контроль над 

Банком;

(б) асоційовані компанії – підприємства, на які Банк має істотний вплив і які не є до-

чірніми підприємствами або спільними підприємствами інвестора;

(в) спільні підприємства, у яких Банк є контролюючим учасником;

(г) члени провідного управлінського персоналу Банку або її материнського підпри-

ємства;

(д) близькі родичі особи, зазначеної в а) або г);

(е) компанії, які контролюють Банк або здійснюють суттєвий вплив чи мають суттєвий 

відсоток голосів у Банку, прямо або непрямо, особа, зазначена в г) або д); 

(є) програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Банку або будь-

якого іншого суб’єкта господарювання, який є зв’язаною стороною Банку.

При розгляді взаємовідносин кожної можливої зв’язаної сторони особлива 

увага надається змісту відносин, а не тільки їхній юридичній формі. 

Банк мав такі операції зі зв’язаними сторонами:

  31 ãðóäíÿ 2006 ðîêó  31 ãðóäíÿ 2005 ðîêó

 Çàëèøêè çà  Âñüîãî ïî êàòåãîð³¿  Çàëèøêè çà  Âñüîãî ïî êàòåãîð³¿ 

 îïåðàö³ÿìè  ó â³äïîâ³äíîñò³  îïåðàö³ÿìè  ó â³äïîâ³äíîñò³

 ç³ çâ’ÿçàíèìè ç³ ñòàòòÿìè  ç³ çâ’ÿçàíèìè ç³ ñòàòòÿìè

 ñòîðîíàìè ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ ñòîðîíàìè ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³

Êîøòè â áàíêàõ  - 848,726 471,194 674,704

- àêö³îíåð³â -  461,506

- êîìïàí³é ç³ ñï³ëüíèì êîíòðîëåì  -  9,688

Ïîçèêè, ùî íàäàí³ êë³ºíòàì 2,364 9,829,730 1,113  6,018,728

- ïðîâ³äíîìó óïðàâë³íñüêîìó 

ïåðñîíàëó Áàíêó 2,364  1,113 

Êîøòè áàíê³â òà ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ 4,797,500 6,043,265 2,701,218 2,876,378

- àêö³îíåð³â 4,797,500  2,697,986

- êîìïàí³é ç³ ñï³ëüíèì êîíòðîëåì -  3,232

Ðàõóíêè êë³ºíò³â 1,536 3,966,009 719  3,381,172

- ïðîâ³äíîìó óïðàâë³íñüêîìó 

ïåðñîíàëó Áàíêó 1,536  719 

Ñóáîðäèíîâàíèé áîðã 97,705 174,274 97,374 173,833

- àêö³îíåð³â 97,705  97,374

Çîáîâ’ÿçàííÿ ç êðåäèòóâàííÿ çà 

 íåâèêîðèñòàíèìè êðåäèòàìè 45 261,954 28  151,751

- ïðîâ³äíîìó óïðàâë³íñüêîìó 

ïåðñîíàëó Áàíêó 45   28 

OTP_report-fin.indd   65OTP_report-fin.indd   65 7/6/07   3:59:54 PM7/6/07   3:59:54 PM



66 OTP BANK Річний звіт 2006

  31 ÃÐÓÄÍß 2006 ÐÎÊÓ  31 ÃÐÓÄÍß 2005 ÐÎÊÓ

 Îïåðàö³  Âñüîãî ïî êàòåãîð³¿  Îïåðàö³  Âñüîãî ïî êàòåãîð³¿ 

 ç³ çâ’ÿçàíèìè  ó â³äïîâ³äíîñò³  ç³ çâ’ÿçàíèìè  ó â³äïîâ³äíîñò³

 ñòîðîíàìè ç³ ñòàòòÿìè  ñòîðîíàìè ç³ ñòàòòÿìè

  ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³  ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³

Êîìïåíñàö³ÿ ïðîâ³äíîìó 

óïðàâë³íñüêîìó ïåðñîíàëó: 7,247  138,122 929 73,494

Êîðîòêîñòðîêîâ³ âèïëàòè ïðàö³âíèêàì 6,207   929

Âèïëàòè ïî çàê³í÷åíí³ 

òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ 1,040  -

У звіті про фінансові результати за роки, що закінчилися 31 грудня 2006 і 2005 ро-

ків, відображені такі суми, що виникли за операціями зі зв’язаними сторонами:

  31 ãðóäíÿ 2006 ðîêó  31 ãðóäíÿ 2005 ðîêó

 Îïåðàö³  Âñüîãî ïî êàòåãîð³¿  Îïåðàö³  Âñüîãî ïî êàòåãîð³¿ 

 ç³ çâ’ÿçàíèìè  ó â³äïîâ³äíîñò³  ç³ çâ’ÿçàíèìè  ó â³äïîâ³äíîñò³

 ñòîðîíàìè ç³ ñòàòòÿìè  ñòîðîíàìè ç³ ñòàòòÿìè

  ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³  ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³

Ïðîöåíòí³ äîõîäè 119  1,010,377  6,683 559,161 

- àêö³îíåðè -  6,683

- ïðîâ³äíîìó óïðàâë³íñüêîìó ïåðñîíàëó Áàíêó 119   -

Ïðîöåíòí³ âèòðàòè  209,100  387,805 86,462 194,910

- àêö³îíåðè 206,627  84,218

- êîìïàí³é ç³ ñï³ëüíèì êîíòðîëåì 2,435  2,244

- ïðîâ³äíîìó óïðàâë³íñüêîìó ïåðñîíàëó Áàíêó 38   -

Îïåðàö³éí³ âèòðàòè 5,741 277,995 3,784 170,543

- êîìïàí³é ç³ ñï³ëüíèì êîíòðîëåì 5,741  3,784

23. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Розкриття очікуваної справедливої вартості фінансових інструментів подається від-

повідно до вимог МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання» та МСБО 

39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Справедлива вартість визначається 

як вартість, за якою фінансовий інструмент може бути придбаний під час здійснення 

операції між добре поінформованими, незалежними сторонами, які мають намір про-

вести таку операцію, окрім випадків примусового або ліквідаційного продажу. Оцінки, 

представлені у цій фінансовій звітності, можуть не відображати суми, які Банк зміг би 

отримати при фактичній реалізації наявного в нього пакету тих чи інших фінансових 

інструментів.

Справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань у порівнянні з відповід-

ними сумами балансової вартості, відображеної у балансі Банку, представлена 

таким чином:

  31 ãðóäíÿ 2006 ðîêó  31 ãðóäíÿ 2005 ðîêó

 Áàëàíñîâà âàðò³ñòü  Ñïðàâåäëèâà âàðò³ñòü Áàëàíñîâà âàðò³ñòü  Ñïðàâåäëèâà âàðò³ñòü

Ãðîøîâ³ êîøòè òà ðàõóíêè â

Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè 625,507  625,507  390,675  390,675 

Êîøòè â áàíêàõ 848,726 848,726 674,704 674,704

²íâåñòèö³¿, íàÿâí³ äëÿ ïðîäàæó 114,932 114,932 242,617 242,617

Êîøòè áàíê³â òà ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ 6,043,265  6,043,265  2,876,378  2,876,378 

Ðàõóíêè êë³ºíò³â 3,966,009  3,966,009  3,381,172  3,381,172 

Ñóáîðäèíîâàíèé áîðã 174,274  174,274  173,833  173,833
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Справедливу вартість позик, наданих клієнтам, та інвестицій, наявних для продажу, 

неможливо визначити достовірно, оскільки немає можливості отримати ринкову ін-

формацію про них або застосувати будь-яку іншу методику оцінки таких інструментів.

24. ПРУДЕНЦІЙНІ ВИМОГИ 

Відповідно до встановлених кількісних показників з метою забезпечення достатнос-

ті капіталу Банк зобов’язаний виконувати вимоги, що стосуються мінімальних сум і 

співвідношень (наведених у таблиці нижче) усього капіталу (8%) та капіталу першого 

рівня (4%) до активів, зважених з урахуванням ризику.

Норматив достатності капіталу розраховується згідно з правилами, що ви-

користовує Базельський комітет, застосовуючи такий розподіл за ступенем 

ризику активів та позабалансових зобов’язань за вирахуванням резерву на 

покриття збитків від знецінення:

Îö³íêà Îïèñ ïîçèö³¿

0% Ãðîøîâ³ êîøòè òà ðàõóíêè â Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè

0% Äåðæàâí³ áîðãîâ³ ö³íí³ ïàïåðè

20% Êîøòè â áàíêàõ íà òåðì³í äî îäíîãî ðîêó

100% Ïîçèêè, íàäàí³ êë³ºíòàì

100% Ãàðàíò³¿ âèäàí³

50% Çîáîâ’ÿçàííÿ ç êðåäèòóâàííÿ çà íåâèêîðèñòàíèìè êðåäèòàìè 

 ç ïî÷àòêîâèì ñòðîêîì ïîãàøåííÿ á³ëüøå îäíîãî ðîêó

100% ²íø³ àêòèâè

Станом на 31 грудня 2006 року загальна сума капіталу Банку з метою визначення 

його достатності становила 1,291,128 тисяч гривень і для капіталу першого рівня – 

1,147,399 тисяч гривень зі співвідношенням 14% та 13% відповідно.

Станом на 31 грудня 2005 року загальна сума капіталу Банку з метою визначен-

ня його достатності становила 989,645 тисяч гривень і для капіталу першого рівня 

830,126 тисяч гривень зі співвідношенням 16% та 13% відповідно.

При розрахунку достатності капіталу станом на 31 грудня 2006 і 2005 років Банк 

включив отриманий субординований борг, розрахований згідно з вимогами Базель-

ського комітету щодо амортизації, в останні 5 років до погашення (20% на рік) та 

обмеженому 50% величини капіталу першого рівня (примітка 19). У випадку бан-

крутства або ліквідації Банку погашення даного боргу виконується після виконання 

зобов’язань Банку перед усіма іншими кредиторами.

25. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Управління ризиками відіграє важливу роль у банківській діяльності та операціях 

Банку. Основні ризики, властиві операціям Банку, включають кредитні ризики, ризики 

ліквідності, ризик зміни відсоткових ставок і курсів обміну валют. Опис політики 

управління зазначеними ризиками Банку наведений нижче.
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Банк здійснює управління такими ризиками:

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності стосується наявності достатніх коштів для повернення депозитів і 

погашення інших зобов’язань, пов’язаних з фінансовими інструментами, при настан-

ні фактичного терміну їхнього погашення.

Комітет по управлінню активами та пасивами („КУАП”) контролює дані види ризиків 

за допомогою проведення аналізу щодо термінів погашення, визначаючи страте-

гію Банку на наступний фінансовий період. Поточною ліквідністю управляє відділ 

казначейства, який здійснює операції на ринках грошових коштів з метою підтримки 

поточної ліквідності та оптимізації грошових потоків.

З метою управління ризиком ліквідності Банк здійснює щоденний моніторинг очікува-

них майбутніх грошових потоків за клієнтськими та банківськими операціями, що 

входить у процес управління активами/зобов’язаннями. Правління встановлює ліміти 

відносно мінімального співвідношення наявних коштів, необхідних для повернення 

депозитів, і мінімального рівня міжбанківських та інших позик для покриття неперед-

баченого відтоку коштів з Банку згідно з нормативами НБУ.

Ризик зміни відсоткової ставки

Ризик зміни відсоткової ставки – це ризик того, що майбутні грошові потоки від фі-

нансового інструменту будуть змінюватись внаслідок змін ринкових ставок відсотку. 

КУАП також управляє ризиками зміни відсоткової ставки та ринковими ризиками, 

підтримуючи позицію Банку щодо відсоткової ставки на рівні, який би забезпечив 

Банку позитивну відсоткову маржу. Відділ фінансового контролю проводить моніто-

ринг поточних фінансових показників Банку, оцінює чутливість Банку до змін у відсо-

ткових ставках та їхнього впливу на прибутковість Банку.

Більшість кредитних договорів Банку та інших фінансових активів і зобов’язань, за 

якими нараховуються відсотки, мають плаваючу відсоткову ставку або умови до-

говору передбачають можливість зміни ставки відсотку кредитором. Банк здійснює 

моніторинг маржі своєї процентної ставки і, відповідно, не вважає, що на неї здій-

снюють значний вплив ризики зміни відсоткової ставки або ризики викликаного ними 

руху грошових коштів.

У таблиці внизу наводиться аналіз ризику відсоткової ставки і, відповідно, можли-

вість виникнення прибутку або збитку для Банку. Ефективні ставки відсотку пред-

ставлені за категоріями фінансових активів та зобов’язань для визначення рівня 

ризику відсоткової ставки та оцінки ефективності політики управління відсотковими 

ставками, що використовує Банк.
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   2006   2005

 Ãðèâí³  Â³ëüíî êîíâåðòîâàí³  Ãðèâí³  Â³ëüíî êîíâåðòîâàí³ 

  âàëþòè   âàëþòè

  (äîëàðè ÑØÀ, ºâðî)  (äîëàðè ÑØÀ, ºâðî)

Àêòèâè

Êîøòè â áàíêàõ 5% 3% 9% 2%

Ïîçèêè, íàäàí³ êë³ºíòàì 16% 11% 15% 11%

²íâåñòèö³¿, íàÿâí³ äëÿ ïðîäàæó 14% - 13% -

ÇÎÁÎÂ’ßÇÀÍÍß

Êîøòè áàíê³â òà ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ 4% 7% - 6%

Ðàõóíêè êë³ºíò³â 11% 6% 10% 5%

Ñóáîðäèíîâàíèé áîðã - 8% - 7%

У таблиці нижче наводиться аналіз ризику відсоткової ставки та ризику ліквідності за 

балансовими операціями:

До  1 
місяця

Від  1 
місяця до  3 

місяців

Від  3 
місяців  до  

1 року

Від  1 року  
до  5 років

Більше 
5 років

Термін 
погашення 

не визна-
чений

31 грудня 
2006 року  

Всього

АКТИВИ:

Кошти в банках      239,724 -   -   -   -   253 239,977

Позики, надані клієнтам 640,923 922,524 2,347,569 3,364,798 2,409,820 - 9,685,634

Інвестиції, наявні для 
продажу

-   -   26,079 88,595 -   - 114,674

Всього активів, по яких     
нараховуються проценти

880,647 922,524 2,373,648 3,453,393 2,409,820 253 10,040,285

Грошові кошти та рахунки 
у Національному банку 
України

501,483 -   -   -   -   124,024 625,507

Кошти в банках 608,749  –  –  –  –  – 608,749

Інвестиції, наявні для 
продажу

- - - 258 - - 258

Основні засоби та не-
матеріальні    активи

-   -   -   -   -   123,398 123,398

Інші активи 4,677 5,223 -   3,068 -    – 12,968

ВСЬОГО АКТИВІВ 1,995,556 927,747 2,373,648 3,456,719 2,409,820 247,675 11,411,165

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Кошти банків та фінансо-
вих    установ

354,268 552,867 2,224,451 2,289,376 17,708 -   5,438,670

Рахунки клієнтів 2,821,204 442,205 591,164 100,680 10,756 -   3,966,009

Субординований борг -   512 12,418  137,356 23,988 -   174,274

Всього зобов’язань, по 
яких    нараховуються 
проценти

3,175,472 995,584  2,828,033 2,527,412 52,452 -   9,578,953

Кошти банків та фінансо-
вих    установ

604,595 - - - - - 604,595

Поточні зобов’язання з 
податку   на прибуток

16,547 -   -   -   -   -   16,547

Відстрочені податкові    
зобов’язання

- - - 39,511 - - 39,511

Інші зобов’язання 1,465 9,034  6,960 5,519 -   824 23,802

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 3,798,079 1,004,618 2,834,993 2,572,442 52,452 824 10,263,408

Різниця ліквідності (1,802,523) (76,871) (461,345) 884,277 2,357,368 

Різниця ліквіднос-
ті між активами   і 
зобов’язаннями, по яких    
нараховуються проценти

(2,294,825) (73,060) (454,385) 925,981 2,357,368 

Кумулятивна різниця    
ліквідності між активами і    
зобов’язаннями, по яких    
нараховуються проценти

(2,294,825) (2,367,885) (2,822,270)  (1,896,289) 461,079

Кумулятивна різниця    
ліквідності в процентному    
вираженні від загальних    
активів

(20%) (21%) (25%)  (17%) 4%
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До  
1 місяця

Від 
 1 місяця  

до  
3 місяців

Від  
3 місяців 
до 1 року 

1 року 
до 5 років

Більше  
5 років

Термін 
погашення 

не визна-
чено

31 грудня 
2005 року 

Всього

АКТИВИ:

Кошти в банках 649,488 - - - - 505 649,993

Інвестиції, наявні для 
продажу

- - 77,133 151,798 13,428 - 242,359

Позики, надані клієнтам 416,590 502,453 1,647,782 1,963,212 1,402,739 - 5,932,776

Всього активів, по яких    
нараховуються проценти

1,066,078 502,453 1,724,915 2,115,010 1,416,167 505 6,825,128

Грошові кошти та рахунки 
у Національному банку 
України

186,148 - - - - 204,527 390,675

Кошти в банках 24,711 - - - - - 24,711

Інвестиції, наявні для 
продажу

- - - 258 - - 258

Основні засоби та не-
матеріальні активи

- - - - - 88,664 88,664

Інші активи - 970 - - - - 970

Грошові кошти та рахунки 
у Національному банку 
України

2,794 10,278 3,214 - - - 16,286

ВСЬОГО АКТИВІВ 1,279,731 513,701 1,728,129 2,115,268 1,416,167 293,696 7,346,692

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Кошти банків та фінансо-
вих установ

678,869 32,287 228,387 1,887,604 23,988  - 2,851,135

Рахунки клієнтів 2,372,656 473,849 404,006 106,851 23,810 - 3,381,172

Субординований борг - - 2,439 99,738 71,656 - 173,833

Всього зобов’язань, 
по яких нараховуються 
проценти

3,051,525 506,136 634,832 2,094,193 119,454 - 6,406,140

Кошти банків та фінансо-
вих установ

25,243 - - - - - 25,243

Поточні зобов’язання з 
податку на прибуток

- 9,517 - - - - 9,517

Відстрочені податкові 
зобов’язання

- - - 47,348 - - 47,348

Інші зобов’язання 10,591 6,411 -   7,284 - 3,085 27,371

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 3,087,359 522,064 634,832 2,148,825 119,454 3,085 6,515,619

Різниця ліквідності  (1,807,628) (8,363 1,093,297 (33,557) 1,296,713 

Різниця ліквіднос-
ті між активами і 
зобов’язаннями, по яких 
нараховуються проценти

(1,985,447) (3,683) 1,090,083 20,813 1,296,713 

Кумулятивна різниця 
ліквідності між активами і 
зобов’язаннями, по яких 
нараховуються проценти

(1,985,447) (1,989,130) (899,047) (878,230) 418,483

Кумулятивна різниця 
ліквідності в процентному 
вираженні від загальних 
активів

(27%) (27%)  (12%) (12%) 6%
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Валютний ризик 

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту 

коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Фінансовий стан Банку та рух 

грошових коштів зазнають впливу коливань курсів обміну основних валют.

КУАП контролює валютний ризик шляхом управління відкритою валютною позицією 

на основі розрахунку очікуваної девальвації гривні та інших макроекономічних по-

казників, що дають Банку можливість зменшити збитки від значних коливань валют-

них курсів по відношенню до національної валюти. Казначейський відділ щоденно 

проводить моніторинг відкритої валютної позиції Банку з метою виконання вимог 

Національного банку України.

Позиції Банку щодо валютних ризиків представлені таким чином:

Гривні  
та немонетарні 

статті

Долари США
1 долар США =  

5.05 гривні

Євро
1 євро =  

6.65085 гривні
Інша валюта

31 грудня  
2006 року  

Всього

АКТИВИ

Грошові кошти та рахунки 
в Національному банку України

432,757 177,568 15,182 -   625,507

Кошти в банках 625,799 178,346 32,581     12,000 848,726

Позики, надані клієнтам 1,911,541 7,289,221 484,872 - 9,685,634 

Інвестиції, наявні для продажу 114,932 -   -   -   114,932

Основні засоби та нематеріальні 
активи 

123,398 -   -   -   123,398

Інші активи 12,968 - - - 12,968

ВСЬОГО АКТИВІВ 3,221,395 7,645,135 532,635 12,000 11,411,165

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Кошти банків та фінансових 
установ

659,317 5,330,098 53,838 12 6,043,265

Рахунки клієнтів 1,668,483 1,825,041 461,585 10,900 3,966,009

Поточні зобов’язання з податку 
на прибуток

16,547 -   -   -      16,547

Відстрочені податкові 
зобов’язання 

39,511 -   -   -   39,511

Інші зобов’язання 14,788  2,068  6,944  2 23,802

Субординований борг - 174,274 -   -   174,274

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 2,398,646 7,331,481 522,367 10,914 10,263,408

ЧИСТА БАЛАНСОВА ПОЗИЦІЯ 822,749 313,654 10,268 1,086
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Гривні  та 
немонетарні 

статті

Долари США 
1 долар США 
= 5.05 гривні 

Євро 1 євро
=  5.97163

гривні 
Інша валюта

31 грудня 
2005 року

Всього

АКТИВИ

Грошові кошти та рахунки в Національному 
банку України

334,706 47,896 8,073 - 390,675

Кошти в банках 68,160 79,124 365,248 162,172 674,704

Позики, надані клієнтам 1,641,556 3,873,375 417,845 - 5,932,776

Інвестиції, наявні для продажу 242,617 - - - 242,617

Основні засоби та нематеріальні активи 88,664 - - - 88,664

Поточні активи з податку на прибуток 970 - - - 970

Інші активи 16,286 - - - 16,286

ВСЬОГО АКТИВІВ 2,392,959 4,000,395 791,166 162,172 7,346,692

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Кошти банків та фінансових установ 7,068 2,392,221 325,680 151,409 2,876,378 

Рахунки клієнтів 1,729,130 1,303,002 337,038 12,002 3,381,172

Поточні зобов’язання з податку на прибуток 9,517 - - - 9,517

Відстрочені податкові зобов’язання 47,348 - - - 47,348

Інші зобов’язання 27,371 - - 27,371

Субординований борг - 173,833 - - 173,833

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 1,820,434 3,869,056 662,718 163,411 6,515,619

ЧИСТА БАЛАНСОВА ПОЗИЦІЯ 572,525 131,339 128,448 (1,239)

Ціновий ризик

Ціновий ризик – це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься 

внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, спричинені ці зміни факторами, що 

властиві окремому інструментові або його емітенту, чи факторами, які впливають на 

всі інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. Банку притаманний ціновий 

ризик на банківські продукти в результаті загальних та специфічних ринкових коли-

вань.

Для управління ціновим ризиком Банк використовує періодичну оцінку потенційних 

збитків, які можуть бути понесені в результаті негативних змін кон’юнктури ринку, та 

встановлює адекватні обмеження на величину припустимих збитків, а також вимоги 

відносно норми прибутку і забезпечення заставою. Щодо зобов’язань за невикорис-

таними кредитами Банк може понести збиток у сумі, аналогічній загальній сумі таких 

зобов’язань. Однак імовірна сума збитку нижча від загальної суми таких зобов’язань, 

оскільки в більшості випадків виникнення зобов’язань залежить від певних умов, ви-

кладених у кредитних угодах.

Відсотковий ризик справедливої вартості

Відсотковий ризик справедливої вартості – це ризик того, що вартість фінансового 

інструмента коливатиметься внаслідок змін ринкової ставки відсотку. 

Для управління відсотковим ризиком справедливої вартості Банк виконує періодичну 

оцінку потенційних збитків, які можуть бути понесені в результаті негативних змін 

кон’юнктури ринку. Управління фінансового контролю відслідковує поточні результа-

ти фінансової діяльності Банку, оцінює уразливість Банку відносно зміни відсоткових 

ставок і їхній вплив на прибутковість Банку.
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Кредитний ризик

Групі притаманний кредитний ризик, тобто ризик того, що одна сторона не зможе 

виконати свої зобов’язання за фінансовим інструментом і, як наслідок, інша сторона 

зазнає фінансових збитків.

Управління та моніторинг ризиків здійснюються кредитними комітетами та Правлінням 

Банку в межах їхніх повноважень. Перед поданням заявки на розгляд кредитного комітету 

рекомендації стосовно кредитування розглядаються та затверджуються менеджером з 

управління ризиками філії або відділом з управління ризиками. Відділ управління ри-

зиками та його представники у філіях виконують оцінку ризиків на основі періодичного 

складання фінансових звітів позичальників. Щоденне управління ризиками здійснюєть-

ся головою кредитного відділу та кредитних підрозділів відповідних філій: Управління 

корпоративними кредитами, Управління проектного фінансування, Управління по роботі з 

підприємствами малого та середнього бізнесу, Відділу моніторингу та збору кредитів.

Банк структурує рівні кредитного ризику, який він приймає на себе, встановлюючи 

обмеження на суму припустимого ризику по відношенню до одного позичальника або 

груп позичальників і до сегментів галузей промисловості. Сума можливих втрат від 

будь-якого позичальника, включаючи банки, далі обмежується підрівнями, що покри-

вають балансові та позабалансові суми можливих втрат, які встановлені кредитним 

комітетом. Порівняння фактичних сум з встановленими обмеженнями відбувається 

на щоденній основі.

Там, де це доречно, та для більшості кредитів Банк отримує заставу, корпоративні та 

персональні гарантії, проте значну частину являють собою позики фізичним особам, 

де не існує можливостей отримання таких гарантій і забезпечень. Такі ризики постій-

но контролюються і їхній огляд проводиться щорічно або частіше.

Зобов’язання з надання кредитів являють собою невикористані частини позик у формі 

кредитів, гарантій або акредитивів. Кредитний ризик за позабалансовими фінансовими 

інструментами визначається як імовірність отримання збитків через неспроможність про-

тилежної сторони дотриматися умов угоди. Стосовно кредитного ризику із зобов’язань з 

надання кредиту, Банк може зазнати збитків на суму, що дорівнює загальній сумі не-

використаних зобов’язань. Проте можлива сума збитків є меншою, ніж загальна сума 

невикористаних зобов’язань, оскільки більшість зобов’язань з надання кредиту залежать 

від дотримання клієнтами певних кредитних нормативів. Банк використовує ту ж саму 

кредитну політику по відношенню до умовних зобов’язань, що і до балансових фінансових 

інструментів, тобто політику, засновану на процедурах затвердження надання кредитів, 

використання лімітів для мінімізації ризику, поточного моніторингу. Банк відстежує термі-

ни до погашення кредитних зобов’язань, оскільки довгострокові зобов’язання зазвичай 

мають вищий ступінь кредитного ризику, ніж короткострокові зобов’язання.

Географічна концентрація

КУАП здійснює контроль за ризиком зміни законодавства і регуляторного середови-

ща та оцінює його вплив на діяльність Банку. Такий підхід дозволяє Банку зменшити 

потенційні збитки від коливань інвестиційного клімату в Україні. Правління Банку 

встановлює ліміти за країнами, які, переважно застосовуються до банків з країн Спів-

дружності незалежних держав і країн Балтії.
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Україна
Інші країни, 

які не належать 
до ОЕСР

Країни ОЕСР
31 грудня 
2006 року 

Всього

АКТИВИ

Грошові кошти та рахунки в Національному 
банку України

625,507 - - 625,507

Кошти в банках 630,279 5,425 213,022 848,726

Позики, надані клієнтам 9,685,634 - - 9,685,634

Інвестиції, наявні для продажу 114,932 - - 114,932

Основні засоби та нематеріальні активи 123,398 - - 123,398

Інші активи 12,968 - - 12,968

ВСЬОГО АКТИВІВ 11,192,718 5,425 213,022 11,411,165

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Кошти банків та фінансових установ 805,741 258 5,237,266 6,043,265

Рахунки клієнтів 3,898,382 6,721 60,906 3,966,009

Поточні зобов’язання з податку на прибуток 16,547 - - 16,547

Відстрочені податкові зобов’язання 39,511 - - 39,511

Інші зобов’язання 23,802 - - 23,802

Субординований борг - - 174,274 174,274

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 4,783,983 6,979 5,472,446 10,263,408

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ 6,408,735 (1,554) (5,259,424)

Україна
Інші країни, 

які не належать 
до ОЕСР

Країни ОЕСР
31 грудня 
2005 року 

Всього

АКТИВИ

Грошові кошти та рахунки в Національному 
банку України

390,675 - - 390,675

Кошти в банках 87,087 11,193 576,424 674,704

Позики, надані клієнтам 5,932,776 - - 5,932,776

Інвестиції, наявні для продажу 242,617 - - 242,617

Основні засоби та нематеріальні активи 88,664 - - 88,664

Поточні активи з податку на прибуток 970 - - 970

Інші активи 16,286 - - 16,286

ВСЬОГО АКТИВІВ 6,759,075 11,193 576,424 7,346,692

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Кошти банків та фінансових установ 71,976 5,791 2,798,611 2,876,378

Рахунки клієнтів   3,285,188 2,597 93,387 3,381,172

Поточні зобов’язання з податку на прибуток 9,517 - - 9,517

Відстрочені податкові зобов’язання 47,348 - - 47,348

Інші зобов’язання 27,371 - - 27,371

Субординований борг -   - 173,833 173,833

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 3,441,400 8,388 3,065,831 6,515,619

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ 3,317,675 2,805 (2,489,407)
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Події після дати балансу

Січень:

■  Призначено членом Правління Дмитра Білецького, який відповідає за роздрібний 

та малий і середній бізнес

■  Відкрито відділення «Шевченківське» в м. Донецьку та «Соборне» в м. Запоріжжі

Лютий:

■  Відкрито Житомирське регіональне відділення

Березень: 

■  Відзначено 9 років успішної діяльності OTP Bank на фінансовому ринку України

■  Проведено Загальні Збори Акціонерів, у ході яких прийнято рішення про збіль-

шення розміру статутного капіталу на 134,8 млн. грн.

Квітень:

■  За підсумками 2006 року OTP Bank піднявся на друге місце у рейтингу найнадій н 

банків України, що представили агентство «Експерт-Рейтинг» і Українське това-

риство фінансових аналітиків (УТФА)

■  Відкрито відділення «Осокорки» в м. Києві

■  У першому кварталі 2007 року обсяги кредитів OTP Bank, наданих фізичним осо-

бам, збільшилися на 9% і перевищили 5 млрд. грн. За цим показником наш фінан-

совий інститут посів 5-те місце у рейтингу Асоціації українських банків

■  Збільшено обсяги іпотечного кредитування до 3 млрд. грн.

■  OTP Bank почав надавати приватним клієнтам кредити на придбання нерухомості 

та автомобільні кредити у швейцарських франках (CHF) 

■  Приватним клієнтам запропоновано нову унікальну послугу «Пакетний рахунок», 

яка поєднує в собі переваги поточного і карткового рахунків 

■  Для суб’єктів малого та середнього бізнесу впроваджено нові послуги – депозит-

ну лінію та довгострокову кредитну лінію на фінансування потреб підприємств у 

обігових коштах

Травень:

■  Підписано угоду про надання ЗАТ «ОТП Банк» синдикованого кредиту в розмірі 

150 млн. доларів США, організатором якої виступив Райффайзен Центральбанк 

Остеррайх АГ (Австрія)

■  Впроваджено новий банківський продукт для корпоративних клієнтів «Поточний 

рахунок з нарахування відсотків на залишок» 

■  Призначено членом Правління Дезмонда О’Майніка, який виконуватиме функції 

фінансового директора
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Про OTP Group

Державний ощадний і комерційний банк OTP Bank Plc. засновано в 1949 році. 

У 1995-1999 рр. він пережив суттєві трансформації, перетворившись в універсальний 

роздрібний банк, 100% акцій якого знаходяться у вільному обігу на Будапештській фон-

довій біржі. Його глобальні депозитарні розписки (GDR) котуються на фондових біржах 

Люксембурга і Лондона. Нині понад 85% акцій знаходяться у власності іноземних 

інституційних інвесторів. Уряд Угорщини володіє «золотою акцією» банку. 

По завершенні приватизаційних процесів OTP Bank Plc. розпочав міжнародну експан-

сію на ринки окремих країн Центральної і Східної Європи, що демонструють висо-

кий потенціал економічного росту. Низка вдалих операцій дозволила банку в 2006 р. 

стати ключовим гравцем у цьому регіоні. 

Наразі OTP Group об’єднує понад 40 фінансових установ, серед яких – банки, лізин-

гові, факторингові компанії з управління активами, пенсійні фонди. Через свої дочірні 

структури група нині оперує на ринках Угорщини, Болгарії, Хорватії, Румунії, Сербії, 

Словаччини, Чорногорії, Росії і України. 

Загальна бізнес-стратегія групи спрямована на максимізацію вартості своїх акцій 

шляхом формування найефективнішої фінансової структури у Центральній і Східній 

Європі. 

Стратегія розвитку групи в Україні передбачає суттєве розширення мережі своїх 

філій, регіональних відділень і представництв, впровадження новітніх електронних 

технологій обслуговування клієнтів, зокрема, телефонного та мобільного банкінгу, 

Інтернет-банкінгу.  

Група також фокусуватиметься на наданні високоякісних послуг корпоративним 

клієнтам, проектному, структурованому торговельному фінансуванні їхніх потреб, 

у тому числі й за рахунок синдикованих кредитів з материнським банком. 
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Ліцензії

Ліцензія НБУ № 191 від 08.11.2006 року на проведення банківських операцій.

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку АВ №189770 від 

20.11.2006 року на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Членство в асоціаціях, галузеве членство

■ Асоціація Українських банків

■ Міжнародна телекомунікаційна асоціація SWIFT

■ VISA International

■ Europay International 

■ MasterCard International                                                                                               

■ Офіційний дилер American Express                                                                        

■ Партнер компанії Western Union                                                                                

■ УкрСВІФТ                                                                                                                    

■ ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»                                               

■ Дніпропетровський банківський союз                                                                       

■ ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» 

■ Фонд гарантування вкладів фізичних осіб                                                                

■ Українська міжбанківська валютна біржа 

■ Європейська Бізнес Асоціація                                                                                    

■ Українська Національна Іпотечна Асоціація                                                           

■ Професіональна асоціація регістраторів та депозитаріїв 

■ Перша фондова торгова система 

■ Кримський банківський союз                 

ЛІЦЕНЗІЇ, ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЯХ, 

ГАЛУЗЕВЕ ЧЛЕНСТВО
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Вінницька філія

вул. Фрунзе, 60, м. Вінниця, 21009

МФО 302720 Код ЄДРПОУ 33778380

Керуючий – Ропотілов Богдан Віталійович 

тел.: (0432) 52-58-50, факс: (0432)61-10-12

Дніпропетровська філія

вул. Артема, 20, м. Дніпропетровськ, 49030

МФО 307071 Код ЄДРПОУ 26141206

Керуючий – Шишкіна Валентина Миколаївна

тел.: (056) 770-72-00, факс: (056) 770-21-91

Кількість обласних безбалансових відділень – 3  

відділення «Воскресенське» 

вул. Леніна,19, вул. Челюскіна,12, 

м. Дніпропетровськ, 49000 

тел.: (056) 770-72-50

відділення «Центральне»

вул. Центральна, 12 , 

м. Дніпропетровськ, 49000

тел.: (056) 770-72-70

відділення в м. Дніпродзержинську

пр-т Леніна,49, м. Дніпродзержинськ, 51931

тел.: (0569) 55-01-55

Донецька філія

вул. Постишева, 127, м. Донецьк, 83055

МФО 335775 Код ЄДРПОУ 26153244

Керуючий – Маслов 

Владислав Володимирович

тел.: (062) 345-36-02 (01), 

факс: (062) 345-36-30

Кількість обласних безбалансових відділень – 4

відділення «Олімпійське»

вул. Артема,102, м. Донецьк, 83048

тел.: (062) 348-83-01 

відділення «Шевченківське»

вул. Шевченківська, 47, м. Донецьк, 83017

тел.: (062) 349-45-01

відділення в м. Маріуполь 

пр-т Леніна,75б, м. Маріуполь, 87500

тел.: (0629) 49-99-63

відділення в м. Краматорську

вул. Шкадінова, 36, м. Краматорськ, 84301

тел.: (0626) 44-90-24

Адреси філій
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Запорізька філія

пр-т Леніна, 66, м. Запоріжжя, 69063

МФО 313872 Код ЄДРПОУ 26250800

Керуючий – Суржик Інна Вікторівна

тел.: (061) 220-14-00, 

факс: (061) 220-14-01

Кількість обласних безбалансових відділень – 4

відділення «Олександрівське»

пр-т Леніна, вул. Миру,155/13,  

м. Запоріжжя, 69035

тел.: (061) 220-14-07

відділення «Дніпровське»

пр-т Леніна,187, м. Запоріжжя, 69006

тел.: (061) 220-48-99

відділення «Соборне»

пр-т Леніна,144, м. Запоріжжя, 69095

тел.: (061) 220-35-70

відділення в м. Бердянську

пр-т Леніна/вул. Ульянових, 12/22, 71118

тел.: (061) 534-46-40

Луганська філія

пл. Героїв ВВВ, 8, м. Луганськ, 91016

МФО 364445 Код ЄДРПОУ 33593803

Керуючий – Чеботарьов Геннадій Іванович

тел./факс: (0642) 33-07-02  

Луцька філія

вул. Л.Українки, 53, м. Луцьк, 43025

МФО 303763 Код ЄДРПОУ 33630986

Керуючий – Турик Михайло Петрович 

тел.: (0332) 74-65-01, 

факс: (0332) 74-65-29

Львівська філія

вул. І. Франка, 20, м. Львів, 79005

МФО 385402 Код ЄДРПОУ 26361066

Керуючий – Трухан Генадій Іванович

тел.: (0322) 40-94-60 (70), 

факс: (0322) 40-94-61

Кількість обласних безбалансових відділень – 2

відділення «Театральне»

пр-т Свободи, 22, м. Львів, 79008 

тел.: (0322) 44-01-40

відділення в м. Стрий

вул. Шевченка,87, м. Стрий, 82400

тел.: (03245) 7-70-09 

Миколаївська філія

вул. Спаська, 6-А, м. Миколаїв, 54030

МФО 326911 Код ЄДРПОУ 26300478

Керуючий – Костєв Сергій Федорович

тел.: (0512) 58-14-01, факс: (0512) 58-14-21 

Кількість обласних безбалансових відділень – 1

відділення «Фалєєвське»

пр-т Леніна, 67, м. Миколаїв, 54017

тел.: (0512) 58-27-50

Одеська філія

вул. Буніна, 10, м. Одеса, 65026

МФО 328986 Код ЄДРПОУ 26303643

Керуючий – Смольський Костянтин Валерійович

тел.: (0482) 305-350, 

факс: (0482) 305-351

Кількість обласних безбалансових відділень – 2

відділення «Приморське»

Приморський бульвар,14, м. Одеса, 65026

тел.: (0482) 392-191

відділення «Дерибасівське»

вул. Дерибасівська, 17, м. Одеса, 65000

тел.: (0482) 392-199

Полтавська філія

вул. Пушкіна, 28, м. Полтава, 36039

МФО 331962 Код ЄДРПОУ 33631073

Керуючий – Заборовець Олексій Георгійович 

тел.: (0532) 61-31-61, 

факс: (0532) 61-31-40

Симферопольська філія

пр-т Кірова, 24, м. Сімферополь, 95000

МФО 384005 Код ЄДРПОУ 33630017

Керуючий – Чепурко Віктор Вікторович 

тел.: (0625) 54-97-50, факс: (0625) 54-97-71

Сумська  філія

вул. Червона площа, 5, м. Суми, 40030

МФО 337977 Код ЄДРПОУ 33934609

Керуючий – Д’яконов Кирило Миколайович

тел.: (0542) 67-15-61, 

факс: (0542) 67-15-60

Тернопільська філія

вул. Листопадова, 7, м. Тернопіль, 46000

МФО 338868 Код ЄДРПОУ 33629682

Керуючий – Тимчій Володимир Богданович 

тел.: (0352) 47-04-00, 

факс: (0352) 47-04-27
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Ужгородська філія

вул. Київська Набережна, 2, м. Ужгород, 88018

МФО 312657 Код ЄДРПОУ 26530474

Керуючий – Гордейчук Максим Миколайович

тел.: (0312) 67-91-05, 

факс: (0312) 67-91-15

Кількість обласних безбалансових відділень – 1

відділення в м. Мукачевому

пл. Миру,18/2, офіс 12, 89600

тел.: (031) 313-41-11

Харківська філія

вул. Сумська, 56, м. Харків, 61002

МФО 350750 Код ЄДРПОУ 26487910

Керуючий – Ріг Ірина Василівна

тел.: (057) 759-02-70, 

факс: (057) 759-02-71

Кількість обласних безбалансових відділень – 3

відділення «Павлівське»

пр-т Леніна, 17, м. Харків, 61166

тел.: (057) 759-06-90

відділення «Покровське»

вул. Квітки – Основ’яненка, 11, м. Харків, 61003

тел.: (057) 759-18-20

відділення «Благовіщенське»

вул. Енгельса, 21, м. Харків, 61012

тел.: (057) 759-02-06

Черкаська  філія

вул. Лазарєва, 6, м. Черкаси, 18000

МФО 344034 Код ЄДРПОУ 33631010

Керуючий – Саленко Костянтин Володимирович

тел.: (0472) 33-99-90,  

факс: (0625) 54-97-71

Регіональне відділення «Житомирське»

вул. Черняхівського, 8, м. Житомир, 10009

Керуючий – Жуковський Сергій Олександрович

тел.: (041) 241-30-88,  

факс: (041) 241-30-89  

Відділення у м. Києві

відділення «Бесарабське»

вул. В. Васильківська, 9/2, м. Київ, 01004

Керуючий – Межебицька Вікторія Вікторівна

тел.: (044) 490-05-77, 

факс: (044) 490-05-79

відділення «Михайлівське»

вул. Михайлівська, 2, м. Київ, 01001

Керуючий – Пан Діана Володимирівна

тел.: (044) 490-05-80, 

факс: (044) 490-05-81

відділення «Оболонське»

вул. Тимошенка, 18, м. Київ, 04210

Керуючий – Малий Юрій Владиславович 

тел.: (044) 247-45-60, 

факс: (044) 247-45-61

відділення «Осокорки»

вул. Дніпровська Набережна, 16-в, 

м. Київ, 02068 

Керуючий – Налисник Ольга Олександрівна

тел.: (044) 52-57-03, 

факс: (044) 536-92-22

відділення «Печерське»

вул. Щорса, 44, м. Київ, 01133

Керуючий – Лівшенко Олександр Олександрович

тел.: (044) 245-45-66, 

факс: (044) 247-45-67

відділення «Подільське»

вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5, 

м. Київ, 04070

Керуючий – Ромазанов Сергій Романович

тел.: (044) 492-38-89, 

факс: (044) 492-38-91

відділення «Політехнічне»

пр-т Перемоги, 29, м. Київ, 03055

Керуючий – Падалка Ігор Олегович

тел.: (044) 492-38-89, 

факс: (044) 492-38-91

відділення «Русанівське»

вул. Р. Окіпної, 4, м. Київ, 02002

Керуючий – Бондаренко Тетяна Григорівна

тел.: (044) 492-38-93, 

факс: (044) 492-38-92

відділення «Сінне»

вул. О. Гончара, 62, м. Київ, 01054

Керуючий – Овчарук Надія Василівна

тел.: (044) 490-04-20, 

факс: (044) 490-04-22
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