
 

Примітка "Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових 

рахунках" 

за   II   квартал   2009   року 

(тис. грн.)  

Рядок Найменування статті 

На звітну 

дату 

поточного 

кварталу 

На кінець 

попереднього 

фінансового 

року 

Зміни після 

дати останньої 

річної звітності 

(+; -) 

1  2  3  4  5  

1 Гарантії, що надані 427 217 210 

2 
Зобов'язання з кредитування, які 

надані клієнтам 
27 247 29 659 (2 412) 
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---------------------- 
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Примітка "Окремі показники діяльності банку" 

за   II   квартал   2009   року 

Рядок Найменування рядка На звітну дату 
Нормативні 

показники 

1 2 3 4 

1 Регулятивний капітал банку (тис. грн.)  87 443 74 194 

2 Адекватність регулятивного капіталу¹ (%)  106.57 не менше 10% 

3 
Співвідношення регулятивного капіталу до 

сукупних активів (%)  
73.38 не менше 9% 

4 Поточна ліквідність² (%)  335.76 не менше 40% 

5 
Максимальний розмір кредитного ризику на 

одного контрагента (%)  
15.45 не більше 25% 

6 Великі кредитні ризики (%)  26.31 не більше 800% 

7 

Максимальний розмір кредитів, гарантій та 

поручительств, наданих одному інсайдеру 

(%)  

4.38 не більше 5% 

8 

Максимальний сукупний розмір кредитів, 

гарантій та поручительств, наданих 

інсайдерам (%)  

4.38 не більше 30% 

9 Рентабельність активів³ (%)  1.21 х 

10 
Кредитні операції, що класифіковані як 

"стандартні" (тис. грн.)  
1 552 х 

10.1 
Сформований резерв за такими операціями 

(тис. грн.)  
- х 

11 
Кредитні операції, що класифіковані як "під 

контролем" (тис. грн.)  
71 294 х 

11.1 
Сформований резерв за такими операціями 

(тис. грн.)  
1 295 х 

12 
Кредитні операції, що класифіковані як 

"субстандартні" (тис. грн.)  
19 813 х 

12.1 
Сформований резерв за такими операціями 

(тис. грн.)  
1 707 х 

13 
Кредитні операції, що класифіковані як 

"сумнівні" (тис. грн.)  
3 362 х 

13.1 
Сформований резерв за такими операціями 

(тис. грн.)  
1 405 х 

14 
Кредитні операції, що класифіковані як 

"безнадійні" (тис. грн.)  
562 х 

14.1 
Сформований резерв за такими операціями 

(тис. грн.)  
562 х 

15 

Перелік учасників (акціонерів) банку, які 

прямо та опосередковано володіють 10 і 

більше відсотками статутного капіталу 

банку  

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

Фінансова група "Веб-

Інвест", код країни  - 643, 

пряма участь - 90% 

х 

____________ 
 1

 Адекватність регулятивного капіталу відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за 

своїми зобов’язаннями, що випливають з торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру.  
2
 Поточна ліквідність – спроможність банку вчасно виконувати свої поточні зобов’язання (до 31 дня) перед 

клієнтами.  
3 
Рентабельність активів – показник ефективності використання активів. 
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