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                                з  перевірки фінансово-господарської  
                              діяльності ПАТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” 
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Ревізійною комісією у складі: голови комісії - Ковтун В.В. та  членів комісії 

- Завірухи О.П., Бєлашової В.С. проведено  перевірку фінансово-господарської 
діяльності ПАТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” за 2015   рік. 
            
             Перевірка проводилась з використанням даних бухгалтерського обліку, 
статистичної звітності, річної фінансової звітності та інших документів, що були 
надані членам комісії працівниками банку. Загальною метою перевірки були: 
оцінка достатності капіталу, якості активів, пасивів, надходжень та достовірності 
звітності, оцінка ризиків притаманних банківській діяльності та управління ними. 
Перевіркою були використані наступні документи: аудиторський висновок 
незалежної аудиторської фірми ТОВ «БДО» за результатами  перевірки річної 
фінансової звітності ПАТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” за 2015 рік, 
аудиторські висновки відділу внутрішнього аудиту банку за різними напрямками 
діяльності банку, протоколи діючих комітетів, а саме: кредитного,  управління 
активами та пасивами, тарифного та рішення  Наглядової ради і Правління 
банку, що приймалися протягом звітного періоду. 
           

       При аналізі заходів контролю керівництва за діяльністю Банку та 
загальної якості управління Банком перевіркою було розглянуто адекватність 
структури управління видам та обсягам операцій Банку, встановлювалась 
участь органів управління у прийнятті рішень,  наявність розподілу обов’язків 
між керівниками банку, наявність внутрішніх положень, методик, технологічних 
карт, що регламентують проведення банківських операцій, заходів внутрішнього 
контролю та інформаційної безпеки. Також, було перевірено наявність  
положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій  співробітників 
банку.  
            Перевіркою встановлено, що прийнята система бухгалтерського обліку 
Банку, в основному, відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку 
та нормативним вимогам Національного банку України. Основні принципи 
ведення бухгалтерського обліку операцій, які має право здійснювати Банк, 
визначалися обліковою Політикою, яка була  затверджена рішенням Правління 
банку від 31.12.2014 №134. В обліковій Політиці розкритий єдиний підхід до 
процедур  ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової 
звітності. Для реалізації основних принципів облікової Політики Банком 
розроблені, затверджені та введені в дію внутрішні Положення, методики, 
технологічні карти та встановлені правила документообороту.  

Банк здійснює банківські операції на грошовому та валютному ринку 
відповідно до отриманої банківської ліцензії від 01.11.2011р. №26, Генеральної 
ліцензії на здійснення валютних операцій від 01.11.2011р. № 26 та додатку до 
Генеральної  ліцензії на здійснення валютних операцій від 01.11.2011р. № 26. 



На підставі банківської ліцензії від 01.11.2011р. № 26 Банк має право 
надавати  банківські послуги визначені частиною третьою статті 47 Закону 
України “Про банки і банківську діяльність”, а саме:   

1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від 
необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; 

2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у 
тому числі у банківських металах;  

3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні 
рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на 
власний ризик.  

Як кредитні  розглядаються операції зазначені у пункті 3, а також:  
 здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;  
 надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які 

передбачають їх виконання у грошовій формі;  
 придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за 

поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання 
таких вимог та прийом платежів (факторинг);  

 лізинг. 
Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також 

діяльність щодо:  
1) випуску  власних цінних паперів;  
2) зберігання цінностей або надання в майновий  найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа;  
3) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;  
4) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та 

інших фінансових послуг.  
На підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 

01.11.2011р. №26 банк здійснює наступні валютні операції: 
 неторговельні операції з валютними цінностями; 
 операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, 

прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної 
валюти банків; 

 операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що 
здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі 
укладених банками агентських договорів з юридичними особами-
резидентами; 

 ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та 
клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; 

 ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в 
іноземній валюті; 

 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій 
одиниці України; 

 відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в 
іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 

 відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній 
валюті та здійснення операцій за ними; 



 залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 
 залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 
 торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком 

операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), 
що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів); 

 торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 
 валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових 

послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг” та не зазначені в 
Положенні про порядок надання банкам і філіям іноземних банків 
генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого 
постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011р. №281. 

        ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" має ліцензії Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на 
ринку цінних паперів: 
 серія АЕ  №185093 від  12.10.2012р. на здійснення професійної діяльності на 

фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська 
діяльність); 

 серія АЕ  №185094 від  12.10.2012р. на здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська 
діяльність); 

      Членство у міжбанківських організаціях, біржах, асоціаціях, фондах та 
міжнародних організаціях: 
 Асоціація „Українські фондові торговці; 
 Незалежна асоціація банків України; 
 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; 
 Міжнародна платіжна система Visa International; 
 Учасник програми спільної мережі банкоматів "Атмосфера". 

Банк є активним оператором міжбанківського валютного ринку, дійсним 
членом міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T.  Банк підключений до системи 
REUTERS, за допомогою якої може надавати послуги міжнародних ринків 
клієнтам у режимі реального часу. 

 Банк зареєстрований учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
за реєстраційним №042 від 02.09.1999р. та має Свідоцтво учасника Фонду №039 
від 19.10.2012 р. Нарахування та сплата регулярного збору до Фонду 
здійснюється банком в повній мірі відповідно до  Закону України “Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб”. 

 
За результатами перевірки станом на кінець дня 31 грудня 2015 року  

розмір регулятивного капіталу Банку складав 156061,5 тис.грн., та був достатнім 
для виконання всіх ліцензійних умов, при цьому його розмір перевищував  
мінімальний,  що   встановлений  НБУ (120,0 млн.грн.)  на 36061,5 тис.грн., або 
на 30,0%. Для подальшого розвитку Банку в межах наявної ліцензії та виконання 
нормативних вимог НБУ у звітному році були залучені кошти інвесторів на 
умовах субординованого боргу в обсязі 44000,00 тис.грн. та отримані відповідні  
Дозволи від НБУ на врахування цих коштів до регулятивного капіталу Банку.  



Перевіркою звертається  увага  акціонерів та керівництва Банку на необхідність 
збільшення статутного капіталу банку до 120000,00 тис.грн. до 17.06.2016р. та 
до 300000,00 тис.грн. до 11.01.2017р. відповідно до вимог  постанови НБУ від 
06.08.2014р.№464 зі змінами, що внесені постановою від 04.02.2016р.№ 58. На 
виконання цих вимог акціонерами Банку здійснено викуп власних акцій 
попередніх емісій в обсязі 4321,8 тис.грн. та проведено додаткову емісію акцій 
банку, в результаті якої, статутний капітал банку збільшено на 3400,00 тис.грн. 
На дату проведення загальних зборів акціонерів сплачений та зареєстрований 
статутний капітал банку складає 88720,00 тис.грн.  

На виконання вимог нормативно-правових актів НБУ рекомендовано 
Наглядовій раді та Правлінню Банку  розробити оновлену програму капіталізації  
Банку щодо збільшення статутного капіталу до розмірів визначених постановою 
НБУ від 06.08.2014 р. № 464.   

Станом на 29.03.2016р. статутний капітал Банку поділений на 82148150 
простих іменних акцій. Номінальна вартість акції – 1,08 грн. Форма існування  – 
бездокументарна. Глобальний сертифікат акцій банку розміщений в ПАТ 
"Національний депозитарій України".  
          

  Протягом року Банк намагався виконувати  всі  економічні нормативи, що 
встановлені НБУ для регулювання діяльності банків в Україні  та в повній мірі 
виконував всі взяті на себе зобов’язання як перед клієнтами банку так і на ринку 
МБК та підтримував свою репутацію надійного партнеру. 
        Перевіркою встановлено, що основні ризики, на які наражався Банк 
протягом 2015 року були:  кредитний, валютний та ризик ліквідності.  
         Кредитні операції традиційно становили основну частину банківського 
бізнесу. Станом на 01.01.2016р. кредитний портфель Банку складав 544363,7 
тис.грн., зростання в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 
162006,5 тис.грн., або на 42,4%. При цьому, балансовий кредитний портфель на 
звітну дату складав 303429,2 тис.грн., що є більше на 32267,8 тис.грн. ніж на 
аналогічну дату минулого року. Таке значне збільшення кредитного портфелю 
пов’язане із зростанням обсягів кредитів наданих юридичним особам на 
103025,7 тис.грн., збільшенням позабалансових зобов’язань (гарантії та кредитні 
лінії) на 129738,7 тис.грн., що позначилося на збільшенні обсягів отриманих 
процентних доходів за кредитними операціями з клієнтами банку – юридичними 
та фізичними особами  на 17058,2 тис.грн.  
          Банк активно працює з проблемними кредитами, але при цьому обсяг 
простроченої кредитної заборгованості станом на 01.01.2016р. є достатньо 
значним і становить 50883,4 тис.грн., що складає 16,8% балансового кредитного 
портфелю, або 49,3% власного капіталу банку. В порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року обсяг простроченої кредитної заборгованості 
зменшився  на 25225,4 тис.грн. Із загального обсягу простроченої кредитної 
заборгованості  обсяг прострочених нарахованих доходів складає на звітну дату 
6201,5 тис.грн. проти 8068,7 тис.грн. на аналогічну дату минулого року. 
Звертається увага керівництва Банку на необхідність посилення роботи по 
поверненню простроченої кредитної заборгованості як в судовому порядку так і  
в тісній співпраці з позичальниками по недопущенню її зростання, що  потребує 
посилення моніторингу кредитних справ клієнтів в частині оцінки бізнесу 



позичальників та зваженої оцінки спеціалістами Банку та незалежними 
оцінювачами прийнятної застави за кредитами, так як процес реалізації застави 
за безнадійними кредитами займає значний період часу незалежно від дій 
банку. 

За всіма простроченими кредитами Банком ведеться позовно-претензійна 
робота відповідно до чинного законодавства при цьому всі юридичні дії 
направлені на її погашення в співпраці з позичальниками та їх поручителями.  

 
Запорукою успішної діяльності Банку є робота з клієнтами. В  ПАТ "БАНК 

"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" всі клієнти можуть розраховувати на персональну 
увагу та високий рівень обслуговування. Станом на 01.01.2016 р. кошти на 
рахунках клієнтів «до запитання» склали 109647,0 тис.грн., що є більше на 
10618,1 тис.грн, ніж на аналогічну дату минулого року. Строкові вклади 
юридичних та фізичних на цю ж дату склали 316048,3 тис.грн., зростання, з 
врахуванням росту курсів іноземної валюти, складає 170969,2 тис.грн.                  
При цьому реально строкові депозити фізичних осіб у всіх валютах зменшилися 
при зростанні номінально депозитів юридичних осіб в іноземних валютах (+) 
30,0 тис.євро та в національній валюті (+)133178,7 тис.грн. Зростання 
строкового депозитного портфелю юридичних осіб  позитивно впливає на 
структуру зобов’язань банку та стабільність ресурсної бази.  

 
У відповідності з діючим законодавством України по валютному 

регулюванню та валютному контролю, Банк в повній мірі здійснює функції агента 
валютного контролю, приймає до обслуговування експортні та імпортні 
контракти клієнтів, оперативно контролює надходження валютної виручки, 
дотримання термінів розрахунків за зовнішньоторговельними контрактами, 
здійснює обслуговування клієнтів, що мають кредити від нерезидентів.  

Впродовж 2015 року Банк продовжив розвивати  напрямок карткового 
бізнесу. Підставою для активної діяльності Банку на ринку платіжних карток є 
членство в міжнародній платіжній системі  Visa International. Обслуговування 
здійснює ПРАТ "Український процесінговий центр". Карткові продукти Банку 
відповідають потребам клієнтів. Банк пропонує картки різних класів: Visa 
Electron,  Visa Classic, Visa Gold.  

Для корпоративних клієнтів Банк пропонує можливість виплати заробітної 
плати на міжнародні платіжні картки Visa. На обслуговування до Банку в рамках 
зарплатних проектів у 2015 році залучено 5 нових підприємств. Всього 
обслуговується в рамках зарплатних проектів 27 корпоративних клієнтів.  

Протягом 2015 року  банк здійснив  емісію міжнародних платіжних карток в 
кількості 1678 штук. Всього емітовано платіжних карток  станом на 01.01.2016р. 
в кількості  9561 штука. 

Банк продовжує розвивати послуги з приймання платежів та здійснення 
грошових переказів фізичних осіб. При здійсненні грошових переказів Банк 
співпрацює з міжнародними системами переказу  коштів "Western Union".   
         Станом на 01.01.2016 р. загальна балансова вартість інвестицій Банку в  
цінні папери складає 120064,7 тис.грн. Інвестиції в цінні папери є безризикові, бо 
є вкладеннями в депозитні сертифікати НБУ.  

  



Відрахування в резерви за звітний рік склали 33323,2 тис.грн., що є більше 
ніж за попередній рік на 9186,1 тис.грн. Перевіркою встановлено, що негативно 
класифіковані активи станом на 01.01.2016 року склали 57065,9 тис.грн., що 
складає 8,1% класифікованих активів під ризиком. Позитивним є реальне 
зниження обсягу негативно класифікованих активів за звітний рік з 17,2%  
станом на 01.01.2015р.  до 8,1% станом на 01.01.2016р. до загального обсягу 
класифікованих активів, тобто Банком виконуються нормативні рекомендовані 
значення щодо обсягу негативно класифікованих активів  до загального обсягу 
активів під ризиком.  

За 2015 рік балансовий збиток Банку склав 6462,5 тис.грн. Збитки, що 
отримані Банком, перш за все, пов’язані із необхідністю доформування резервів 
за кредитними операціями відповідно до  нормативних вимог НБУ та негативним 
результатом переоцінки іноземних валют, яка обумовлена значними 
коливаннями курсів валют.  

  Вкладення   Банку   в   основні засоби та нематеріальні активи (залишкова 
вартість) становили на дату перевірки 35076,2 тис.грн., або   5,9% активів Банку.   
Зважаючи на те, що основною  складовою основних засобів є будівля Банку 
(88,2%), то  можна зробити висновок, що така частка іммобілізації коштів не несе 
загрози фінансовому стану Банку, є прийнятним обсягом відвернених коштів із 
сумарних активів Банку. 

 Станом на 01.01.2016 р. на балансі Банку враховано об’єкти інвестиційної 
нерухомості балансовою вартістю 76377,7 тис.грн. та «необоротні активи, 
утримувані для продажу»  загальна вартість яких складає  23457,6 тис.грн. 
Рекомендовано Правлінню Банку здійснювати всі можливі  дії  направлені на 
виконання плану продажу зазначених активів, що покращить якість активів Банку 
та підвищить дохідність його активів. 

   В 2015 році Національний банк України не встановлював до Банку ніяких 
заборон щодо обмеження видів діяльності, які може виконувати Банк згідно 
наданих ліцензій та  дозволів.  

  Злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення Банку  не 
відбувалося. 
            

  Перевіркою встановлено, що  фінансова та статистична  звітність Банку  
достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає його фінансовий стан,  а також 
результат його діяльності. Рекомендовано керівництву Банку продовжити роботу 
направлену на покращення активів Банку з метою підвищення їх рентабельності 
та доходності Банку, посилити контрольні функції ризик-менеджменту Банку, 
враховуючи високий кредитний, валютний та ризик ліквідності Банку,  
підтримувати збалансованість активів та зобов’язань по строкам до погашення, 
не допускаючи від’ємних розривів більше 10% до працюючих активів, 
підтримувати рівень співвідношення негативно класифікованих активів до 
активів під ризиком у відповідності до рекомендованих НБУ значень, 
нарощувати кредитний портфель Банку, підвищити надійність та стабільність 
ресурсної бази Банку, приділяючи особливу увагу залученню коштів 
корпоративних клієнтів Банку, враховуючи при цьому ринкові ставки залучення 
коштів, виконувати плани продажу необоротних активів, наявних для продажу, 
виконувати бюджет банку та прогнозні показники діяльності банку, звертається 



увагу керівництва Банку на необхідність подальшого скорочення негативно 
класифікованої кредитної заборгованості, не допускаючи подальшого її 
зростання, здійснювати всі можливі дії щодо повернення негативних активів, як 
за рахунок реалізації заставного майна так і інших можливих джерел згідно 
чинного законодавства України.    
          Перевіркою підтверджено, що органи управління Банку працюють в тісній 
взаємодії з Наглядовою радою банку, їх співпраця направлена на подальший 
розвиток установи, посилення ринкової позиції Банку.  

 
 
 
 
Голова ревізійної комісії         (підпис)                     В.В. Ковтун             
 
  
Члени комісії:           (підпис)                     О.П. Завіруха   
                                                               
 
                                                 (підпис)                     В.С. Бєлашова  
 
                                                                  


