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Методика формування таблиці “Розподіл кредитів,
наданих суб'єктам господарювання у національній та
іноземній валютах за видами економічної діяльності,
що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні,
наведеному в Положенні № 351" відповідно до
постанови Правління Національного банку України
від 15 лютого 2018 року № 11 (зі змінами)

1. Показники в таблиці “Розподіл кредитів, наданих суб’єктам
господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної
діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у
визначенні, наведеному в Положенні № 351” (далі - Таблиця) формуються на
підставі даних, що подаються банками до Національного банку України у
файлі з показниками статистичної звітності D5X “Дані про кредити (за
класифікаціями видів кредитів та контрагентів)”1:
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2. У колонці 1 Таблиці зазначається порядковий номер строки.
Правила організації статистичної звітності, шо подається до Національного банку України, затверджені
Постановою Правління Національного банку України № 120 від 13.1 1.2018.

?

3. У колонці 2 Таблиці зазначається код та найменування банку
відповідно до довідника RCUKRU2 (поля “PRKB” та “Назва”, наприклад,
“2 AT "Укрексімбанк"”).
4. У колонках 3, 4 зазначаються код та назва розділу виду економічної
діяльності відповідно до довідника Kill2 (поля “КІП” та “Коди розділів
видів економічної діяльності (узагальнені)”, наприклад, “03 Рибне
господарство”).
5. У колонках 5, 6, 7, 8, 9, 10 Таблиці зазначаються суми залишків
коштів за кредитами наданими суб’єктам господарювання, що обліковуються
на балансових рахунках класу “2. Операції з клієнтами”3 (основна сума,
дисконт, премія, переоцінка, нараховані доходи), усього і в розрізі
національної та іноземної валют.
6. У колонках 8, 9, 10 Таблиці зазначаються суми залишків коштів за
непрацюючими кредитами, усього і в розрізі національної та іноземної
валют. До непрацюючих кредитів відносяться кредити, для яких значення
кодів класу боржника S080 дорівнюють “J”, “Q” відповідно до довідника
S0802.
7. У колонках 11, 12, 13, 14, 15, 16 Таблиці зазначаються суми
експозиції під ризиком за кредитами наданими суб’єктам господарювання,
що обліковуються на балансових рахунках класу “2. Операції з клієнтами”3
(основна сума та нараховані доходи), усього і в розрізі національної та
іноземної валют.
8. У колонках 14, 15, 16 Таблиці зазначаються суми експозиції під
ризиком за непрацюючими кредитами, усього і в розрізі національної та
іноземної валют. До непрацюючих кредитів відносяться кредити, для яких
значення кодів класу боржника S080 дорівнюють “J”, “Q” відповідно до
довідника S0802.
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Довідники, що використовуються для формування показників статистичної звітності, визначені у додатку
З До постанови Правління Національного банку України № 120 від 13.1 1.2018.
J План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений постановою Правління
Національного банку України № 89 від 1 1.09.2017 (зі змінами).

