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Банки України
Асоціація “Незалежна асоціація
банків України”
Асоціація українських банків
Про зміни вимог щодо формування
показників статистичної звітності
Відповідно до пункту 52 Правил організації статистичної звітності, що
подається до Національного банку України, затверджених постановою
Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120,
повідомляємо про зміни вимог щодо формування показників статистичної
звітності1, розміщених на сторінці офіційного Інтернет-представництва
Національного банку в розділі “Статистика/Організація статистичної
звітності/Реєстр показників статистичної звітності” (далі – Сторінка Реєстру
показників), а саме, вносяться зміни до файлів:
зі звітної дати 08.02.2019:
 39X “Курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою” –
оновлено посилання на нормативно-правовий акт;
 F1X “Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України
та їх надходження в Україну” – оновлено посилання на нормативно-правовий
акт;
 3KX “Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної
валюти, банківських металів (без фізичної поставки)” – доповнено розрізом
K030 (резидентність) та оновлено посилання на нормативно-правовий акт;

Із урахуванням проекту змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку
України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120,
які розміщені на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі
“Статистика/Організація статистичної звітності/Проекти документів” і будуть прийняті найближчим часом .
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 3MX “Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями
з нерезидентами” – змінено назву файлу та показника, показник доповнено
розрізом K030 (резидентність), оновлені вимоги до правил формування файлу
(включається інформація в межах України за операціями від резидентів на
користь нерезидентів), оновлено довідник F027 та оновлено посилання на
нормативно-правовий акт;
зі звітної дати 01.03.2019:
 08X “Дані про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість,
похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку” – внесено зміни до
реєстру показників в частині правил формування показників (перелік балансових
рахунків);
 1PX “Дані про фінансові операції банку з нерезидентами”– уточнено
опис параметру K040_2 та опис логічного контролю;
 2PX “Дані про фінансові операції з нерезидентами” – вилучено банки з
переліку постачальників звітності. Решта змін стосуються інших постачальників
звітності;
 4PX “Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за
кредитами та іншими зобов’язаннями за договором із нерезидентом” – змінено
назви НРП Q003_2 та НРП Q007_2;
 73X “Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів
банківських металів” – змінено назви показників A73037, A73038, доповнено
вимогою щодо подання інформації про операції з банківськими металами та
оновлено посилання на нормативно-правовий акт;
 D4X “Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в
уповноважених банках України” – оновлено посилання на нормативно-правовий
акт.
Також оптимізовано довідники можливих сполучень KOD_F4, KOD_D5,
KOD_D6, розширено перелік можливих сполучень аналітичних параметрів.
Опис особливостей формування показників файлу 3AX розширено та
виділено в окремі документи Word з посиланням на дані описи у Реєстрі
показників.
Крім того, у зв’язку зі змінами до Плану рахунків 2 та Інструкції про
застосування Плану рахунків3, унесеними Постановою № 244, реєстри
План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений постановою Правління НБУ від 11.09.2017 № 89 (зі
змінами).
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Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена постановою Правління
НБУ від 11.09.2017 № 89 (зі змінами).
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Постанова Правління НБУ “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку
України” від 29.01.2019 № 24.
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показників за файлами С5X5, A7X6, E8X7 буде доповнено балансовими
рахунками 368 групи8, а саме:
- файли С5X, А7X − зі звітної дати станом на 11.02.2019;
- файл E8X − зі звітної дати станом на 01.03.2019.
Зі звітної дати станом на 11.02.2019 також буде внесено зміни до параметра
аналітичного обліку R1109, а саме, буде запроваджено аналітичний розподіл за:
складовою R011 за рахунками 368 групи, з урахуванням змін до
Інструкції № 36810, внесених Постановою № 14811;
- складовою R013 за рахунком 150212 за результатами опрацювання
пропозицій банків щодо формування окремих показників файлу 6КX13.
Вимоги, які діяли згідно з Правилами № 120 і втрачають актуальність,
розміщуються у архіві реєстру показників, розміщеному на Сторінці Реєстру
показників.
Директор Департаменту статистики та
звітності
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Файл С5X “Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів”.
Файл А7X “Звіт про структуру активів та зобов’язань”.
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Файл E8X “Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку ”.
8
Балансові рахунки 368 групи “Капітальний інструмент з умовами списання/конверсії”.
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Параметр аналітичного обліку R110 “Розподіл аналітичних рахунків за складовими R011 та R013”.
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Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001
№ 368 (зі змінами).
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Постанова Правління НБУ “Про затвердження змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”
від 22.12.2018 № 148.
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Балансовий рахунок 1502 “Кошти банків у розрахунках”.
Файл 6KX "Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)".

