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Введение 
 

 

Банковская система России представляет собой, как известно, важную (и 

одну из основополагающих) сферу национальной экономики. Будучи 

связующим звеном рыночных отношений, она оказывает большое воздействие 

как на экономические процессы в стране, так и на жизнедеятельность общества 

в целом. Банковская сфера почти во всех развитых странах относится к числу 

наиболее регулируемых, а также подлежащих контролю как со стороны 

органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 

государственного финансового контроля, так и со стороны негосударственных 

организаций, осуществляющих независимый финансовый контроль на 

коммерческой основе. В последнее время во многих статьях поднимается 

вопрос о ряде особенностей системы финансового мониторинга, а также 

причинах, целях и последствиях принятия Федерального закона.  

Рассматривая любую тему, важно определиться с понятийным 

агрегатом, который будет использоваться при обсуждении того или иного 

вопроса. Анализируя научную литературу, в частности труды к.э.н., доцента 

Арефьева К.П., можно дать четкое определение термину «финансовый 

менеджмент». Иными словами - это вид профессиональной деятельности, 

направленной на управление финансово-хозяйственным функционированием 

фирмы на основе использования современных методов.  

Финансовый менеджмент является одним из ключевых элементов всей 

системы современного управления, имеющим особое, приоритетное значение 

для сегодняшних условий экономики России [2,с.16].  

Рассмотрим, что включает в себя финансовый менеджмент: 

— разработку и реализацию финансовой политики; 

— принятие решений по финансовым вопросам, их конкретизацию и 

разработку методов реализации; 

— информационное обеспечение посредством составления и анализа 

финансовой отчетности; 

IntroductionT he ba nking system of Russia re prese nts, as is know n, important (a nd fr om the funda mental) t he scope of the national economy. Being a liaison of market relations, it has a great impact on the economi c processe s in the country and on the l ife of society as a whole. T he banki ng sector i n almost all developed countries, is a mong the most regulated and subj ect to contr ol by the publi c authorities, authori zed for 

imple mentation of state financial control, and non-gover nme ntal organizations carrying out inde pendent fi nancial contr ol on a commer cial basis. I n rece nt years, many of the articles raised the question about the number of features of the syste m of fi nancial monitoring, as well as the cause s, aims a nd consequences of the adoption of t he Fe deral law. Consideri ng any topic, it is i mportant to define the conceptual unit that will be used 

when discussing a particular issue. Analyzi ng scie ntific literature, parti cularly the works of candidate of economi c Sciences, a ssociate Professor K. P. Aref'eva, it is possible t o give a clear defi nition of the term "fi nancial manage ment ". In other words it is a kind of pr ofessional  a ctivities aimed at the mana gement of fi nancial a nd economi c functi oning of the firm on the basi s of use of moder n met hods. F inancial manage me nt is one of the 

key elements of the whole system of modern manage ment, with particular priority for today's conditions of Russia's economy [2,p. 1 6]. Consider that incl ude s fina ncial ma nage ment:  

- developme nt and i mple mentation of financial poli cies;  

- deci sion-making on financial issue s, their concretization and the devel opment of met hods of i mple mentation;  

- information ma nageme nt by compiling and analyzi ng fina ncial state ments;  

- evaluate investment proje cts and a portfolio of invest ments; e stimate of the cost of capital; financial planning and control;  
- organization of the ma nagement of fina ncial and economic a ctivity. 

With regard to the conduct of fi nancial manage me nt in a commercial Ba nk, from the point of view of the theoretical foundati ons is the manage ment of processes of formation and use of monetary resource s. The pr oce ss is cl osely linked to organizational a nd technol ogical manage ment and ma nageme nt of the ba nking units , their interrelationships in the various pr oce sses of ba nk ing activities, incl uding the manage me nt staff of the Bank. 

Along with the probl ems of financial, organizati onal and te chnologi cal nature in a commer cial Bank are of great importance pr obl ems of infor mational a nd logi cal-analytical support for the fina ncial ma nage ment of a commercial Ba nk, opti mization of a ctivities of a commercial Bank as a business entity and to opti mize te chnological processes a nd orga nizational structures. T he latter relate to the proble ms syste ms a nalysis (operations 

research, computer scie nce ). The goal s and obje ctives of financial ma nagement in a commercial Bank - definiti on of rational requireme nts and methodol ogical foundations for constructi ng an opti mal organizational struct ures and operation modes of functional a nd technol ogical syste ms that ensure the  planning and impleme ntation of the financial operations of the Ba nk and support its stability under the giv en parameters, planni ng of 

financial activities of the Bank and ma nageme nt processes to attract and pla ce funds that causes the urg ency of a the me of final qualifying w ork. Not to mention t he fa ct that the goal and objectives of financial ma nageme nt in a commercial Bank are not included the following units ba nking activities: accounting and re porting, currency regulation, ba nking law, legislative reporting and manage me nt of e conomic standards, including 

mandat ory reservation and the creation of re serves for impair ment of se curities transa ctions and loa ns. Thi s is be cause all o f the above is the de cision-making rules, w hich are i mposed at the state level (Central Ba nk of the Russian Federation, the Mini stry of Finance of the Russia n Federation, et c.), a nd are not subje ct to ma nagement usi ng internal and e xternal reserves of the Bank, w hich give to hi m the e xternal conditions of bank i ng 
activity [5,p. 113 ].  

The obje ct of the graduate qualifi cation is financial activities of a bra nch of Gazprombank (JSC) in Krasnodar. Subject to the re sults of activity of fi nancial monitoring of the branch of "Gazpr ombank" (JSC) in Kra snodar.  

The obje ctive of thi s work is the development of mea sures on improve ment of activity of fi nancial monitoring of the branch of JSC "Ga zpromba nk" in Krasnodar. In accor dance with the sele cted order set and solved the following tasks :  

— To study theoretical and met hodological princi ples of organizati on of fina ncial monit oring cre dit institutions ;  

— To analyze a nd evaluate the activities of the organi zation of fi nancial monitoring in bra nch "Gazprombank " (JSC) i n Krasnodar ;  
— To ide ntify problems of organization of a ctivity  of fina ncial monitori ng on the inve stigated obje ct;  

— Develop measures to improve the Bank's activities in the field of conducting financial control and consider the fina ncial effici ency of the result.  

In his article, C. E . S., R. D. Gridco noted that the financial control shoul d be carrie d out by various methods under which theorists today understand the techniques, methods and means of its imple mentation. The se incl ude audit, surveillance, inspection, test, analysis, et c.  

Structural final qualifying work consi sts of i ntroduction, three chapters, conclusi on and list of re ferences.  

Methodological ba se of research is based on dialecti cal approa ch to the obje ct and the subj ect, allowing to consider the phen omenon of integration of banki ng services as a dynami c process. A systematic a pproa ch to the studie d phe nomenon allows to give it a compre hensive a compre hensive analysi s.  In this study we used traditional scienti fic methods (a nalysis, synthesis, hi storical method, comparison, t he transition from the abstra ct 

to the concrete, generalization, level of detail).  
The theoretical basis of resear ch are works of dome stic and foreig n experts in the field of Economics, ma nagement and financi al poli cies, such as Arefieva K. P, Gne cco R. D., Zuev K. K. and mn. etc.  

The total amount of work is 80 page s of te xt and includes 6 figures, 13 ta bles and 1 for mula.  

 

 

 
 

 

 

 

Chapter 1. T heoretical a nd methodical bases of organization of fina ncial monitori ng of credit institutions  
1.1.The concept a nd forms of monitoring cre dit institutions  

 

Widely use d at the prese nt time the concept of " financial manag eme nt" has many interpretations. But in Ge neral, Russian e xper ts agree on one thing - t hat the fina ncial ma nage ment is the manage ment of relations on for mation and use of monetary resources. It is in this under standing of financial management is considered i n the works of such famous a uthors as I . T. Balaba nov, I. N. G erchik ova, V. V. Kovalev and L. P. Pavlova, R. S. 

Sayfulin, E. S. Stoyanov, A. D. Shere met [3 ,p. 16 ].  

The Bank shall organize the internal control with recomme ndations on organization of i nternal control over risks of banki ng. Financial monit oring is the activity of orga nizations performi ng operations with monetary funds or other property, on identi fication of tran sactions subject to mandatory control and other operations with monetary funds or other assets conne cted with legalization of crimi nal proceeds a nd financing of terrorism.  

The system of inter nal control is organised by the manage ment bodies of the Bank e mpow ered by the constituent docume nts of the Ba nk. In order to monitor the operation of the inter nal control system, identifi cation a nd analysis of pr oble ms associate d with it, and develop proposal s for i mprovi ng and increasi ng the efficie ncy of its activit y in banks create s the internal control service. It is also i mporta nt that one of the measure s to 
counter money laundering and proceeds of crime , incl ude a ba n on infor ming clients and other per sons about to be taken in a ccor dance with Law measure s. Today one of the most i mportant and discussed topics is the introduction, opti mization a nd realization (imple mentation) of system of finan cial monitoring (or system of financial monitoring ) in all areas of the fi nancial syste m of the Russia n Federation [5, p. 21 ].   

Organization a nd monitori ng of the fina ncial condition of the company stands as one of the most promisi ng approa che s in solving the probl em of infor mation support of the Exe cutive offi ce. It is difficult to overestimate the r ole of regular monitoring of the financial condition of a commercial Ba nk in the manage ment of the e nterprise. It ena bles to carry out analysis and fore casting  of economi c processes, obtaining timely and 

indepe nde nt assessme nt of change s in economi c conditions at the ma cro, regional and micr o levels. More over, I would like to note that the obj ective of monitoring the financial condition of the enterprise s of sph ere of banking servi ces allows ti me to identi fy critical situations and a dverse trends in time  and fi x a difficult position.  

Monitoring of fi nancial enterprises i s defi ned as a me chanism for the continuous monitoring of the most i mporta nt current financial  results in a constantly cha nging fina ncial market [1, p. 6 7].  

The classi fication of types, forms and methods of fi nancial control  are the feature s that chara cterize the defined relationships between obje cts classi fication. To determine the types of fi nancial contr ol, as a rule, come from the most essential featur es of the classifi cation as the subje ct and obje ct of cont rol. Depending on the entities involve d in the control, there are : state fina ncial control and non-state financial monitoring, w hich 
includes audit, internal and publi c control. For further analysis and deter mination of methods of carrying out fina ncial moni t oring will consider ea ch of these type s. Traditionally there are the followi ng types of fina ncial control (table. 1.1 ).  

Table 1.1  

Principal financial control  

 

 

State financial control is a set of acti ons and operations carried out by publi c authorities, as well as their bodies, using spe cifi c forms and methods of its organizati on over the observance by busine ss entities and state authorities e stablishe d nor ms of law to ensure the legality, advisability, effectivene ss of education, distribution and use of finan cial resources of the state.  
The state fina ncial control covers not only public se ctor but also applies to business entities of all for ms of ow nership, ma inly by che cking their complia nce with ta x laws, perform state and muni cipal orders, targeted use of subsi dies, grants, budget loa ns, as well as the e ffectivene ss of the provisi on and the legality of the use of tax bene fits. There fore, t he obje ct of the state fina ncial control a ct all monetary relations developing in the 

proce ss of activity of economi c entities related to the for mation and use of financial resource s of the state. The syste m of control bodies within the Exe cutive pow er in the Russian Fe deration is for med by the Government of the Russia n Federation i n accorda nce with the Budget code of the Russian Fe deration. Financial control exer cised by Exe cutive authorities, bodies of local self -government e ntrusted to: Mi nistry of Fina nce of the 

Russia n Federation, Federal Treasury (Fe deral service ), fi nancial bodie s of subj ects of the Russia n Federation and muni cipal entities, the main manager s of budgetary funds and manager s of budget funds[8,p. 1 1].  

Presidential control in the Russian Federation, as the control over exe cution of de crees and order s of the President of t he Russian Fe deration on the issues of public finances, carried out by the bodies authorized by the President in accor dance with the law (e.g., preside ntial contr ol Directorate of Russia n Federation).  

Another type of control - non-state fi nancial contr ol includes: a udit control, internal finan cial control and public control. Audit control (audit) is an a ctivity undertaken by audit firms a nd individual audit ors of the inde pendent audit of the a ccounti ng (fi nancial) statements of the audited entity.  
The pur pose of audit is expression of opi nion on reliability of a ccounting (fi nancial ) stateme nts. Audit does not substitute the state control of reliability of fi nancial (accounting) re porting, carried out by the authorized state bodies and bodies of local self -governme nt in accorda nce with the law. T he official outcome docume nt, which refle cts the results of the conducted a udit, is audit opinion. It is intended for user s of a ccounting 

(fina ncial ) stateme nts, which include the me mber s of the organization or proprietors of its property, tax authorities, statistical bodies. In a ccordance with the nat ure and purpose of ide ntify the following forms of a udit, such as : compulsory , carried out in respe ct of certain entities e ngaged in certain acti vity or educated in a certain legal for m) a nd initiative audit. The purpose of statutory audit is to obtain infor mation about the financial 

situation of the organi zation, the users of whi ch are the E xecutive body of the orga nization, its me mbers (owners), a nd also the state bodies exercisi ng control in certain areas of the fina ncial relationship (e.g., activities of extra -budgetary funds), and the process of formati on, distribution a nd use of publ ic funds. I nitiative audit is carried out to obta in infor mation neede d by the E xecutive body or me mbers (owners) of the organization for 

managerial de cision-making: on the fi nancial situation of the orga nization, as its relationshi p with contractors, ta x authorities, et c. efficie ncy Audit is an audit of the public a uthorities, admini strators and re cipients of budget funds in or der to deter mine the e ffectivene ss of the use of publi c funds receive d to imple me nt their functions and tasks.  

Internal control is carried out by special units under the ma nagerial structur e of a business entity, as well as individual experts. Inter nal control has a number of feature s: the sta ff, its imple menting, reporting dire ctly to the head; thi s kind of fina ncial control is carried out continuously, and not peri odical ly; there is also no uniform reg ulation of the volume and nature of control procedure s, their documentation (defined usually by the 
organization itsel f). I nternal control is orga nised, mainly at me dium and large enter prises; its i mple mentation with proper organization promotes : to increa se responsi bility of offi cials and e mpl oyees; preservation and rational use of financial resource s of t he organization; the prevention of negative phe nomena in financial and e cono mic activities of the organi zation; the receipt of ne cessary operational i nfor mation for the control [4, C. 

37]. The types of fina ncial control is traditionally referred and community control, w hich re fers to the control exercise d directly by citize ns as w ell as public organizations and associations , i.e. without the participation of spe cial state bodie s.A set of controls and operations of the controlle d entities may be expresse d in one for m or another, depending on a number of factors . Taking into account these factor s (the ti me and place of 

monit oring, the peri odicity, etc. ) we ca n distingui sh the followi ng for ms of fi nancial control  (table. 1. 2).  

Table 1.2  

The main for ms of fi nancial contr ol  

 
 

When carrying out the financial control of the use of certain methods, which traditionally incl ude survey, inspe ction, audit,  supervision, monitoring etc.  

Check re presents i ndividual contr ol action or control actions in relation to certain fi nancial and e conomi c operations of busine ss entities. T he audit is a syste m of obligatory control acti ons on docume ntary and actual che ck of legality, expedie ncy and effectivene ss committed in the a udited period of fina ncial and e conomic operations, as well as legality and regularity of actions of offi cials. In a ddition, the results of the audit contain spe cifi c 

docume nted definition of the shortages and l osse s of financial and material resources .  

Supervision is a syste m of periodic control s to monitor esta blishe d in a particular field of activity to its modalities. For e xa mple, supervision is exercise d over the activities of economi c entities to comply with their licensi ng terms.  
Monitoring in contrast to s upervision, is a syste m of r outine contr ols and surveillance t o determi ne current changes in t he activities of a business e nt ity [25,p. 8 1].  

Monitoring of cre dit operations lies in the constant control over a condition of the loa n issue d. Such monitoring helps to i dentify pr oble ms with the repay ment of the loa n and take appropriate acti on. In a ddition, monitoring of cre dit operations allows you to check the compliance of actions of employe es of the credit De partment major requireme nts of the cre dit policy of the Bank.  

The credit monit oring me cha nism should be e nshri ned in the relevant Bank state ments and Ba nk position. The mechanism of e xercisi ng control over cre dit operations plays an i mporta nt role in the ma nage ment of cre dit portfolio of the Ba nk, after all enterprise s in the sphere of banki ng services shall independently deter mine the procedure for attraction a nd use of funds ,  conducting cre dit operations, and establish the level of i nterest 

rates and the amount of Commission. A ccording to this the main purpose of cre dit monitoring is to pr event the increase of cre dit risk in excess of the esta blishe d level. The mai n require me nt to the process of the credit monitori ng is continuous monitoring and assessme nt of the level of cre dit risk. The main fa ctors that affe ct the risk level of cre dit operations, include the changes in t he fina ncial condition of the borrower, change s in 

market value and liqui dity of the collateral, the violation of the re payme nt schedule of intere st and de bt. According to stat istical studies , 80% of the problem l oans ste m fr om i nsuffi cient control over credit risk levels. Other causes, such as i nadequate asse ssment of the cre ditworthine ss of the borr ower , incorre ctly carried out the structuri ng of credit errors in the credit agree ment, ge nerate about 20% of proble m loa ns.  

The main directions of the cre dit monitoring is [25,p. 171 ]:  
control over target use of the credit;  

— control over the timely pay ment of interest on the loa n;  

— control over timely repay ment of the loa n (in a ccordance with the devel ope d schedul e);  

— control over the condition, market value and liqui dity of collateral, the other collateral;  

— tracking cha nges in the fina ncial conditi on of the borrower;  

— analysis of the quality and struct ure of the credit portfoli o of t he Bank;  

— identifi cation of pr oble m cre dits and the developme nt of measures to minimi ze losses of the Ba nk;  

 control over credit risk levels.  

The pur pose of che ck of target use of the credit is confirmation of the direction of moveme nt of credit funds from t he credit account. Confir mation of target use of the l oan ca n be fi nancial documents (pay ment orders, letters of credit, invoi ces, cust oms declarations, etc. ), contract s with economic a ctivity, and presente d business plans a nd feasibility studies et c. The se document s must be added to the credit file a nd are retained until the 

expiry of the cre dit agreement. I n the ca se of the establishme nt of t he fa ct of misuse of the loan, the Bank may increase the interest rate on the loan si ze, the cre dit agreeme nt, or suspend further transfer of l oan amount in case the lendi ng on the credit line in as a last resort loan a mount can be recovered from the borrower ahea d of schedule . To monitor the ti mely repayme nt by the borr ower of the interest and the de bt on the loa n 
employe es of credit De partme nt make the appropriate repay ment sche dule in a mounts and on ter ms. M onitoring the condition of the collateral as an integral component of credit pr ovides for monitori ng [12, p. 91 ]:  

— timely and reliable i nformation on the status and value of collateral;  

— control over fulfillment of the terms of the agree me nt by the mortgagor;  

— tracking the market conditions to assess the liquidity of the mortgaged property. 

To monitor cre dit risk at the individual loan level, the Bank shoul d constantly monitor changes i n the fina ncial condition of the borrower to ide ntify possible compli cations. T he fre que ncy analysis of the financial condition of the borr ower is deter mined by Bank indepe ndently taking into account recommendations of the Bank. Cre dit monitoring allows you to ensure the pla nne d profitability of cre dit operations of the Ba nk and the 
appropriate level of fina ncial sta bility and liquidity of t he Bank. Overall, this suggest s two rules whi ch are important for success ful cre dit activities of any Bank [1 2,p. 4 4]:  

First, each Bank must have a system of monitoring of credit operations;  

Secondly, the credit control must imple ment the most skilled and e xperie nce d employees of the Bank.  

A properly structure d cre dit monitoring ena bles the Bank to esti mate the aggregate credit risk at the level of the loa n port folio a nd to deter mine the need t o increa se Ba nk capital and the possibility of e xpanding the credit activities.  

 

1.2. Features of fi nancial monitoring of the cre dit institution  
 

As you know, the main purpose of the Ba nk is the interme diary activity, which covers the process of moving funds from lender s to borr owers and from sellers to buyers. T he impossi bility of complete coi nci dence of economic i nterests of Bank a nd clie nt related to the fa ct that the Bank in its e conomic nature, the fina ncial inter mediary, which provides servici ng of cash flows in t he economy, n ot being the ow ner funds, whereas the client is 

usually the owner of the produce d goods and service s, which are mainly material or content. "T he real economy nee ds invest ments and fi nanci ng of working capital, ba nks and the increa se in pr oductive assets. To i mple me nt a commer cial Ba nk of its functions i n a market economy it is necessary that these two goals were aligne d" - notes in his article, Morsma n Edgar M. [1 4,p. 7 3].  
As noted earlier, the e conomic interests of the credit institution and the client do not match completely, and there are only  a few poi nts of t heir intersecti on. Therefore, to solve the issues relate d to the provisi on of fe edba ck between products a nd service s the Ba nk offered directly to the partici pants of the free market consumers, for fina ncial monitori ng lies with the function of fe edba ck with the exter nal environment of a commer cial 

Bank. The constant cha nge of the e xternal environme nt, which operates credit organi zation requires an a ppropriate response from t he commercial Bank, na mel y in-depth a nalysis of fina ncial and ma croe conomic policies, findi ng new ways to create surplus product (e xcluding ordi nary operat ions and games on the e xcha nge rates of the rubl e). Banks must consta ntly meet the changing requirements of the market, their cust omer s, 

nonbank fina ncial institutions and the worsening of non -price competition.  

The continual for mation of new dire ctions of banking a ctivities for the devel opment and imple me ntation of banking products a nd service s inevitably faces challenges caused by lack of proper interaction among the functional units of the Ba nk, the e xcha nge of information betwee n the m and coor dinate  their efforts.  

It is because of t he lack of interaction of divisions of the Bank deteriorates his main quality parameters and indi cators, co mplicate d the process of strategic deci sion -making, the di ffi cult assessme nt of t he advantages and disa dvantages of ch ose n soluti ons. T herefore, the main task and, perhaps, the mai n feature of fi nancial monitoring is the construction of a syst em of relations conne cted with the organization of optimal intera ction of 
numerous eleme nts of a comple x dyna mi c system, w hich is a modern commer cial Bank, a nd also defi nition of opti mum mode s of its operation.  

In this regard, Ba nk manage me nt as a system of relations represe nts the relationship between financial -e conomic, structural-functional and functional -technol ogical para meters [7,p. 2 09].  

In other wor ds, the fi nancial monitoring in the structure of Bank ma nagement is an interrelated a nd interde pendent syste m set tings, whi ch include:  

— fina ncial and economic i ndicat ors (FE );  

— organizational struct ure that meets the deci sion faci ng the Bank's obje ctives (OP);  

— functional and te chnological manage ment of the Bank's pr oduct range (FT ).  
If you trenirovat the syste m para meters, the hierarchy and the relationship between the m ca n be repre sented i n the following diagra m: FE - OP - FT. I n this regard, the pr oce sses of development and impleme ntation of complex te chnologies t o build a n opti mal relationship relat ing to the formation and use of cash flow, re engineeri ng busi ness processe s, customer service, comple x problem solving analysis of the status and a ctivities 

commer cial Bank decides control syste m, calle d the fi nancial monitoring of banking a ctivities.  

Development and strengtheni ng of t he domesti c banking syste m, the Bank of Russia is monitori ng the fina ncial stability of credit institutions in thre e main area s: monitoring risk in corporate borrowi ng, the monitori ng of consumer cre dit risk and monitoring liq uidity. Taking into account the recomme ndations of the IMF to strengthe n ma cro -prudential supervision, t he Bank of Russia participates in the Proje ct on analysi s of financial 

sustainability indi cators, re flecting the state of fi nancial institutions , cor porate se ctor, house holds and financial indi cat ors. I n these circumstances the most important task, which is of great theor etical and practical i mportance, is the developme nt of methodol ogy and technol ogies of formation of syste m of fina ncial monitori ng in banks. T he issues of development of monitoring a ctivities in relation to the provisi on by ba nks of credit 

services was consi dered by scientists O. I. Lavrushina, E dgar M. Nor manom, Mal enchenk o Y. S., S. N. Kabushkina et c. More in -depth study of the appli cation of fi nancial monitoring in the solution of speci fic proble ms in t he banking sector carried out  in the works of Peter F. Drucker, A. V. Vasiliev, E. B. Gerasimova, L. C. Silence, Y. V. Stepanov, I. Y. Vargasa, V. N. Chetverikova, A. P. Kurilo, V. N. Mamyk ina, B. A. Barsky and et c.  

In the theoreti cal developme nt of the proble m of fi nancial monitoring in cr edit institutions it is nece ssary to take into account the scie ntific re sults achieved in the study of the phenome non of monitoring in various fields of human activities.  

At the moment the proble m of for mation of syste m of fina ncial monit oring in banks i s a new dire ction of resear ch,  the needy, fir st and fore most, in the theoretical development of its scientifi c foundations a nd syste matization of e mpirical material that is due to several reasons [17, p. 53 ]:  

— insuffi cient level of development of theoretical aspect s of the use of monitori ng in economi c and financial areas;  

— insuffi cient attention to the appli cation of a syste matic approach in conducti ng fina ncial monitoring of e conomic entities ;  

— pragmati c orientation of research conducted in the banking se ctor, whi ch was decided e mpirically se parate partial tasks of fi nancial monitoring without subsequent syste matization and generalization of t he received re sults;  
— there was a considerable a mount of e mpiri cal anecdotal infor mation about applying for financial monitoring for the solut ion of individual subpr oble ms monitor various business entities, includi ng banks.  

Analysis of scientifi c articles in the areas of fiscal poli cy has shown the substantial side of monitoring it was found that this type of practi cal activity has a long history and is widely use d in various fields of a ctivities. The term "monitoring" wa s coi ned relatively recently and is curre ntly interpreted is ambi guous: in some ca ses, it is understood as syste matic observation, assessme nt and fore cast, in other - as a syste matic, comprehe nsive 

practical activities for imple me ntation, collection, analysis and synthe sis of data, in the third - as a means and tool for continuous information support and identi fy confli cts, problems and contradi ctions.  

In the banking reg ulatory framew ork scope of the term "monitoring " in relation to the credit organi sations is not disclosed, while under the monitoring of enterpri ses by the Central Bank of Russia under stands the "consta nt watch over their collection by conducting surveys about the cha nge in the e conomic environment, inve stme nt activity, financial sit uation of enterpri ses, as well as syste matization of the infor mation re ceived".  

Theoretical analysi s of various aspects of the monit oring activities identifi ed the following spe cific features [9, p. 207 ]:  
— appli cation of syste m appr oach i n the study of busine ss pr ocesses;  

— the use of e conomic-mathematical models for describing busi ness pr oce sses ;  

— review business pr oce sses from the standpoi nt of classi fication a pproa ch;  

— approa ch to practice as the source a nd criterion of the reliability of monitori ng results;  

— the use of the deductive met hod i n the study of busine ss processes;  

— sharing methods of analysis a nd synthe sis in the st udy of busi ness processe s;  
— apply asse ssment methods to deter mine perfor mance characteristi cs of busi ness processe s.  

Consi der the sche matic cla ssifi cation of financial monitoring on  

different criteria to a theoreti cal substantiation and systematization of individual eleme nts (Fig. 1.1 )  

. 

 
Fig.1.1. Classi fication of financial monitoring  

 

In the process monitoring activities is of great importance i n the systematizati on of data and i mpr oving the quality of infor mation on financial conditions, the allocation of funds e xpe nditures from the state budget and main dire ctions of state investme nt policy. T he implementation of the e xternal fi nancial monitoring of cre dit institutions is mainl y regulated by the nor ms of fi nancial law and produced various Federal bodies of Executive 

power and fina ncial control within their compete nce.  

Departme ntal financial monitoring of cre dit institutions by the Ba nk of Russia on the basis of informati on containe d in e xter nal fina ncial state ments of ba nks collected as a re sult of i nspe ctions or obtained by ot her mea ns.  

The activities of the branch ba nks also se e branch mi nistries and depart ments. I nternal fi nancial monitoring of the cre dit institution pr ovide their ow n for ces a nd means, independe ntly choosing a ba sic orga nizational pri nci ple. Independent monit oring of credit institutions conduct auditing and consulting firm, infor mation and rating agencie s, self -orga nizing ba nking associations and community.  
One of the levels of the syste m of fina ncial monit oring is the monitori ng activity of credit institutions, the organizational , methodological and technol ogical features whi ch dire ctly depe nd on the state of A ffairs i n the banking sector. T he analysis of the current state of the dome stic ba nking system has r evealed substantial heteroge neity due to the pr esence of syste mically impor tant banks a nd a distinct seg mentation of the market 

operators in the banking, whi ch does not refle ct the conventional two-level sche me of the Russian banki ng system. I n conditions of differe ntiation of the banking system is crucial to the corre ct positi oning of cre dit institutions, which are the basis of strategic planni ng, the mai n instruments for a chieving  the strategic goals are target-oriente d ma nageme nt and financial monitoring.  

Based on the study of t he situation i n the banking sector in may be noted that  the main dire ctions of the ongoi ng full-scale reform of the domestic ba nking syste m, touching on all signifi cant aspects of ba nking activities, must be:  

— imple me ntation of international fina ncial reporting standards;  

— the consolidation a nd strengthe ning of ba nking supervision;  
— developme nt and i mprove ment of methods of risk-ba sed control ;  

— developme nt of te chni que s for a nalysis and contr ol of financial stability of credit institutions;  

— impr oving the quality of corporate governa nce i n banks ;  

— impr oveme nt of methods of assessing the reliability of cre dit institutions a nd introduction of syste m of rating of credit institutions;  

— increa sing the transparency of ba nking activities;  
— developme nt and i mprove ment of syste m of insura nce of deposits;  

— organization of the cre dit Bureau i n order to i ncrease t he availability of loans for bona fide borrowers, a nd also i ncrease the accuracy and reliability assessi ng the reliability and business reputation of clients ;  

— developme nt and i mple mentation of methods of stress testing of credit institutions;  

— impr oving the efficie ncy of regulatory control of ba nking activities.  

In this case, the result of the re for m of the national ba nking syste m is strengthe ning the connection of banks with e conomic entities, the role of credit in the domestic e conomy, improving the structure of cre dit investme nts, activization of invest ment a ctivity, stimulating the developme nt of modern ba nking technologies a nd innovations, the emergence of new banki ng products a nd services.  

Banking reforms equali ze competitive conditions for cre dit institutions by reducing the i mpact of pr ovided prefere nce s and gover nme nt g uarantees, w hich is typical for the banks participating in gover nme nt proje cts. In a ddition, for countries with developing an d transition e conomies, whi ch include Russia, chara cterized by the conce ntration of control functions i n the hands of the state, whi ch delegate s the appr opriate authority to the 
competent state agencies.  

As a result of generalization and systematizati on of information on the subject of fi nancial monitoring, the applicant considers it ne cessary to note, that duri ng the monitoring of the operational colle ction of infor mation on complex phenomena and processes gives grounds to consider it as a compl ex sy stem o f diagnostics of the dynami cal state of the obje ct of observation, which ensures the a ccumulation, syste matization a nd analysis of 

infor mation a bout the state of the monit oring obj ect, on the source s, causes, factors observe d and likely cha nges in its stat us , as well as on the predi ctions made . To monitor the i mple mentation of typical monitoring a nd evaluation at the sta ble, a limited, small set of fi xed key per for mance indi cators, containing all the most valuable infor mation for decisi on -making.  

Not to me ntion the fact that it is in the conceptual ter ms of fina ncial monit oring in cre dit institutions i s an integrated infor mation -analytical syste ms that ena ble cyber netic principle s and e nabling credit organizations e ffe ctively build their technological pr oce sses, e nsuri ng high levels of profitability and financial stability (Fig.1.2).  

 
Fig. 1.2.Conce ptual fra mework fi nancial monitoring  

 

The main obje ctives of fina ncial monitoring should include t he assessment of the status, dy nami cs and predi ction of the behav ior of the monitore d obj ect. In the process monitoring activities typically handled the tasks of monit oring and a nalyzing the status a nd dyna mics of a target obj ect, ide ntify devi ations from the planne d (fore casted) values of controlle d parameters and ev aluate the performa nce of the obje ct of observation a nd the 

modeling of their behavior.  

From shown in Fig. 1.2 sche matic clearly show s that the monitoring pr oce ss is the monit oring of t he monitoring obje ct, which can re present a pr oce ss or a syste m (phenomenon). M onitoring obje ct monitoring per for ms monitori ng of the subj ect, usually represe nting some kind of orga nizational structur e or individual hig hly skilled spe cialists who are e xperts i n their field. M onitori ng takes place in space, which should be understand the 

external environme nt, where the functioning of the monitoring obje ct, and time , which involves the colle ction, accumulation a nd processing of chronologi cally ordered data.  
Much of the re search allow to assert that the basi s of t he ong oing monitoring a ctivities in the cre dit institutions based on common methodology and technology of its hol ding. Monitoring methodology covers a coherent, i ntegrated set of rules (g uidelines), reg ulations a nd pra ctices that ensure rational and efficie nt organization of the activities of the monitored subj ect accordi ng to the monitori ng, measure ment, analysis, a nd foreca st of 

condition and dyna mics of the obje ct.  

The study of the issues of monitori ng activities in the cre dit institutions show s that its application should be base d on the foll owing met hodological princi ples [17,p. 6]:  

— the principle of relazionali (fr om lat. - attitude);  

— the principle of ca usality;  
— chr onol ogical principle (in contrast to the matchi ng appr oach);  

— the principle of universality; 

— the principle of rationality.  

Based on the study monitoring a ctivities of ba nks in the functioning of the system of fi nancial monitoring in credit institut ions is aime d primarily at increa sing their functional ca pital. The results of monitoring activities should be considered as an i nsepara ble intangible sour ce of competitive advantage a lending institution ensuring that the e xce ss of its rate of return of capital.  
It should be noted that the structure of the infor mation -analytical progra m is the domi nant fa ctor for the functional reliability and e ffi ciency of the syste m of fi nancial monitoring, largely predeter mining the performa nce of manage ment de cisions.  

We must not forget that financial monitoring of credit institutions covers the fi nancial -e conomi c activities of t he banks a s a whole and all its directions separately, includi ng, incl uding the a ctivities of ea ch structural unit. M oreov er in the broad sense of financial monitoring is the basis for the formation and functi oning of a single infor mation a nd analytical space of the Bank and contributes to its further development.  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Chapter 2. Analysis a nd evaluation of the activities of the organization of fina ncial monitori ng in branch "Gazpr ombank" (JSC) in Kra snodar  
2.1. Organizati onal-economic str ucture of the Bank  

 

A branch of Ga zpromba nk (JSC) in Krasnodar was established i n July 1992. Today the branch "Gazpr ombank" (JSC) is one of the l argest Russian banks and occupies leadi ng positions in all major banki ng indicat ors. The Bank's rich ex perience in the field of banki ng operations and its extensive infrastructur e in combinati on with high professional level of e mpl oyees pr ovide the basi s for successful activities of the branch. The success of the 

enterprise of sphere of banking services is closely linked to t he succe ss of customers. Therefore, all empl oyees are intereste d in business development. The branch seeks not only to maxi mize meet de mand for banking services, but also to predi ct its developme nt. The bra nch offers its customers a wide range of servi ces for remote banking service that allows you to perform a quick manage your Bank account from the comfort of their 

own offi ce, with a computer and modem. D epe nding on require me nts and te chni cal equipment of the Ba nk's customers all services range from si mple infor mation about balances a nd turnover on the a ccount before the ele ctronic calculations.  

The branch ha s rich e xperie nce i n imple me ntation of salary proje cts with Bank cards. High professi onalism allows working pr ofe ssionals the fle xibility to respond t o all requests.  
 A balance sheet total of more tha n 2.2 billion ruble s. Curre ntly, the branch served more tha n 1,25 0 legal entities and indivi dual entre prene urs and more tha n 200 thousa nd physical persons. however, the customer base continues t o expand due to the ope ning of curre nt accounts of e nterprise s in various industries. Spe cial attention is pai d to dev elopme nt of system of ca shless payments on the basis of plastic car ds. Currently, the branch 

of Gazprombank (JSC) in Kra snodar has released about 0.5 million cards, installed 29 ATMs, 6 cash office s in di ffere nt areas of the cities.  
A branch of Ga zpromba nk (JSC) on the ba sis of the RF FCSM license of the professional participa nt of the securities market for brokerage activities (from 27. 12.20 00 № 1 77-04229 -10 0000 ) provides brokerage services in operations with securities:  

 on the s toc k market of corporate securities on the leading  trading floors of the coun try ; 
 on the OT C market of corporate securities.  

Customer service is carried out on the basis of "reg ulations of pr oviding brokerage services on the se curities market" and the "Reg ulations on the use of information and tradi ng system "GPB-I -Trade ". In conj unction with the brokerage service s on the securities market on "traditional" sche me, the branch offers an a dditional service – service operations at the securities market with the hel p syste m online trading - online trading sy stem 

"GPB-i-tra de". The system G PB-i-trade provide s all the necessary for making invest ment decisi ons and executing transactions in real time a nd ensures a high level of protection of information duri ng electronic transa ctions.  
OAO "Ga zpromba nk" - is a socially signi ficant Bank. Bei ng the only banking institution providi ng services thr oughout Russia, the Bank a ctively participates i n realization of social progra ms, supports the devel opment of national scie nce a nd culture, supports the industrial sector i n many cities of t he Russi an Federation. T herefore, the mission of the branch of "Ga zpromba nk" (JSC) in Krasnodar - to ensure the needs of ea ch client, incl uding 

private, corporate a nd public, i n the territory of Russia in banking services of high quality and reliability, providing stable functioning of the Russian banking syste m, savings deposits and i nvestme nt in real sect or, promoting the developme nt of Russia's e conomy. Branch of "Gazpr ombank" (JSC) is included into the unifie d organizational struct ure of JSC "Gazpr ombank", M oscow, has a seal with its name a nd sy mbol s, print "operations", 

"for e xchange control purposes" and other seals a nd stamps, making deals a nd other legal actions on be half of JSC "Ga zpromba nk" and in his intere st . 

Gazpromba nk OJSC is a universal commer cial Ba nk. It provides its customers more tha n 100 di fferent service s: operations on de posits, crediting, operations with securities, rental of safety Deposit boxe s, banking services, foreign e xchange operations etc.  

Purposes of mortgage lending of the Bank is the a cqui sition, constr uction (includi ng reconstruction of ol d housing ), reconstr uction, re pair (includi ng fini shing work ) of the real estate obje cts located on the territory of the Russia n Federation.  

Capital branch of " GPB " (JSC), as already mentioned, was for med by share ca pital. However, the Bank has a reserve, special a nd other funds. T he most important areas of pla cement of funds are l oans and invest ments, whi ch a ccount for 44. 3% of the balance she et assets of OJSC "Gazprombank", followed by: the redistribution of credit resources between the i nstitutions of the GPB (JSC) (19, 2%), pla ce ment of funds in foreign currency 
accounts in the corre sponde nt banks (1.3 percent ), fi xed a ssets, de btors and other s.  

Branch of "Gazprombank " (JSC) provides l oans to borrowers for the purposes i ndicate d in their Charter to imple ment current an d invest ment activities. The priority in for mation of the loa n port folio, typi cally have shareholders, t hen the borrowers w ho have a Ba nk account and perfor ming operations on them. T he provisi on of loans by the Ba nk is base d on the a ccounti ng needs of borrow er s for borrowe d funds, adequate safeguards for 

their timely return. The Bank provides the cre dits within ow n capital and borrow ed funds, ensuring a balance of pla ced and at tracted resources by timing a nd volume. Credit operations is the most risky operations of the Bank. Ther efor e the cre dit policy is focuse d on the relia bility of pre -appr oved borrowers to the Ba nk, which for a long time running a nd know s their fina ncial state. All officer s and e mpl oyees of the Ba nk, its shareholders 

and their representatives, auditor s are obliged to strictly observe confide ntiality of operations, accounts and de posits of Ba nk's clie nts and correspon dents, a s well as commercial se crets by the Bank. The main purpose of a branch of " GPB " (JSC) is to attract funds from individuals and legal entities, as well as the imple mentation of credit -settleme nt and ot her banking operations and transactions with natural and legal persons. Branch of 

"Gazpr ombank" (JSC) has a G eneral lice nse, whi ch e ntitles you to the following type s of transactions:  

First, the banking operations in foreign currency:  
 acceptance of deposits, opening and maintaining Bank accounts  of legal enti ties and physical persons ;  

 the opening and maintenance of correspondent accounts of banks and organ izat ions implementing separate types of Bank operations;   

 opening and maintaining metal accounts of i ndividuals a nd legal entities, whi ch re flect the physical quantity of re fine d pre cious metals belonging to thi s person;  

 cash operations:  the acceptance, issuance, conversion, exchange, exchange, sorting, pac king and keeping of banknotes and coi ns;  
 

ligat ions of legal entit ies and ind ividuals;  

 

 and legal entities, including correspondent banks, on their Bank accounts;  

ehalf of the principal;  

tion, re conciliations, sorting and confir mation of pay ments; the provisio n of offsets a nd deter mination of net positions of clearing participa nts;  

 clie nts incl uding lease of safe boxes, ca binets a nd pre mises ;  
ue of payment cards;  

 

 

ments with the e xception of bills;  
of let ter of credit and execution of ob ligation on it;  

tions for third parties pr oviding e xecution in monetary for m.  

Secondly, other operations stipulated by ba nking legislation:  

plat inu m group metals ) in ingot s, coi ns ma de of pre cious metals, as well as the pur chase , acceptance as collateral, registration, storage and selling of jewellery containing pre cious met als and pre cious stone s;  

ills for collecti on, pr oviding service s on payme nt of bills to payers, as well as pay ment of domi ciled bills, the a cce ptance of bills in pr oce dure of mediation;  
 

rights of payme nt de mand from pur chaser of goods (works, services ) with t aking risk of pay ment;  

omissory  note without  recourse to the seller.  

Branch of "Gazprombank " (JSC) provides the broa dest range of service s in the fi nancial market of the country, constantly expanding areas of activity: 
 

 trade Finance.  
 

In the organization of trade fina nci ng the Ba nk is ready to provide to the client: counselling unit (e xa mination of pre -contra ctual and / or contractual terms; choice of tradi ng-a financial instrument, combination of instruments ; the struct ure of the transacti on), fina ncial unit (the sear ch for the optimal Western credit line s for financing; ope ning of letters of credit, a guarantee /confir mation of guara ntees and letters of credit; coor dinated 

with all partners of the documentary text of the fi nancial instrument; verifi cation of docume nts; pay ment). Treasury transa ctions (RE PO transa ctions, transacti ons with se curities, De posit and conversion operations, asset ma nageme nt, hedgi ng). As a leader of the Russian ba nking system, promoting the growth of e conomic potential of the country, de fines itsel f as a strategic fi nancial partner of the gas industry and ot her leading se ctors of 
the Russian industry, as a pillar of the national e conomy. Branch of "Ga zpromba nk" (JSC) provides a higher business value to its sharehol ders, clie nts and partners, pr oviding the m with high quality banking services on the Russian and international fina ncial markets. As at 01.01.1 5 year the Branch of "Ga zprombank " (JSC) ra nked third in ter ms of de posits in the banking se ctor of the Russia n Federation , and occupie d the market share is 

21.6 %. In 20 15, the Branch of "Gazprombank " (JSC) took the first pla ce by the vol ume of conversi on operations, as well as se cond place for operations on the market of cor porate and government se curities. For many years, the bra nch a nd head offi ce in Moscow creates all conditions for professional gr owth of its e mpl oyees, formi ng a team, a cohesive unifie d goals and obj ectives.  
Consi der the organi zational structure of the bra nch "Gazprombank" (JSC) i n the appli cation of the fina l quali fication work for the pur pose of analysi s of a ctivity of fina ncial monitori ng Departme nt in the structure of the bra nch of the Bank. Organizational str ucture of the Bank formi ng units (depart ments ) and servi ces. Manag eme nt of the Bank formed ba sed on the classifi cation of ba nking operations accor ding to their functional purpose. 

So, the operation of a branch of Gazpr ombank (JSC) for the mobilization and concentration of re sour ces (passive operations) a re perfor me d by the ma nagement of Deposit operations, accounting and loan operations and credit ma nage ment, etc. Adva nce d technology, rich experience in the banking industry and well-develope d regional structure are the basis for a high level of customer service of the bra nch "Gazprombank " (JSC). As 

noted by many experts in the field of fi nancial analysis banking relationshi ps, in particular, L. C. Silence a nd Y. V. Stepanov, "the ratio of own a nd attracted funds of commercial banks of Russia are obliged to support in accordance with the e stablishe d standar d in the a mount of from 1/15 t o 1/25. T his st andard pr ovides the mini mum require d liquidity level of the Ba nk. At the same time , this structural parameter re flects, first, the degre e 
of de pendence of the Ba nk from borr owed funds; secondly, shows the perf ormance of the Bank's work in mobilizi ng the fina ncial market with temporarily free re sour ces" [2 3, p. 18 8]. T his opi nion is shared by C. E. S. A. V. Vasilyev in their science article, which repeatedly e mphasizes t hat for the e xact calculation of the speci fied reg ulatory ratio under the e xisting methodol ogy in the publishe d balance sheet information is insufficient, as it 

needs to determi ne its own capital (net) [5 , p. 84 ].  

However, according balance it is evident that in the studied bra nch of the Bank this ratio is calculate d on the basis of ow n capital (gr oss ), ma de in 20 14 0,11 , and in 2 015 to 0. 13 at the mi nimum ratio is 0. 07. This lea ds to the conclusi on that GPB (JSC) has the ability to intensify work on attraction of funds and on this basis t o expand the scope of their activities to increase pr ofits. Borrowe d funds, whose share in the Bank in 2 015 ha s 
dropped compared to 2 014 by 2% and amounte d in 20 14, 89 %, and in 201 5 – 87 % of the value of liabilities, are grouped collectively in the bala nce sheet in a ccor dance with economic substance without division by types and terms of deposits and loa ns.  

 
2.2. The analysis of a ctivity of fina ncial monitori ng Departme nt in the Ba nk  

 

Before conducting the a nalysis activities of the Depart ment, the functions of w hich is fina ncial monitoring , refer to the defi nitions of the concept. As written in the te xtbook for financial analysis dy ball C. V. – fina ncial monitori ng - is the a ctivity of organizations per for ming operations with monetary funds or other pr operty, on identifi cation of transa ctions subje ct to ma ndatory control and other operations with monetary funds or other 
assets conne cted with legalization (laundering ) of the incomes re ceived by a cri minal way, and terrorism fi nancing. The sy stem of internal contr ol is organise d by the ma nage ment bodies of the Bank empowere d by the constitue nt documents of the Bank. I n order to monitor the operation of the interna l control syste m, ide ntification and a nalysis of problems associated with it, and develop proposals f or improving and increa sing the 

effi ciency of its activity in banks creates the servi ce of i nternal control" [6, p. 75].  

As the analysis of t he activities of the branch of "Ga zpromba nk" (JSC) all banking activities are strictly controlled and reg ulated by instructions and Federal laws. In tur n, the Ba nk controls the operations that is carried out client s. Espe cially great attention has recently been given to t he circulation of money in the accounts , transfer s, for eign transacti ons, as well as the complia nce of transa ctions and legitima cy. This deals with the Division 
of fi nancial analysis and monitoring, whi ch is cr eated in the structure of the ba nking organi zation. Thi s struct ural unit of t he Bank undertakes the monitoring and colle ction of infor mation for studying the ongoing financial processes, de cision-making on combating money laundering, the preve ntion of such a ctions at the domestic level. In other words, the De partment of fi nancial analysis and monitoring controls t he turnover of funds on 

accounts and prevent money laundering to Finance terrorist and crimi nal groups. Note that the "legalisation (or laundering) of money" is giv ing illegally obtained funds lawful status and hiding their sour ce of income. This ter m appeare d long ago i n the USA when crimi nals ran a chain of laundromats for illegal money, and then re ceive an income fr om the m, "allege d" in the Laundry, thus "launder dirty money". Now this pr ocess is 

globalized, a nd every day around the worl d throug h the accounts of banks la under ed billions of dollars. S che mes for "launderi ng" there is a lot. The most simple and a ffordable way is to open a Bank Deposit (one or more ), addi ng to its "dirty" ca sh or non -cash (alrea dy partially laundered money), and then cl ose and get "clea n" ca sh". T herefore, the bra nch of "Gazprombank" (JSC), like many other commer cial banks, so cl osely is giving this 
proce ss the attention.  

The Department of fina ncial analysis a nd monitori ng reporte d to the Board of Director s of the banking orga nization. He is conducting work to rule out disorders in t he intra-Bank level and not to spoil the reputation of the institution. The hea d of this Depart ment even has access t o all the data on the top leadershi p.  
It should be noted that the syste m of i nternal control has a protective function to mini mize e xternal and i nternal risks of the branch of "Gazprombank" (JSC) and is designed to pr ovide a sol ution for conducting ba nking operations a nd transa ctions, w hich w ould help to a chieve the targets and obje ctives in compliance with the requi rements of the legislation, Bank of Russia regulations and internal pr oce dures, sta ndards and rule s 

establishe d in the branch. T he implementation of the se principles at the e xpe nse of bi nding of per for ming control functions a nd a ctions i ncor porated i n the operational procedure, the pr oce dure and rules of conducting banking operations and provision of banking products and services, duty instructions, regulations governing the banking and administrative activities of the branch of the Ba nk. To impleme nt the c ontrol functions al so use 

two types of control - administrative and financial. The admini strative control consi sts in checking the complia nce of operations t o the offi ce of t he offi cers, certain nor mative acts of the Ba nk and the pr oce dures for making and i mple menti ng deci sions on operations and transa ctions. Financial control consists in che cking the compliance of operations and transacti ons the Bank's policies set out in the reg ulations applied to di fferent types 

of ba nking products a nd services and their adequate refle ction in a ccounti ng. Bot h admi nistrative and fi nancial contr ol is exer cised i n the preli minary, curre nt and subse que nt order.  

Thus, the financial monitoring service and a nalysis checks a nd controls all Bank document s, and for clari fication of uncl ear situations it ca n refer to a ny of the e mployees. T he analysis of Ba nk operations allowe d to identi fy the main functions t hat the Depart ment per for ms, na mely:  
 ensures the safety  of work of branch "Ga zprombank" (JSC);  

 control of internal and external operations on the basis of dai ly  reporting and registration of banking operations;  
 conducts chec ks of customer profiles on the subject of invo lvement in criminal or terrorist organ isations identificeret financial transactions and analyzes credit h istory  when apply ing for credit loan;  

 creates a "blacklist" of customers who are suspecte d of illegal circulation of money;  
 to prevent potential crime through  the sy stematic assessment of financial risks;  

 monitors the compliance of laws and regulations;  

 checks the documents confirming the leg itimacy  of banking transactions and cash;  
 conducts training of Bank's employees on security  issues. 

Consi der the operations t hat came under the control of Depart ment of fi nancial analysi s and monitoring for the period 2014 -20 15:  

— Transfers to private persons from legal persons;  
— Re ceipt of funds i n for eign currency on account of Bank customers ;  

— Transa ctions of re ceipts and withdrawals carrie d out in a si ngle day;  

— Repeating the sa me type of deal on the withdrawal amount s;  
— Numerous de posits for short periods (up to mont hs), which are then cl ose d, and the money is withdrawn in cash;  

— Assessme nt of Bank assets ;  

— Pur chase physical e ntity, of se curities for cash;  
— Formation of credit policy of the Ba nk;  

— The ina bility to establish the parties to the transaction;  
— Translation i nto the other Bank account for no a pparent reason, with the w orst conditions (low D eposit rates, high Commissi on, etc.);  

— Compliance with the mandatory regulations of the Bank pursuant to reg ulations of the Central Bank of the Russian Federation.  

The greatest signifi cance in the structure of fi nancial contr ol have operations asset manage me nt branch "Ga zpromba nk" (JSC), as the quality of Ba nk assets ha s an impact on all aspe cts of banking operations. If borrowers do not pay interest on their loa ns, the Bank's net profit will be reduce d. In tur n, low incomes (net profit) can ca use lack of liquidi ty. If the flow of cash the Ba nk needs to increa se their commitments just in order to pay 

administrative expenses and interest on its existing loa ns. Unstable (low) net profit also make s it impossible to i ncrease t he Bank's capital. Poor asset quality has a direct impact on ca pital. If it is assumed that borrowers will not pay princi pal amounts of their debts, the assets shoul d be their value, and capital is reduce d. Too ma ny outstanding loans is the most common ca use of insolvency for ma ny banks. Asset ma nage me nt branch 

"Gazpr ombank" (JSC) is the way and t he order in w hich t he equity and borrow ed funds, that is, the distribution of cash, inve stme nts, loans and ot her assets. Special attention by the Department of fina ncial monitori ng and analysi s branch of GPB (J SC) in asset allocation is paid to loa n operations and inv estments i n securities, which ca me under control in t he period of t he reporting period i n 2015. At this stage it should be clarifie d that the 
solution to t he problem of pla ce ment of funds is a "sale" of such assets (loans and inve stme nts) that ca n bring hig her income at an acceptable level of risk. A signifi cant part of Bank liabilities payable on claims or with very short notice.  

Ill-fated for many unscrupul ous customers of the branch "Ga zpromba nk" (JSC) Federal Law no. 11 5-FZ entere d into force, has ma de many cha nges and added di ffi culties to the alrea dy troubled li fe of the ba nking sect or. It is also important that with the entry into force of the law, had their lice nses rev oked more tha n 80 ba nks, the main reason of the opi nion w hich the failure to satisfy the requirements on combati ng legalization 

(laundering) of income obtained by crimi nal mea ns, na mely "fail ure to fur nish the require d information on suspicious transa ct ions to Rosfinmonitoring" under art. 7 of Federal Law No. 1 15-FZ date d 07.0 8.200 1 G. Indeed, thi s issue is very important and therefore staff consi dered the Bank relate to the carrying out of fi nancial monitoring with special competence.  
In this regard, everything changes : the workfl ow process of the Bank, pre paration of internal Bank nor mative documents ; there is a new training a nd re-traini ng with certifi cation of ol der employees in ter ms of knowle dge fi nancial monitoring; accor dingly the scope of competence of service s and office s for se curity; cha nging and new features added all the e mployee s (e spe cially the younger chiefs), rates a nd much more. One of the basi c 

principle s on w hich the system of combating money launderi ng, requires t he Bank's know your customer.  

The recommendation of the Central Bank of Russia on the devel opment of cre dit institutions of inter nal control rules to counter the legaliza tion (laundering ) of i ncome s, received by crimi nal way, and terrorism fina nci ng (her einafter - Re commendations of the Ba nk of Russia No. 137 -T) approved by the Central Bank of Russia No. 137 -T from 28.11. 2001, point to the need for "i dentifi cation a nd study of the Bank's clients", w hile the Law 
only uses the term "identifi cation" in relation to the Bank's customers and Ba nk operations. The system of internal contr ol in branch "Gazpr ombank" (JSC) is organi zed on the pri nciple of inclusive ness a nd diversity. This means that the control functions are laid vertically and horizontally, thus for ming a continuous network of overlapping control functions . Horizontal for ms re present instructions, tariffs, techni cal orders a nd operating 

proce dures that defi ne the process sequence of banking operations and transactions, limits e stablishe d by regulatory indi cators, areas of responsibility and control operations to mi nimize operational risks. A vertical component to for m the individual job descri ptions of Bank employees , regulations a bout divisions (de partments , office s), the orders a nd instructions of the Presi dent -Chair man of the Board. M onitoring the imple me ntation 
of the Supervisory functions of the units that make up the infrastruct ure of the system of inter nal control and e nsuri ng its work through reg ular audits, analysis, carrying out special control a ctivities assigned to the Department of fina ncial analysis a nd monitori ng.  

Analysis of the Bank's activities shows that during the whol e analyzed period in the branch of "Ga zpromba nk" (JSC), the pre do minant share of transactions with the clientele in borrowed funds : in 2014 it a mounted to 57 %, i n 2015 the volume of these transa ctions increa sed by 6. 8 % and a mounted to 6 3.8 %. The shar e of i nterbank transa ctions has also i ncrease d over two years by 4.4% i n 2014, the share of these operations was 16 .2 % 

and in 201 5 of 20.6 %.  
A small proportion of loa ns obtai ned fr om other ba nks tend to be positively assessed, since the involved re sour ces cost the Bank more expensive and increase its costs. At the sa me time, from the point of view of liqui dity, the investme nts are ma naged liabilities, and ena ble the branch of the Bank ma ne uver them if nece ssary to improve liqui dity, i.e. the ratio of inter bank loans to liabilities (or in w hole by funds raised) characterize s the 

resour ces and spe cial handling of violations in thi s regard are observed. The a nalysis of t he fi nancial results of the monitoring gave the opportunity to deter mine that the bra nch "Gazprombank" (JSC), the share of at tracted funds obtained thr ough the issua nce a nd pla cement of debt se curities (the se curities), lower unit weight of other financial transa ctions : in 2014 , it was 23.5 % and i n 2015 – at 12. 9 %. Incident reduction should not be 

seen only as a negative factor, although it shoul d be borne in mind that the se funds also apply to manag ed liabilities. The r e sults of the analysis of the dynami cs and struct ure of assets of the Bank will display in the table. 2 .1.  
Table 2.1  

The analysis of the dyna mics and structure of assets of the branch of "Gazprombank" (JSC)  
 

Indicator s  

2014  
2015 Deviations  

million rubles in %  

Cash and cash accounts, ml n. RUB. 4 6 066 4 8 142 + 20 76 4,5  

Investme nts in se curities, stocks and shares, million RUB. 122 472 20 8 310 + 85 838 70 ,1  

 

End of table 2.1  

Loans to businesses and organizations, mln. RUB. 4 47 921 512 10 8 + 6418 7 14,3  
Fixed and intangible assets, RUB million 3 70 7 5 203 + 1496 4 0,4  

Other assets, million RUB. 10 63 9 5 220 - 541 9 - 51  

Total assets, RUB million 72 4 441 7 98001 + 73560 10,1  

The weight of primary reserves, % 19 ,3 8,4 - 10,9  

The proportion of illiqui d assets, % 7 8,7 90,3 + 11,6  
The proportion of illiqui d assets, % 1, 98 1,31 - 0,6 7  

The ratio of w orking assets, % 0,7 9 0,90 + 0, 11  

The ratio of primary reserves and liabilities (customers ' funds),% 0,38 0, 15 - 0, 23  

 

Based on the analysi s of the structur e of assets to evaluate their condition in relation t o the liqui dity balance. Of cour se, the "primary reserves" can be attributed to articles 1 and 2 of the balance sheet. T he share of the se reserves in the studie d enterprises of the banking sector a mounted i n 2014 to 1 9. 3 % in 2015 and 8.4 % of total assets.  
Based on the data table. 2.1 it can be concl ude d that in the analyze d period the share of the most liquid assets of the Ba nk decrea sed signi fica ntly. This was mai nly due to re ducti on of funds in cre dit organizations 79.7 %. A ccor ding to articles 3 a nd 4 of the published balance sheet the financial monitoring Department integrates a nd further relates to a group of illiquid assets, as efficie ntly-structural analysis (the types and terms of loa ns 

and se curities) to not hold. The share of illiquid a ssets have analyzed the Bank increa sed by 1 1.6 % due to the increase of invest ments in securities by more t han 70% and reached in 2 015 o f 90. 3 %. Finally, the proportion of illiqui d assets of the bra nch of "Gazprombank" (JSC) during the a nalyzed peri od maintaine d a small a mount and even had a downward trend: in 20 14, the pr oportion of illiquid assets ma de up 1.98 %, in 2 015 – 1, 31 %.  

Overall, we can conclude that the studie d Bank has quite high liqui dity level. This means that the level of financial competence accordi ng to the control para meters is observed. It is i mportant to reme mber that if t he flow of cash the Bank ne eds to increase their commitments j ust in or der to pay admini strative expenses and i nterest on its e xisting loa ns. Unstable (l ow) net profit a lso makes it impossible to increase the Bank's capital. Poor 

asset quality has a dire ct impa ct on capital. If it is assume d that borr owers will not pay principal a mounts of their debts , the assets should be their value, and capital is reduced. T oo many out standing loa ns is the most common cause of insolvency of banks.  

Remote monitoring and analysis of asset quality is an important part of the process of monitoring cre dit institutions . It is the analysis of the asset balance allows to ide ntify the structure of the tools , tende ncies of its change, potential negative and positive developments. Considering the structure of Ba nk funds, you must consider whether a particular group of assets or revenue is the immobilization of funds in assets not generating 
income and creating only the conditions for the operation of the Ba nk. With regard to the i mpa ct of the struct ure of the Bank's assets in its liqui dity, in this case it is true: the greater the share of first -class liquid a ssets to total assets , the higher the Bank's liquidity. The Ba nk's activities to a certain e xtent  is characterize d by a struct ural indicat or of the ratio of operating assets (loa ns to enter prises, orga nisations, population a nd invest ments 

in securities ) and total assets. For the a nalyzed bra nch of G PB (JSC), this ratio for the two inve stigated the reporting period had a positive trend and a mounted t o: in 201 4, to 0.79 i n 2015 wa s 0.90.  

Of particular interest is also the structural ratio of "primary reserves" (Ba nk cash) to liabilities, in particular to customer de posits, i ncluding de posits from the public. Moreover, the monitoring covers a detailed assessme nt of the Bank's liquidity, which determi nes how deposits are covered by liquid asse ts in case of withdrawal of the de positor s. This indicator i s a nalyzed a ccor ding to the Bank for two years has de crease d signi ficantly (by 

0.23). I n 201 4, tracked the ratio of Ba nk cash and obligations to cust omer s, which amounte d to 0,38 , and in 2 015 ca n see alrea dy is 0.15.  

Thus, the liabilities of the Bank in 20 15 unlike 2 014 less securely provide d with highly liquid a ssets and, there fore, repre sent a certain degree of risk functions relating to the fi nancial stability and solvency of branch of the Ba nk.  
 

2.3. Defi nition of proble ms of organization of activity of fina ncial monit oring on the studie d obje ct  

 
Throughout its activities, the bra nch of "Gazpr ombank" (JSC) pays great attention to the impleme ntation of the requirements o f the Central Bank of Russia on compliance with mandatory standar ds. All the values of the required ratios on 01.0 1.201 6 year run and have an a mple supply.  

Many Bank e mployee s believe that the analysis of risks in the e conomy not included in the function of financial monitoring a nd internal contr ol. In this case, it is impossi ble to agree with such conclusi ons, since the control functions i nclude conducting i nspe ctions of i mple mentation by the Ba nk employ ees of the require ments e stablished by other services a nd based on an asse ssment of risks that the Ba nk encounter s in the e xternal 
environment.  

Results compliance of statutory require me nts and legislative acts concerni ng the branch of G PB (JSC) refle ct in the table. 2.2.  

Table 2.2  
Assessment of compliance of statut ory require ments and legislation branch of "Gazprombank" (JSC)  

Room 

Title of standar d ma ndatory standar d Per missible value of the standard for  

01.01.2 015 on 

01.01.2 016  

H1 suffici ency of ow n funds (ca pital) of the Ba nk, min 10% 11,4 0% 11,08%  

H2 Instant liqui dity min 15% 4 7,60% 32 ,22%  
N3 Curre nt liquidity ratio min 5 0% poi nt 81.20% 8 3,70%  

Long -term liquidity ratio N4, ma x 12 0% 69,10% 92,30%  

H6 Maxi mum risk per borr ower or group of relate d borrow ers ma x 25% 21 ,00% 24, 40%  

H7 Maxi mum amount of maj or cre dit risks max 800% 48 0,70% 54 9,56%  

H9.1 Maxi mum amount of loa ns, Bank guarantee s and sureties, ma x 50% 2 3,80% 1 0,90%  
H10.1 the T otal magnitude of i nsider -speci fic risk Ba nk 3 ma x% 0,60% 0, 33%  

 
End of table 2.2  

H12 the Use of own funds for acquiring shares (partici pation intere sts) of other legal entities ma x 25% 0,0 0% 14,10%  

 
Analysis of the re sults of exe cution of the required ratios in comparison with the year 201 5 show ed that the pr oble m today is the indicator of Suffi ciency of ow n funds of the Bank (N1 )" that compared to 2 015 the company behind by 0.27% with mini mal deviation from nor mative values is 10 %.  

To determi ne the ca uses of the re sulting pr oble ms, let us analyze the condition of the assets of the branch of GPB (JSC) on t he re sults of fina ncial monit oring. The a nalysis suggests that having a published balance, it is possible in Ge neral to characterize the str ucture of a ctive and passive operations, to i dentify the structural para meters that characterize t he reliability, liqui dity and efficie ncy of the Ba nk. However, full and detailed analysis 

of the position of the branch of "Ga zpromba nk" (JSC) is possible only using the i nner bala nce score card, versatile and compre hensively evaluate the economic -fi nancial a ctivity of the Bank. For these purposes, the financial monitoring De partme nt of the branch "Ga zpromba nk" (JSC) ado pted a methodol ogy develope d on the basis of a unifor m methodology to ensure comparability of data, analyzed in dynami cs, as well as indicat or s of 

different banks , in particular major competitors: Central offi ce of Sberbank of Russia in t he city of T he Krasnodar a nd the Central office of VT B 24 (JSC) in Krasnodar.  

Currently, such techni ques w ork in our country, both scholars a nd pra ctitioners, w hich is re flecte d in a number of publi cations of such well-known fi nanciers as Berdnikova T. B., Burtsev V. V., Pavlova, L. N.[4, p. 43 ].  
Analysis of the quality of manage ment of the Bank's assets should begi n with an asse ssment of the structure of Bank assets, pri marily from the standpoint of rationality and diversifi cation (ta ble. 2.3 ).  

Table 2.3  
Analysis of the str ucture of assets of the branch of "Ga zpromba nk" (JSC), bln RUB.  

The article asset bala nce 2 014  

the year 2015  

year Deviation  

(+,-) 
Cash 5,2 98 12, 364 +7, 066  

Amounts due t o credit institutions 28 ,145 2 0,644 -7,50 1  

Require d reserves 2, 974 0,9 16 +2,0 58  

Amounts due from cre dit institutions 46,05 3 62,67 7 +16,6 24  

Net investme nts in se curities 17, 668 20, 213 +2, 644  
Loans 672,6 56 779, 551 +1 06,89 5  

Net investme nts in se curities other fina ncial asset s 11,22 1 12,09 7 +0,87 6  

Investme nts in subsidiaries a nd indepe nde nt organizations 0,14 1 1,888 +1,74 7  

Net investme nts in se curities hel d to maturity 8,31 4 7,85 1 -0, 463  

Fixed assets , intangible assets and material reserves 10, 663 18, 197 +7 ,534  
Other assets 1 6,377 of 1 0.04 6, 331  

Total assets 810, 065 95 0,570 + 140,5 05  

Total 100 100 - 

 

 Based on the table data we can draw the followi ng conclusions that the funds in comparison with the year 2014 increase d to 7,066 . By mea ns of the credit organisations in the Central Ba nk of the Russian Federation shows a shar p de cline in 20 15 to 201 4, and t otal 7,501. Positive indi cators evident in the articles: require d reserves, whi ch a mount to 2,05 8, amounts due from cre dit institutions also rose to 1 6,624 . Net invest ments in 
securities evaluate d at fair durability in 201 5 amounte d to 20,2 13, whi ch is hig her by 2,644 i n respe ct of 2014. Net loans re ceivable increase d by 106, 895. There was a slight increa se in net inve stment s in se curities other financial assets at 0,8 76, as well as invest ments i n subsidiaries and independent or ganizations to 1, 747. T here was a slight reduction in net invest ments in securities held to maturity at 0,463. Fixe d assets, i ntangible assets 

and material stocks for 2015 i ncreased to 7,5 34. Other assets decreased by 6,3 31. In ter ms of liquidity and profitability of Ba nk assets form a portfolio of securities or a portfolio of inve stment banking. The for mation of the portfolio pursues tw o goals: to bri ng revenue s to the Ba nk, and to Supple ment t he secondary reserves as we appr oach the maturity of long -term se curities a nd turni ng them i nto short-term. T he Ba nk's credit policy 

aimed at incr easing the pr ofitability of credit invest ments, re ducing risk and maintaining liquidity. Let us analyze in table . 2 .4 structural indicat ors of the loan portfolio by key sect ors of the economy.  

Table 2.4  

Analysis of the for mation of the credit port folio by economic se ctors of the branch of "Gazprombank " (JSC), bln RUB.  
 

Sectors of the economy in 2 014 and 2015  
Amount % Amount % 

Gas supply (gas supply ) 393,9 16 63 6 4 468,8 76  

Industry 82, 608 99, 002 13 13  

Individuals 6 6,527 85,03 1 11 11  

Trade 40,03 9 6 7 54,1 79  
Constr uction 22,03 4 4 25,8 98 4  

 

End of table 2.4  

Other 10,2 33 2 2 13, 599  

Total loans to customers 6 14,35 7 100 10 0 745, 585  
 

 The table show s that in some se ctors of the e conomy like agriculture and the gas industry saw a slight growth. Compare d to the 20 15 gas supply increased the priorities and amounts to 468 billion ruble s, but in the perce ntage of t he total number of bra nches de crease d by one perce nt and a mounted to only 63%. Industry in 201 5 amounte d to 99 billion rubles , this figure i s higher tha n in the previous year, however the t otal loan port folio 

remaine d at the same level – 13 %. T he share of le nding to individuals falls in 20 14, 67 billion ruble s, in 20 15 – 85 billion RUB or 1 1% of a ssets. Trade has increase d, from 40 billion (2014 ), up to 54 billion ruble s in 2015 . The share of constructi on (4%) and other industries (2% ) has not cha nged in perce ntage terms. Given that today is a Bank lendi ng operation traditionally cover the for mation of a ctive  transactions that bring the most 

income and make up the most signi fica nt portion of the a ssets will analyse the structure of loans (table. 2.5).  

Table 2.5  
Analysis of the str ucture of loa ns by se ctor invest ments, RUB bn  

Group of borrowers 0 1.01.2 014 01 .01.2 015 01. 01.20 16 year year 

Loans to legal entities 4,015 1,353 9 ,203  

Loans to individual s 2,09 8 9,203 1 1,328  

 

On the ba sis of the table shows that loans to individuals soare d by 201 6, the dyna mics is traced a nd in respect of legal pers ons. Although i n 2014 the loan pra ctical did not di ffer from that of 2 013 and have bee n signi ficantly understated by the results of 201 6. This figure ca n be e xplained by the fact that  in 2015, increase d the cre ditworthiness of borrower s, which incr eased the a bility of organi zations a nd pe ople to borrow. As shown by 

the evaluation of the fi nancial monitoring of the Ba nk under consideration, another characteristic of active and passive oper ations of the branch of "Ga zpromba nk" (JSC), important to assess the reliability of its activities is consistency in terms of attracted a nd pla ced resour ces of the Bank. The ter ms of the imple mentation of obligations un der assets a nd liabilities is strictly regulated by a bra nch of the Bank. I n addition to the liqui dity risk, 

the misalignment of terms of attraction and place ment of resources leads to a n increa se of the interest rate risk, the essence of w hich i s that the  Bank either could not attract enough chea p resource s for funding long-ter m active operations with a fi xed intere st rate, or can not suffi ciently profitable pla ce previously borrowed at a fi xed intere st rate resour ces.  

Thus, one approach to the manage ment of assets a nd liabilities is the strategy agreed terms, the aim of whi ch is to kee p the ratio of assets to liabilities e qual to one. Consi der the situation in the Ba nk in 2014 a nd 20 15. Will follow the ter ms of the ratio of assets and liabilities of attracted and place d funds and the re sults refl ect in table. 2. 6.  

Table 2.6  
The ratio of assets and liabilities in terms of attracting and placi ng in the branch "Gaspr ombank", bln. RUB.  

Time 01.0 1.201 4 01.0 1.201 5 Deviation  
From 8 to 30 days 5,645 2,990 -2,65 5  

From 31 to 9 0 days 2,04 8 3,95 0 +1,90 2  

From 91 to 1 80 days 3,8 81 5,0 00 +1,1 19  
 

End of table 2.6  

From 181 to 1 year 1,458 3,0 91 +1, 580  

From 1 to 3 years 3,0 91 1,5 11 +2,4 89  

Over 3 years 25,850 27,35 0 -1, 500  

 

Based on the data in ter ms of attracting and hosting shows that are very popular, the assets and liabilities of maturity over  3 years. In 201 5 in 2 time s de creased the asset fr om 8 to 30 days.  
For the rest of the ti me is dominate d by growth assets. Loa n receivabl es be fore pr ovisions for possible losses, made on 01.0 1.201 5, has the foll owing struct ure (tab. 2 .7).  

Table 2.7  

Analysis of loa n receivable s of t he branch of "Ga zpromba nk" (JSC)  

Loan portfolio as of 01.0 1.201 4 To 01. 01.20 15  

billion ruble s % billion rubles %  
Legal entity of 59. 4 408,0 546,1 6 ,7  

Individuals 6 6,0 57, 7 8,4 8,1  

Interbank loans 217 3 1,6 23, 7 191,9  

Bills 2,6 0,4 0 ,6 0,1  

Other 1,1 0, 2 0,7 5,8  
 

 Analysis of the results of fina ncial monitori ng has deter mine d that the operating expense s of the Ba nk increase d 1.3 ti mes and be in 2 015 and 18.6 billion, compared to operating e xpe nses for 20 14 in the a mount of 14.7 billion ruble s. This increase i n expenses is connected with the planned opening of additional offi ces a nd e xpanded its staff accor dingly. According to the internal rules for monitori ng complia nce of all Ba nk operations, 

Division of fina ncial monitori ng and analysis a ccurately tracks the order and timing of deliver y of cash, whi ch are service i nstitutions t han at each facility in coordi nation with their supervisor s, base d on the need t o accelerate the turnover of money and timely receipt of their cash in the days of the branch "Gazprombank" (JSC).  

In order to maxi mize the i nvolveme nt of cash i n their funds , due to the timely and complete collecti on of money pr ocee ds of the enter prises fr om branch " G PB " (JSC) organizes the inspe ction of cash disci pline all of t he service d enterprise s.  

As shown by the analysis of the activities of this proverki is required for all enterprise s, regardless of the le ngth of service in the Bank, including:  
 engaged in through the Bank electronic payment only  (if you have multiple accounts in  different credit inst itutions);  
 not hav ing cash that  is not making cash operations in credit inst itut ions and  cash payments. 

You nee d to focus on t he fa ct that there are compa nies that fi nancial are not subject to inspe ction:  

 enterprises on the accounts which had no operations to write-off or transfer of funds during the year. In the preparation of the audit plan relative to these enterprise s there is a proble m: in ac cor dance with the Position of the accounts for which there is no moveme nt for six mont hs, should be cl osed, which the Bank is not done. Due to the unwillingness of the Bank to lose cust omer s. There fore, in ter ms of include d non-performi ng 

accounts.  
 ind ividuals engaged in entrepreneurial activit ies without forming a legal en tity ;  

 non-profit organizat ions,  including public a nd religious organizations;  
 budget organ izat ions, budgetary  funds, having accounts in the Federal Treasury ; 

 enterprises Federal security  service of the Russ ian Federation,  military  units, inst itu tions  of the Minis try  of defence of the Russian Federation, Mi nistry of internal A ffairs of the Russian Federation and individual busine sses that their a ctivities can not decipher the destination of the re ceived a mounts.  

Check ea ch customer with the branch of GPB (JSC) is made not less tha n once in two years. F or inspe ctions appr oves a plan of inspe ctions for the quarter, which shall include not less tha n 1/8 of the e nterprise s serviced by the Bank under consideration. In the first quarter of 201 5, the Ba nk was servicing  client 444, of whi ch 11 7 are private entrepreneurs who are not subje ct to inspe ction, consequently, for the quarter che cked 40 
companie s, which is 30 more customers compare d to the fourth quarter of 2 014. T he plan is drawn up at least 15 calendar days prior to the re porting quarter.  

 In the first pla ce in terms of financial monitoring a nd control include the following types of busine sses :  
 

 

 revenues, but rarely donate the pr oce eds to the Bank;  
 

 products, travel e xpe nses, a nd other allowa ble purpose.  

 So in the first quarter of 20 15, it was planned to test 40 Companie s fro m a mong the perma nent clients of the bra nch of "Gazpr ombank" (JSC), whi ch was 1 2.2% of the total number of service enterpri ses. In the intervening period ha s actually bee n produced 22 che cks. The plan is not fully imple mented for the following reasons :  

most of the customers have account in other ba nks and have already been che cked by other cre dit institutions. S uch e nterprise s – 3;  

— despite the fa ct that the agreeme nt on ca sh manage ment services provided by the responsibility of the client to pr ovide the Ba nk with cash documents for inspe ctions, heads of the se enterpri ses do not fulfill this clause . Such enterprise s – 4;  
— in a number of controlle d entities includes those customers who ope ned a Ba nk account recently and serviced for less than 3 months, check the data of the enterprise does not make sense . At the moment in the branch of such e nterprises 4 ;  

— 3 businesses asked for the delay in the audit and reschedule the test for the se cond quarter of 20 15, as notified officially;  

— 2 enterprises had no transa ctions in the account duri ng the year, therefore check not subje ct.  

The inspections revealed that the major violations of e nterprises all owed in the e xe cution of cash documents:  

in the cash book is ofte n allowed correcti ons an uncertified sig nature of the chief a ccounta nt;  
— cash book is not always sealed a nd numbered;  

 in account ca sh warrants, as a rule , are not signe d by reci pient of funds not provi ded their pa ssport data;  

— it is not always possible to set goals of spending revenue be cause some costs are no a dvance re ports.  

After analyzing the results of inspe ctions over the last three years it was found that the number of violations de creased sig nifi cantly (table. 2. 8).  

Table 2.8  
The results of the inspe ctions branch of Gazpr ombank (JSC) of cash discipline by the enterprise s for 2 013 -201 5.  

Violations (in % relative to the amount of the a udited compa nies-clients of the Bank)  

2013  

2014  

2015  

The excess of cash balance li mit 15 3 0  

Failure to comply with the limits of ca sh pay ments between legal entities 12 7 0  

Incomplete posting of money received in the Bank 5 0 0  

Not the intended use of proceeds 4 2 1  

Improper e xecution of ca sh docume nts 8 10 0, 6  
 

 This is beca use many customers di dn't even know a bout the e xiste nce of Ba nk checks. Currently whe n you receive a notifi cation of the upcomi ng inspe ction, many clients consult on matters of regi stration of cash documents, a bout the possibility of corrections. Therefore, the inspecti on of the comme nts to customers al most never happens.  

There are individual comments on paperwork of cust omer service (EYE ) – 3 ca ses not matching the payr oll data for m (rubles million rubles, respectively). I ndividual comments on the desig n of the ac counts receivabl e of the retail division (PPR):  
of the client;  

 

tablished deadlines for revenue;  
 

xpenditure of revenue; 

ayment;  

 

Despite positive change s in the Russia n regulatory fra mework concerning inter nal control, there are still ma ny questions that  nee d urgent solutions. In particular, the main drawba ck of Bank of Russia regulations on the organi zation and functi oning of internal contr ol, in our opini on, is the casualization and frag mentation, respe ctively. For this reason, t o for m the m on the basis of a holistic view of t he system of inter nal control, the Ba nk 

continues to date is not possible . This is a ctually confirmed by the fact that the majority of the Russian Ba nk manager s, ca n be, and do not see evil in the inner control, but the soluti on to the proble ms of internal contr ol see, however, is not meani ngful with her hand, but also by for mal institutional. The refore, the co nsideration of is sues of legal support of inter nal control in branch "Gazprombank" (JSC) has led to the conclusion that, 

firstly, in this region, there are still many problems requiring practical solutions. And the most important thing is to fi nd the se sol utions without a dee p scie ntific study today the whole complex of is sues conne cted with it, is impossi ble.  

All the above-mentioned di sadvantages of the syste m of internal financial control in the bra nch of "Gazprombank" (JSC), determi ned the need for devel opment in this final qualification work, a number of re commendations for improving the syste m of banking supervisi on.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Chapter 3. Mea sures to i mpr ove the activities of the fina ncial monitori ng Department of the branch "Gazpr ombank" (JSC) in Kra snodar  

 

Measures to i mprove the system of Bank internal and external controls in cre dit institutions, and issues relate d to the inter action of internal and external a udit is very importa nt for the banking community at the present time . Success ful work of commer cial Bank in modern conditions, hig h risks, and these risks are numerous in both e xternal and in t he internal environment in whi ch the Bank operate s, and ther efor e, the Ba nk 
manage ment is obliged to e nsure the high quality of its governance. That is w hy, for the manage ment of the Bank, wanting to i mprove the quality of manage ment, should be the leading dire ction in e stablishi ng a clear syste m of control over all aspe cts of a commercial Ba nk.  

This opi nion is shared by today's leading analysts i n the fiel d of financial control and accounting in the ba nking sect or, na mely Karmokov X., Ner ubaylo E. V. and S otnikova L. V. But in order to do this ste p, that is, to arrange clear control system, you nee d not only the desire of the bankers, that is, the ma nageme nt of the Bank, but a proper understandi ng requires methodical, methodol ogical foundations [2 1, p. 7 ].  

Alternative risk assessme nt and evaluation of quality services, a nalysing risks on a n ong oing basis , not included the functions of the Department of fina ncia l analysis a nd monitori ng of branch "Ga zpromba nk" (JSC). Comprehensive analysis showed that in the short ter m, banks do not plan to reduce the s taff of the internal control service. More over, 42% (59%) - hal f of the banks are focuse d on e xpa nding the number of e mploye es of 

service of fina ncial control, and the most weakne sses of control functions it is noted that shortage of personnel (23% (6%) cases ). Trace table. 3.1 stre ngths and weaknesses of the impleme ntation of the financial monitoring servi ce of t he studie d branch of the Bank to deter mine ways to further i mprove . 

Table 3.1  

Assessment of the strengths and weak nesse s of the internal control service of t he branch "Gazpr ombank" (JSC)  
Weaknesses of the internal control Strengths internal control service  

- shortage of per sonnel;  

- lack of ti me;  

- foll ow-up nature of the control;  

- the combination of functions; - professionalism;  
- inde pendence;  

-responsi bility; 

- good communi cation skills;  

-honesty;  

-hardness.  
 

Conduct e xternal assessments of the i nternal control in the Bank is not only good practi ce of busi ness manage me nt, but also a  mandat ory procedure i n the organization of the internal audit process. Plans to use such assessme nts in the future means the prese nce of the Bank's manage ment interest in t he developme nt and understa nding of the place of implementation of the contr ol policy in the control syste m (tab.3 .2).  

Table 3.2  

The analysis of the e xternal asse ssment of the strengths and weakne sses of the i nternal control service of the branch "Ga zpromba nk" (JSC)  

Quality Indi cators, %  

Personal qualities the most i mportant for e mployee s of i nternal control service professionalism;  

indepe nde nce ;  

communicati on skills;  

hone sty and creativity; 87  

39 
26 

25 

 

End of table 3.2  

The strengths of pr ofe ssionalism;  

indepe nde nce ;  
error prevention;  

a wide range of inspe ctions 26  

23 

16 

13 
Weaknesses shortage of sta ff;  

the lack of time;  

the lack of indepe nde nce ;  

the lack of profe ssionalism;  

incomplete coverage of transacti ons;  

subse que nt chara cter control;  
the combinati on of duties ; 23  

13 

13 

10 

10 
6 

3 

 

 

Amid the shortage of staff professi onalism identi fied strengt hs in the work of fi nancial control and analysi s of a ctivities of the branch of "Gazprombank " (JSC) i n 26% of case s, and also the most i mportant personal quality - in 87%. T his is fully consistent with the fact that only 39% of banks in Krasnodar Krai is presented by certified professi ona ls. Lack of time - 13%, personnel - 23%, la ck of professionalism - 20% i dentifie d by the 

respondents a s weaknesses, show the dire ction in w hich to perfe ct the methodology to be a pplied for the organization and conduct of inspe ctions . By combining the most frequent answer s, you can draw the i mages of the current sol ution focus areas :  
 strength s of wor k: profess ional, effective anticipation of the risks of  maki ng mistakes, the monitoring of regulatory require me nts (this chara cteristic is given 12 -47% of respondents ), pr ofessional, i ndependent monitoring, based on moder n technol ogies and the anticipati on of possible error s (10 -26% of respondents );  

 weaknesses work poorly identifitseerida (a quarter of t he respondents generally refuse d to answer ): weak technical support, lack of professi onal risk assessment, only the subsequent chara cter of the control (t hese features are repre sente d 6-1 2% of re sponde nts), the service is always understa ffe d, depends on the opini on of e xecutives of the Bank e xperie ncing a negative attitude, poor knowledge of operations with securities and 

foreign e xchange, incomplete transactions and a nalyzes, as a rule , after its Commission. This group has identi fied 7 -23% of respondents.  

Perhaps the roots of the conflict lie in the fact that the Manag er of the Bank is very well -i magine the role a nd tasks of fina ncial monit oring and i nternal control, and wishful thinking, while the staff of D epartme nt of fina ncial analysis and daily monitoring t o solve various pra ctical pr oble ms of ensuring the objectivity of their work, not usi ng suffici ent support from t heir leaders. Another e xplanation for the contradiction lies in the fact that 

they have different model s of organization of inter nal control syste ms in di ffere nt banks. However, ma ny manag ers do not see m to be clear whether their particular model with the for mal require me nts of t he CBR. I nterestingly, when aske d about job satis faction of Depart ment, ma nagers tend to rely solely on their own i deas about the evaluation criteria of their activities. Neither the Regulation No. 24 2-P, nor ot her nor mative acts of the 
Central Bank of the Russia n Federation doe s not contain practical re comme ndations on evaluation of per for mance. At the same time, and the Ba nk itself has not developed a robust methodol ogical appr oaches to addressi ng this issue. One of t he most fre quently encountered i n practice is the question of the orga nization of repre sentative offices the hea d offi ce to the bra nches. More t han hal f of t he case s in ba nks, with branches, i nternal 

control functions in all branches of the services performe d directly by the head offi ce. Only one -tenth of ba nks with branch offi ces ea ch branch office has a team of e xperts i n the fiel d, and in a quarter of the total number of ba nks with branche s whether the branch employee responsible for controlling,  not universal. Apparently, the de cision on the e stablishment of the branch of the service (representative) is greatly influe nce d by 

technological development of the Bank, distance of branches and other individual reasons.  
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— оценку инвестиционных проектов и формирование портфеля 

инвестиций; оценку затрат на капитал; финансовое планирование и контроль; 

— организацию аппарата управления финансово-хозяйственной 

деятельностью. 

Что касается проведения финансового менеджмента в коммерческом 

банке, то с точки зрения теоретических основ - это управление процессами 

формирования и использования денежных ресурсов. Сам процесс тесно связан 

с организационно-технологическим менеджментом и управлением 

банковскими подразделениями, их взаимоотношениями в различных процессах 

банковской деятельности, в том числе управлением персоналом банка. Наряду с 

проблемами финансового, организационно-технологического характера в 

коммерческом банке большое значение имеют проблемы информационного и 

логико-аналитического обеспечения финансового менеджмента коммерческого 

банка, оптимизации деятельности коммерческого банка как хозяйствующего 

субъекта и оптимизации технологических процессов и организационных 

структур.  

Цели и задачи финансового менеджмента в коммерческом банке - 

определение рациональных требований и методических основ построения 

оптимальных организационных структур и режимов деятельности 

функционально-технологических систем, обеспечивающих планирование и 

реализацию финансовых операций банка и поддерживающих его устойчивость 

при заданных параметрах, планирование финансовой деятельности банка и 

управление процессами привлечения и размещения денежных средств, что 

обуславливает актуальность темы дипломной работы. 

            Объектом дипломной работы является филиал «Газпромбанк» (АО) в 

г.Краснодаре.  

           Предметом дипломной работы являются результаты  деятельности 

финансового мониторинга филиала «Газпромбанк» (АО) в г.Краснодаре.  

Целью дипломной работы является разработка мероприятий по 

совершенствованию деятельности финансового мониторинга филиала 

Ներածություն  

 

 

 
 

Ռուսաստանի բանկային  համակարգը իրենից ներկայացնում է, ինչպես հայտնի է, կարեւոր (եւ մեկը հ իմնարար) ոլորտը ազգային տնտեսության. Լ ինելով կապող օղակ շ ուկայական  հարաբերությունների, նա ունի մեծ ազդեցություն է որպես տնտեսական գործընթացների վրա, այնպես էլ կենսագործունեությունը հասարակության. Բանկային ոլորտ ը գրեթե բոլոր զարգացած երկրներում 

չափազանցություն չէ : առավել կարգավ որվ ող,  ինչպես նաև ենթակա վերահսկողությա ն, ինչպես պետական  իշխանությա ն մարմ ինների, որոնք լիազորված են իրականացնելու պետական ֆինանսական վերահսկողության, այնպես է լ ոչ պետական  կազմակերպությունների իրականացնող անկախ ֆինանսական վերահսկողությունը առեւտրային հիմ ունքներով: Վերջերս բազմաթիվ 

հոդվածներում բարձրացվ ում է հարցը մի շարք առանձնահատկություններ համակարգի ֆինանսական դիտարկումների, ինչպես նաեւ պատճառների, նպատակների և հետևանքների մասին Դաշնային օրենքի ընդունման համար: Դիտարկելով ցանկացած թեմայի, կարևոր է կողմնորոշվել понятийным агрегатом, որը կարող է օգտագործվել քննարկման ժամանակ այս կամ այն հարցի լուծման 

համար: Վերլուծելով գիտական գրականությունը, մասնավորապես աշխատությունները կ. գ. թ., դոցենտ Арефьева Կ. Պ. - ին, կարելի է տալ հստակ տերմինի սահմանում ը "ֆինանսական մենեջմենթ".  Այլ կերպ ասած, դա տեսակի մասնագիտական գործունեություն է, որն ուղղված է կառավարում ֆինանսա-տնտեսական գործունեութ յան ընկերությունները հ իման վրա ժամանակակից 

մեթոդներով. Ֆինանսական մ ենեջմենթ մեկն է այն հիմ նական տարրերի ողջ համակարգի ժամանակակից կառավարման  ունեցող հատուկ, առաջնային նշանակություն  համար այսօրվա պայմանների Ռուսաստանի տնտեսության  [2,գ. 16]. Համարում է, որ ներառում  է ֆինանսական մենեջմենթ:  

- մշակումը եւ իրականացումը, ֆինանսական քաղաքականությա ն;  

- որոշումների կայացման ֆինանսական հարցերով, նրանց  конкретизацию եւ մշակման մեթոդների իրականացման;  

- լրատվական ապահովման մ իջոցով կազմման և վերլուծության ֆինանսական հաշվետվությունների;  

- գնահատում ՝ ներդրումային նախագծերի ձևավորումը պորտֆելի ներդրումների; գնահատական ծախս երի կապիտալը; ֆինանսական պլանավորում և վերահսկում;  

- կազմակերպությա ն վարչությա ն աշխատակազմ ի ֆինանսատնտեսական գործունեության հ ետ:  

Ինչ վերաբերում է անցկացման ֆինանսական կառավարման առեւտ րային բանկում, ապա տեսակետից  տեսական  հիմքերի - դա կառավարման գործընթացների ձեւավորման եւ օգտագործման դրամական ռեսուրսներ. Գործընթացը սերտորեն կապված կազմակերպական -տեխնոլոգիական մենեջմենթով եւ վարչությա ն բանկային ստորաբաժանումների, նրանց փոխհարաբերությունների 

տարբեր գործընթացներում բանկային գործունեությա ն, այդ թվում '  անձնակազմ ի կառավարման բանկի. Հետ մեկտեղ խնդիրներով ֆինանսական , կազմակերպական-տեխնոլոգիական բնու յթի առեւտրային բանկում մեծ նշանակություն խնդիրներ ունեն տեղեկատվական եւ логико-վերլուծական  ապահովման ֆինանսական կառավարման առեւտրային բանկի գործունեությա ն օպտիմա լացման 

վերաբերյա լ առեւտրային  բանկի ՝ որպես տնտեսվարող ս ուբյեկտ ի և տեխնոլոգիական գործընթացների օպտիմա լացման և կազմակերպչական կառույցների. Վերջին վերաբերում է խնդիրներին համակարգային վերլուծութ յան (ուսում նասիրության գործողությունների, ինֆորմատիկայի). Նպատակներն ու խնդիրները ֆինանսական կառավարման առեւտրային  բանկում սահմանումը 

ռացիոնալ պահանջների և մեթոդական հիմ քերի կառուցման օպտիմալ կազմակերպչական կառույցների և ռեժիմների գործունեությա ն գործառութային-տեխնոլոգիական համակարգերի ապահով ող պլանավ որում ը եւ  իրականացումը, ֆինանսական գործարքների բանկի և նրան  աջակցող կայունություն սահմանված պարամետրերի, պլանավորման բանկի ֆինանսական գործունեությա ն եւ 

կառավարման գործընթացների ներգրավման եւ տեղաբաշխման դրամական մ իջոցների, որ պայմանավորում է թեմայի հրատապությունը ավարտական որակավորման աշխատանքները. Չի կարելի չնշել այն փաստը, որ նպատակներն ու  խնդիրները ֆինանսական կառավարման առեւտրային բանկում ներառված չեն  հետեւյա լ նյութից բանկային գործունեությա ն հաշվապահական 

հաշվառումը և հաշվետվությունները, արժութային կարգավորումը, բանկային իրավ ունք, директивная հաշվետվությունները և կառավարում տնտեսական նորմատիվներին, ներառյա լ ՝ պարտադիր պահուստավորումը ստեղծում ը պահուստների տակ արժեզրկման արժեթղթերով գործառնությունների եւ տրամադրվող վարկեր. Դա բացատրվ ում է նրանով, որ բոլոր վ երը նշված է директивными 

նորմերին, որոնք մտցվել մակարդակով պետության (ԿԲ-ին ՌԴ, ամն եւ այլն), և ենթակա են կառավարման,  օգտագործելով ներքին եւ  արտաքին պահուստների բանկի, որոնք նրան  տրամադրում են արտաքին պայմանները բանկային գործունեության [5,գ. 113].  

Օբյեկտ ավարտական որակավորման աշխատանքի է ֆինանսական  մասնաճյուղի գործունեութ յունը "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) ք. Կրասնոդարում: Առարկա – գործունեութ յան արդյունքները ֆինանսական մ ոնիտորինգի մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) ք. Կրասնոդարում : 

Նպատակը ավարտական որակավ որման  աշխատանքի է մ իջոցառումների մշակում գործունեության  կատարելա գործման  ֆինանսական մ ոնիտորինգի մասնաճյուղի OA "Գազպրոմբանկ" քարավան". Ըստ ընտրած նպատակով են դրվել և լուծվել են հետևյա լ խնդիրները :  

Ուսում նասիրել տեսական և մեթոդական հ իմքերը կազմակերպությա ն ֆինանսական մ ոնիտորինգի վարկային հիմնարկները.  

— Անցկացնել վ երլուծել և գնահատել կազմակերպության գործունեությա ն ֆինանսական մ ոնիտորինգի մասնաճյուղում ' "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ). Կրաս նոդարում;  

— Որոշել խնդիրներ կազմակերպության գործունեությա ն ֆինանսական դիտարկումների վրա ուսումնասիրվող օբյեկտի;  

— Մշակել միջոցառումներ կատարելագործման բանկի գործունեությա ն ոլորտ ում անցկացման ֆինանսական վերահսկողությա ն եւ քննարկել ֆինանսական արդյունավետությունը ստացված արդյունքի:  

Իր հոդվածում կ. գ. թ. Г недко Ծնված Դ. - ն նշել է, որ ֆինանսական վերահսկողությունը պետք է իրականացվ ի տարբեր մ եթոդներով, որոնց տակ այսօր տեսաբանները հասկանում, հնարքներ, եղանակներ և միջոցներ այն իրականացնելու համար: Դրանց վերաբերում  են վերստուգման, դիտարկում, հետազոտություն, ստուգում, վերլուծություն և այլն:  

Կառուցվածքային выпускная որակավորման աշխատանքը բաղկացած է ներդրման, երեք գլուխներից, եզրակացությունից և ցուցակի գրականություն.  

Մեթոդական բազան հետազոտությունները հիմնված է диалектическом մոտեցման օբյեկտի և առարկա յի, позволяющему  դիտարկել երեւու յթը ինտեգրման  բանկային ծառայությունների որպես դինամիկ գործընթաց է ։ Համակարգային մոտեցում исследуемому  երևույթին թույլ է տալիս ձեզ տալ այն համապարփակ համապարփակ վերլուծություն.  Աշխատանքում օգտագործվել են ավանդական 

общенаучные մեթոդներ (վերլուծություն, սինթեզ, պատմական մ եթոդը, համեմատությունը, անցում է աբստրակտ կոնկրետ, ամփոփում ը, մանրամասն). 

Տեսական  հիմքը: հետազոտության  հանդես են գա լիս աշխատանքի, հայրենական և արտասահմանյան մասնագետների տնտեսագիտությա ն, մենեջմ ենթի և ֆինանսական  քաղաքականության , ինչպիս իք են Арефьевой Կ. Պ.,  Гнедко Ծնված Դ., Зуева Կ. Կ. - ին եւ բազ. այլն:  

Ընդհանուր աշխատանքի ծավալը կազմ ում է 80 թերթերի տպագիր տեքստի եւ ներառում է 6 նկարներ, 13 սեղանների և 1 բանաձեւով.  

 

 
 

 
 

 

 

Գլուխ 1 . Տեսական և մեթոդական հիմքերը կազմակերպության ֆինանսական մոնիտորինգի վարկային հաստատություն  

1.1.Հասկացությունը և ձևերը մոնիտորինգի վարկային հաստատություն  

 

Լայնորեն օգտագործվող ներկայումս հասկացությունը "ֆինանսական մ ենեջմենթ" - ն ունի բազմաթիվ մեկնաբանություններ. Սակայն, ընդհանուր առմամբ, ռուս մասնագետները համակարծիք են մեկ հարցում ՝ այն է, որ ֆինանսական մենեջմ ենթ - դա վարչությունը հարաբերությունների ձևավորման և օգտագործման դրամական ռես ուրս ներ. Հենց այդ իմաստով ֆինանսական մ ենեջմենթը 

դիտվում է աշխատանքներում այնպիսի հայտնի հեղինակների, ինչպիս իք են Ի. Տ Բալաբանով ը, Ի. Ն. Герчикова, վ. Վ. Ковалев, Լ. Պ. Պավլովի, Ռ. Ս. Са йфулин, Ե. Ս. Ստոյանով, Ա. Դ. Шеремет [3,էջ 16].  

Բանկը կազմակերպում է ներքին վերահսկողությունը '  հաշվի առնելով հանձնարարականների ըստ կազմակերպության ներքին վերահսկողությա ն ռիսկերի բանկային գործունեության մաս ին: Ֆինանսական մոնիտորինգի նաեւ գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների գործողությա ն դրամական միջոցներով կամ այլ գույքով, հայտնաբերելու գործողություններ, որոնք 

ենթակա են պարտադիր վերահսկման, եւ այլ գործառնությունների հետ կապված դրամական միջոցների կամ այլ գույքի հետ կապված օրինականացման հանցավ որ ճանապարհով ստացված եկամուտների և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ.  

Խիստ ներքին վերահսկողական համակարգը կազմակերպվում է բանկի կառավարման մարմ ինների կողմից լիազորված բանկի հիմ նադիր փաստաթղթերով. Նպատակով մոնիտորինգի գործընթացի գործունեությա ն ներքին հսկողության համակարգեր,  բացահայտման և վերլուծության խնդիրները, որոնք կապված են նրա հետ, ինչպես նաեւ առաջարկությունների մշակման  

կատարելագործման ու գործունեությա ն արդյունավ ետության բարձրացմանը բանկերում ստեղծված է ծառայութ յունը ներքին վ երահսկողության. Կարեւոր է նաեւ, որ մի հակազդող օրինականացման մ իջոցների և հանցավոր ճանապարհ ով ստացված եկամուտների, ներառում արգելքը հաճախորդների իրազեկումը և այլ անձանց կողմից  ընդունվող Օրենքին համապատասխան ձեռնարկված 

միջոցառումների մասին: Այսօր առավել արդիական  եւ քննարկվող թեմաներից է ներդրում ը, օպտիմա լացում և իրականացումը (իրականացում) համակարգի ֆինանսական դիտարկումների (կամ համակարգի ֆինանսական  մոնիտորինգի) բոլոր ոլորտներում  ֆինանսական համակարգի ՌԴ-ի [5,գ. 21].  

Կազմակերպման և իրականացման մ ոնիտորինգի ֆինանսական վիճակի ձեռնարկություններ հանդես է գալիս որպես առավել հեռանկարային մոտ եցումների խնդրի լուծման համար տեղեկատվական ապահովման վարչության աշխատակազմ ի. Դժվար է գերագնահատել  նրա դերը մոնիտորինգի ֆինանսական վիճակի առևտրային բանկի կառավարման ձեռնարկություն է : Այն 

հնարավորություն  է տալիս իրականացնել վերլուծություն և կանխատես ում է տնտեսական գործընթացների, ստանալով օպերատիվ եւ անկախ գնահատման փոփոխության տնտեսական դրությա ն մակրո-, տարածաշրջանային եւ мик роуровнях. Բացի այդ, կցանկանայի նշել, որ հենց օբյեկտ իվ մոնիտորինգ ֆինանսական վ իճակի ոլորտ ի ձեռնարկությունները բանկային ծառայությունների 

թույ լ է տալիս ժամանակին բացահայտել կրիտիկական իրավիճակի անբարենպաստ միտումները և ժամանակին շտ կել բարդ վ իճակը ։  

Մոնիտորինգ ֆինանսական ձեռնարկությունները, սահմանվում է որպես մեխանիզմ իրականացման մշտական  դիտարկման կարև որագույն ընթացիկ արդյունքների, ֆինանսական գործունեության պայմաններում անընդհատ փոփոխվող ֆինանսական շուկայի կոնյունկտուրայի [1, գ. 67].  

Հիմքում դասակարգման տեսակների, ձեւերի եւ մեթոդների ֆինանսական վերահսկողությա ն սուտ նշաններ, որոնք բնութագրում են որոշակի կապի օբյեկտների դասակարգման. Որոշելու համար տեսակների, ֆինանսական վերահսկողության, որպես կանոն, բխում են այնպիսի առավել էական հատկանիշների դասակարգման, որպես սուբյեկտ և օբյեկտ վերահսկողությա ն. Կախված 

սուբյեկտների վերահսկողություն իրականացնող, առանձնացնում են: պետական ֆինանսական վերահսկողությունը և ոչ պետական  ֆինանսական վերահսկողությունը, որը ներառում է աուդիտորական, внутрихозяйственный եւ հանրային վերահսկողություն: Հետագա վերլուծութ յան և որոշման մեթոդների անցկացման ֆինանսական մոնիտորինգի դիտարկենք յուրաքանչյուր թվարկած 

տեսակների. Ավանդաբար առանձնացնում են հետևյալ տեսակի ֆինանսական վերահսկողությա ն (табл. 1.1).  

Աղյուսակ 1.1  

Հիմնական տեսակները ֆինանսական վերահսկողությա ն  

 

 

Պետական ֆինանսական վերահսկողությունն  իրենից ներկայացնում է գործողությունների համախումբ եւ գործողություններ,  իրականացվող պետական իշխանության մարմինների, ինչպես նաեւ հատուկ ստեղծված նրանց մարմինների,  օգտագործելով հատուկ մ եթոդների և ձևերի կազմակերպման համար '  պահպանելով տնտեսավարող սուբյեկտ ների ու պետական մարմ ինների 

սահմանված իրավունքի նորմերի ապահովման նպատակով օրինականության, նպատակահարմարության, արդյունավետությա ն կրթությա ն, բաշխման և օգտագործման ֆինանսական ռեսուրսների պետությա ն.  

Պետական ֆինանսական վերահսկողությունը ներառում է ոչ մ իայն  պետական տնտես ությա ն, այլև տարածվում է տնտեսավարող սուբյեկտները սեփականությա ն բոլոր ձեւերի, հիմ նականում ստուգելով համապատասխանությունը նրանց կողմ ից հարկային օրենս դրության կատարման պետական և համայնքային պատվերներ, նպատակային օգտագործման սուբսիդիաների, դոտացիաների, 

բյուջետային վարկերի,  ինչպես նաև մատուցման արդյունավետության  եւ օրինականության օգտագործման հարկային արտոնություններ. Հետեւաբար, օբյեկտ պետական  ֆինանսական վերահսկողությա ն հանդես են գալիս բոլոր դրամական հարաբերությունները, ծա լով ի գործունեությա ն ընթացքում տնտեսավարող ս ուբյեկտ ների կապված ձեւավորման եւ օգտագործման  ֆինանսական 

ռեսուրս ների պետության.  Համակարգը վերահսկիչ մարմինների շ րջանակներում գործադիր իշխանության Ռուսաստանի Դաշնության ձևավորվում է ՌԴ Կառավարության, ըստ Բյուջետային օրենսգրքով: Ֆինանսական վերահսկողությունը իրականացվող գործադիր իշխանությա ն մարմ ինների, տեղական ինքնակառավարման մարմ ինների, դրվ ել է : ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ֆինանս ների 

Նախարարությունը, Դաշնային  գանձապետարանը (դաշնային ծառայութ յուն), ֆինանսական  մարմինները ՌԴ ս ուբյեկտ ների եւ մ ունիցիպա լ կազմավորումների, գլխավոր կարգադրիչների բյուջետային միջոցների եւ կարգադրիչների բ յուջետային միջոցների[8,գ. 11].  

Նախագահական վերահսկողություն Ռուսաստանի Դաշնության, որպես կատարման վերահսկողությունը Նախագահի հ րամանագրերի եւ կարգադրությունների հարցերով ՌԴ պետական ֆինանս ների, իրականացվում է լիազորված մարմ ինների կողմից ՌԴ Նախագահ ի օրենսդրությա նը համապատասխան (օրինակ, վ երահսկողության վարչություն ՌԴ Նախագահի).  

Հաջորդ տեսակի վ երահսկողության - ոչ պետական ֆինանսական վերահսկողությունը ներառում է աուդիտորական  վերահսկողություն,  внутрихозяйственный ֆինանսական վերահսկողությա ն եւ  հանրային վերահսկողություն: Աուդիտորական ստուգում (աուդիտ) իրենից  ներկայա ցնում է գործունեություն, որն իրականացվում է աուդիտորական կազմակերպությունների և անհատ 

աուդիտորների կողմից ՝ անկախ ստուգման հաշվապահական (ֆինանսական) հաշվետվությունների աուդիտի ենթարկվ ող անձինք:  

Նպատակն է աուդիտի կարծիք արտահայտելու մասին հավաստիության հաշվապահական (ֆինանսական) հաշվետվությունների. Աուդիտ չեն փոխարինի պետական վերահսկողությա ն հավաստիությա ն հաշվապահական (ֆինանսական) հաշվետվությունների իրականացվող լիա զորված պետական մարմ ինների և տեղական  ինքնակառավարման մարմ ինների օրենսդրությա նը 

համապատասխան: Պաշտոնական ամփոփիչ փաստաթուղթ, որում արտացոլվ ում արդյունքները անցկացված աուդիտի, հանդիսանում է աուդիտորական եզրակացություն: Այն նախատեսված է օգտվողների հաշվապահական (ֆինանսական) հաշվետվությունները, որոնք ներառում են  կազմակերպության ս եփականատերերը կամ նրա գույքի, հարկային մարմիններին վիճակագրության. Ըստ 

բնույթի և նպատակների իրականացման առանձնացնում են այնպիսի ձեւեր աուդիտի,  ինչպես պարտադիր անցկացվող նկատմամբ որոշակի տնտեսավարող սուբյեկտների (զբաղվող որոշակի տեսակի գործունեության կամ կրթված որոշակի կազմակերպական-իրավական ձեւով) եւ նախաձեռնողական աուդիտ. Նպատակն է պարտադիր աուդիտի է ստանալու տեղեկություններ 

ֆինանսական  վիճակի, կազմակերպությա ն շահառու  են հանդիսանում: կազմակերպության գործադիր մարմինը, նրա մասնակիցները (սեփականատերերը), ինչպես նաեւ պետական  իշխանությա ն մարմ ինները, որոնք իրականացնում են վերահսկողություն որոշակի ոլորտներում ֆինանսական հարաբերությունների (օրինակ, գործունեություն արտաբյուջետային ֆոնդերի), այնպես էլ 

գործընթացին, կրթության, բաշխման եւ օգտագործման պետական մ իջոցների. Նախաձեռնողական աուդիտ է անցկացվ ում: տեղեկություններ ստանալու նպատակով, որն անհրաժեշտ է գործադիր մարմնին կամ մասնակիցներին (սեփականատերերին) կազմակերպությա ն կառավարչական որոշումների ընդունման: կազմակերպությա ն ֆինանսական վ իճակի մասին, կարողանանք նրա հ ետ 

փոխհարաբերությունների պայմանագրի կողմ երի, հարկային մարմինների և այլն Աուդիտ արդյունավետության  ներկայացնում է ստուգում մարմ ինների գործունեության, պետական իշխանությա ն, կարգադրիչների եւ ստացողների բյուջետային միջոցների որոշման նպատակով պետական միջոցների օգտագործման արդյունավետության , ստացված կատարման համար նրանց կողմից իրենց 

առջեւ դրված գործառույթների և խնդիրների մասին:  

Внутрихозяйственный վ երահսկողությունն իրականացնում են հատուկ ստորաբաժանում ներ, որոնք նախատեսված են կառավարման կառուցվածքի ս ուբյեկտ ի տնտեսավարման,  ինչպես նաև անհատ մասնագետները: Внутрихозя йственный վերահսկողություն ունի մի շարք առանձնահատկություններ: աշխատողները, այն իրականացնողները,  ուղղակիորեն ենթարկվում են  իրենց ղեկավարին; 

այս տեսակի ֆինանսական  վերահսկողության իրականացվում է մշտապես, այլ ոչ թե պարբերաբար, բա ցի այդ, բացակայում է միասնական կանոնակարգումը ծավալի և բնույթի ընթացակարգերի հսկողությա ն, դրանց փաստաթղթավորման կարգը (որոշվ ում է, որպես կանոն, առավել կազմակերպություն). Внутрихозяйственный վ երահսկողությունը կազմակերպում են հիմ նականում միջին և 

խոշոր ձեռնարկություններում; դրա իրականացման պայմանով ճիշտ կազմակերպման նպաստում է: պատասխանատվության բարձրացմանը պաշտոնատար անձանց և աշխատողների պահպանությա ն ու ռացիոնա լ օգտագործման համար ֆինանսական ռեսուրսների կազմակերպման; կանխարգելման բացասական երեւույթների կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեությա ն; 

ստացման անհրաժեշտ օպերատիվ տեղեկատվությա ն իրականացնելու համար կառավարման [4, էջ 37]. Է ըստ ֆինանսական վ երահսկողության ավանդաբար վերագրում եւ հասարակական վերահսկողություն, որի տակ հասկանում են վերահսկողությունը իրականացվող անմիջապես քաղաքացիների կողմ ից, ինչպես նաեւ հասարակական կազմակերպությունների եւ մ իավորում ների հետ, 

այսինքն առանց հատուկ պետական մարմինների.Ամբողջություն հսկողական գործողությունների և գործառնությունների իրականացվող ս ուբյեկտների վ երահսկողության, կարող է արտահայտվել այս կամ այն ձեւով, зав исящей է մի շարք գործոններից ։ Հաշվ ի առնելով այդ գործոնները ( ժամանակը և վայրը հսկողության պարբերականությունը, անցկացման եւ այլն) կարելի է առանձնացնել 

հետեւյալ ձեւերը ֆինանսական վերահսկողության (табл. 1.2).  

Աղյուսակ 1.2  

Հիմնական ֆինանսական վերահսկողությա ն ձեւերը  

 
 

Անցկացման  ընթացքում ֆինանսական վերահսկողությա ն օգտագործում են որոշակի մեթոդներ, որոնց ավանդաբար ներառում հետազոտություն, ստուգում, աուդիտ, վերահսկողություն, մոնիտորինգ և այլն:  

Ստուգում ներկայացնում է մ իանվագ հսկող գործողություն  կամ համակարգ, վերահսկողական գործողությունների նկատմամբ որոշակի ֆինանսա-տնտեսական  գործառնությունների տնտեսավարող սուբյեկտ ների. Վերստուգում համակարգ է պարտադիր վերահսկողական գործողությունների վերաբերյա լ փաստաթղթային և փաստացի օրինականությունն ստուգելու, 

նպատակահարմարությա ն եւ  արդյունավետությա ն կատարված проверяемом շրջանում ֆինանսա-տնտեսական գործառնությունների, ինչպես նաև օրինականության ճշտության  գործողությունների պաշտոնատար անձանց: Բացի այդ, վ երստուգման արդյունքները պարունակում են կոնկրետ փաստաթղթերով հաստատված սահմանումը սահմանված недостач և կորուստների դրամական  և 

նյութական ռեսուրսներ.  

Հսկողություն է իրենից ներկայացնում համակարգը պարբերական վերահսկիչ գործողությունների դիտարկման համար սահմանված այս կամ այն ոլորտում գործունեությա ն պայմաններին դրա իրականացման. Օրինակ, վերահսկողություն իրականացվ ում է տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեութ յան կանոնների պահպանում ն ապահովելու  նպատակով նրանց  կողմից լիցենզավորման 

պայմանների.  

Մոնիտորինգ: ի տարբերություն հսկողության ներկայացնում է համակարգի անընդհատ կատարվ ող հսկողական գործողությունների և գործառնությունների դիտարկմամբ որոշման նպատակով ընթացիկ փոփոխությունների գործունեության  սուբյեկտի տնտեսավարման [25,էջ 81]. 

Դիտարկումը վարկային գործառնությունների կայանում է մշտական վերահսկողությա ն վիճակին տրված վարկի. Նման  վերահսկողությունը օգնում է ժամանակին  բացահայտել խնդիրները պարտքի մարման վարկի և ձեռնարկել համապատասխան քայլեր: Բացի այդ, մ ոնիտորինգի վարկային գործառնությունների հնարավորություն  է տալիս ստուգել համապատասխանությունը 

գործողությունների աշխատողների վարկային բաժնի հ իմնական պահանջները վարկային  քաղաքականության բանկին:  

Մեխանիզմ վարկային մ ոնիտորինգի պետք է ամրապնդվի համապատասխան բանկային ուղղորդում եւ սիրիահայությա ն վիճակի մասին բանկի. Ինքը մեխանիզմը վ երահսկողության իրականացման համար վարկային գործառնությունների հետ, կարեւոր դեր է կատարում կառավարման վարկային պորտֆելը բանկի, քանի որ ոլորտ ի ձեռնարկությունները բանկային ծառայութ յունների 

ինքնուրույն են որոշում ներգրավման կարգը և մ իջոցների օգտագործման, ի անցկացման վարկային գործառնությունների և սահմանված մակարդակը տոկոսադրույքների չափը հանձնաժողովի վ ճարման. Համաձայն  այդ հ իմնական նպատակն է վարկային մ ոնիտորինգի կայանում է նրանում, որպեսզի թույ լ չտա բարձրացման վարկային ռիս կի գերազանցող սահմանված մակարդակին: 

Հիմնական պահանջը ընթացակարգի վարկային մոնիտորինգի դա մշտական վերահսկողություն և գնահատում մակարդակի վարկային ռիսկի. Հիմնական գործոններին, որոնք ազդում են ռիսկի մակարդակը վարկային գործառնություններ, կարելի է դասել փոփոխություն  վարկառուի ֆինանսական  վիճակի փոփոխությունը շուկայական արժեքի և իրացվելիության գրավ ի, ժամանակացույցը 

խախտելու տոկոսների մարման եւ պարտքի վարկերի. Վիճակագրական հ ետազոտությունների, 80% - ը խնդրահարույց վարկերի հետևանքով առաջանում են  անբավարար մակարդակը վ երահսկելու վարկային ռիսկի. Այլ պատճառներ, ինչպիսիք են ադեկվատ  գնահատում է վարկառուի վարկունակությա ն, սխալ է իրականացվել структуризация վարկի սխալներ է վարկային պայմանագրում, 

ծնում են մոտ 20% - ը խնդրահարու յց վարկերի.  

Հիմնական ուղղությունները վարկային մ ոնիտորինգի է [25,գ. 171]:  

— վերահսկողություն նպատակային օգտագործման, վարկի;  

— վերահսկողություն ժամանակին մարման վարկի տոկոսագումարի;  

— վերահսկողություն ժամանակին վարկի մարման (ըստ մշակված ժամանակացույցի);  

— վերահuկողությունը,  շուկայական արժեքի և իրացվելիության գրավ ի, այլ վարկի;  

— օպերատիվ-հետախուզական փոփոխությունները ֆինանսական վ իճակի վարկառուի 

վերլուծություն որակի և կառուցվածքի բանկի վարկային պորտֆելի;  

— բացահայտել խնդրահարու յց վարկերի և միջոցառում ների մշակում նվազագույնի հասցնել կորուստ ները բանկի;  

— կոնտ մակարդակը վարկային ռիս կի.  

Հիմնական ուղղությունները վարկային մ ոնիտորինգի է [25,գ. 171]:  

— վերահսկողություն նպատակային օգտագործման, վարկի;  

— վերահսկողություն ժամանակին մարման վարկի տոկոսագումարի;  

— վերահսկողություն ժամանակին վարկի մարման (ըստ մշակված ժամանակացույցի);  

— վերահuկողությունը,  շուկայական արժեքի և իրացվելիության գրավ ի, այլ վարկի;  

— օպերատիվ-հետախուզական փոփոխությունները ֆինանսական վ իճակի վարկառուի 

վերլուծություն որակի և կառուցվածքի բանկի վարկային պորտֆելի;  

— բացահայտել խնդրահարու յց վարկերի և միջոցառում ների մշակում նվազագույնի հասցնել կորուստ ները բանկի;  

— կոնտ մակարդակը վարկային ռիս կի.  

Ստուգման նպատակով վարկի նպատակային օգտագործման է հաստատում ուղղությունների շարժման վարկային մ իջոցների վարկային հաշիվ ները.  Հաստատում վարկի նպատակային օգտագործման  կարող են ֆինանսական փաստաթղթերը (վճարման հանձնարարականների, ակրեդիտիվ ներ, հաշիվ-ապրանքագրեր, մաքսային հայտարարագրում և այլն), կնքվել են պայմանագրեր 

տնտեսական գործունեությա ն, ներկայա ցված են  գործարար ծրագրեր, ինչպես նաև տեխնիկա-տնտեսական հիմ նավորումները եւ այլն: Այս փաստաթղթերը պարտադիր են ավելացվել է վարկային և պահվում են մինչև վարկային պայմանագրի գործողությա ն ավարտի. Փաստի բացահայտման դեպքում ոչ նպատակային օգտագործման, վարկի բանկը կարող է  բարձրացնել տոկոսադրույքը 

նախատեսված չափերով վարկային պայմանագրով կամ դադարեցնել հետագա փոխանցումը վարկային  միջոցների դեպքում վարկավ որման վարկային գծի, որպես ծայրահեղ վարկի գումարը կարող է բռնագանձվել հ ետ վարկառուի վաղաժամկետ. Մոնիտորինգի ժամանակին մարելու վարկառուի կողմ ից տոկոսագումարների և պարտքի վարկի վարկային բաժնի աշխատակիցները կազմում 

են համապատասխան մարման ժամանակացույցը-ի գումարների վճարման և ժամկետների. Վերահuկողությունը, գրավի առարկայի, որպես անբաժանելի բաղադրիչը վարկային մ ոնիտորինգի նախատեսում է [12,էջ 91]:  

— ժամանակին ստանալու հավաստի տեղեկատվություն վիճակի մասին և գրավի առարկայի արժեքը;  

— պայմանների կատարման հսկողությունը կողմից պայմանագրի գրավատուի;  

— հետեւել շ ուկայական կոնյունկտուրայի գնահատման իրացվելիութ յան գրավադրվող գույքի վրա:  

Մոնիտորինգի վարկային  ռիսկի մակարդակով առանձին վարկի բանկը պետք է մշտապես հետեւել փոփոխությունները ֆինանսական վիճակի վարկառուի հայտնաբերման նպատակով հնարավոր բարդությունների կանխարգելման  համար: Պարբերականությունը վերլուծություն ֆինանսական  վիճակի վարկառուի որոշվում է բանկի կողմից ինքնուրու յն, հաշվի առնելով 

հանձնարարականների հենց բանկի. Վարկային դիտարկումը թու յլ է տա լիս ապահովել ակնկալվող եկամտաբերությունը վարկային բանկի գործառնությունների,  ինչպես նաեւ պատշաճ մակարդակը ֆինանսական կայունության և բանկի իրացվ ելիությա ն. Ընդհանուր առմամբ, այստեղից է լ բխում են երկու կանոնները, որոնք կարեւոր են հաջող վարկային գործունեության  ցանկացած բանկի 

[12,էջ 44]:  

Նախ, յուրաքանչյուր բանկ պետք  է ունենա իր մոնիթորինգի համակարգ վարկային գործառնությունների;  

Երկրորդ, վարկային հսկողությունը պետք է իրականացնել առավել որակյալ եւ փորձառու են բանկի աշխատակիցները:  

Պատշաճ կազմակերպված վարկային դիտարկումը հնարավորություն է տալիս բանկին գնահատելու համախառն վարկային ռիս կի մակարդակով վարկային պորտֆելի և սահմանել պահանջ աճող բանկային կապիտալի եւ  ընդլայնման հնարավորությունները վարկային գործունեությա ն մեջ:  

 

1.2. Նկարագրություն ֆինանսական մոնիտորինգի վարկային հաստատություն  

 

Ինչպես հայտնի է, հիմ նական նշանակումը բանկի մ իջնորդական գործունեութ յուն, որն ընդգրկում է գործընթացը տեղափոխել դրամական միջոցները պարտատերերի է վարկառուներին և վաճառողներից գնորդներին. Անհնարինությունը լրիվ համընկնումը տնտեսական  շահերի բանկի և հաճախորդի կապված է այն բանի հետ, որ բանկը իր տնտեսական բնության ֆինանսական միջնորդը, 

որն ապահովում է սպասարկման դրամական հոս քերը տնտեսության  մեջ, լինելով սեփականատերը ներգրավված դրամական միջոցները, այն  դեպքում, երբ հաճախորդը, որպես կանոն, սեփականատեր արտադրված ապրանքների եւ ծառայությունների, որոնք հ իմնականում նյութական բովանդակությունը. "Տնտես ությա ն իրական հատվածին անհրաժեշտ ներդրումները և ֆինանսավորում ը 

շրջանառու մ իջոցների, ինչպես բանկերին ծավալների ավելացումը արդյունավետ ակտիվների. Իրականացման համար առեւտ րային բանկի կողմից իր գործառու յթները շ ուկայական տնտես ությա ն մեջ անհրաժեշտ է, որ այդ երկու նպատակ էին շաղկապվել է ", - իր հոդվածում նշում է Морсман Էդգար Մ. - ին [14,գ. 73].  

Ինչպես արդեն նշվել էր ավելի վաղ, տնտեսական շահերը վարկային հաստատություններ եւ հենց հաճախորդի չեն համընկնում են ամբողջութ յամբ, այլ կան մ իայն առանձին կետ է նրանց հատման. Ուստի այն հարցերի վրա, որոնք վերաբերում են հետադարձ կապի ապահովման միջեւ ապրանքների եւ ծառայությունների բանկի առաջարկվող անմիջապես մասնակիցներին  ազատ շուկայի 

սպառողներին, ֆինանսական մոնիտորինգի գործառու յթը դրվում է հետադարձ կապը արտաքին մ իջավայրի առեւտրային բանկ. Անընդհատ փոփոխվող արտաքին պայմանների,  որոնց գործունեութ յունն իրականացնում է վարկային կազմակերպությունը, պահանջում  է համապատասխան արձագանք կողմից առևտրային բանկի, այլ հենց խորը վերլուծությա ն ֆինանսական եւ 

մակրոտնտեսական քաղաքականությա ն, գտ նել նոր եղանակներ ստեղծելու прибавочного արտադրանքի (չհաշված պարզ է եւ խաղեր փոխարժեքների ռուբլի) ։ Բանկերը պետք է մշտապես պատասխանել փոխելու շուկայի պահանջներին, իր հաճախորդների,  ոչ բանկային ֆինանսական կազմակերպությունների եւ ս րմանը неценовой մ րցակցության.   

Մշտական ձևավորումը նոր ուղղությունների բանկային գործունեությա ն մշակման և իրականացման բանկային պրոդուկտների և ծառայութ յունների անխուսափելիորեն наталкивается դժվարություններին, в ызываемые բացակայութ յան պատշաճ փոխգործակցության ֆունկցիոնալ ստորաբաժանումների բանկի միջև տեղեկատվության փոխանակման, նրանց գործունեության համակարգման 

նրանց ջանքերի համար:  

Հենց բացակայութ յան պատճառով փոխգործակցության բանկի ստորաբաժանումների վատթարանում են այն հ իմնական որակական պարամետրերը և ցուցանիշները, բարդացվում գործընթացները ռազմավարական որոշումների կայացման, դժվարանում է գնահատական առավելություններն ու թերությունները ընտրված որոշումների. Այնպես որ, գլխավոր խնդիրը, եւ , թերեւս, հիմնական 

առանձնահատկությունն ֆինանսական մոնիտորինգի դա կառուցումը համակարգի հետ կապված հարաբերությունների օպտիմալ կազմակերպության փոխգործակցությա ն բազմաթիվ տարրերի բարդ դինամիկ համակարգ է, որը ներկայացնում է ժամանակակից առեւտ րային բանկը, ինչպես նաեւ սահմանում է օպտիմալ ռեժիմ ների իր գործունեությա ն.  

Այս կապակցությամբ հենց բանկային մ ենեջմենթ որպես հարաբերությունների համակարգը իրենից ներկայացնում է փոխադարձ կապ ֆինանսա-տնտեսական, կառուցվածքային-ֆունկցիոնա լ և ֆունկցիոնալ տեխնոլոգիական պարամետրերի [7,էջ 209].  

Այլ կերպ ասած, ֆինանսական մոնիտորինգի անցկացում ը կառուցվածքում բանկային մենեջմենթի իրենից ներկայացնում է փոխկապակցված եւ вза имозавис имые համակարգային պարամետրերը, որոնք ներառում են:  

ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների (ՖԵ);  

— կազմակերպչական կառուցման պատասխանատու որոշմամբ բանկի առջև ծառացած խնդիրների (ՀՊ);  

— գործառութային-տեխնոլոգիական կառավարման продуктовым բանկի մոտ (ԱՖ).  

Եթե отранжировать համակարգային  պարամետրերը,  ապա соподчиненность եւ փոխազդեցություն մ իջեւ կարելի է  ներկայացնել հետևյալ սխեմայի: ՖԵ - OP - ԱՖ. Այս կապակցությամբ գործընթացների մշակման և իրականացման համալիր տեխնոլոգիաների կառուցման օպտիմալ հարաբերությունների, որոնք վ երաբերում են ձեւավորման եւ  օգտագործման դրամական հոս քերի реинжиниринга 

բիզնես-գործընթացների հաճախորդների սպասարկման համալիր խնդիրների լուծման վիճակի վ երլուծությա ն և գործունեութ յան առեւտ րային որոշում է բանկի կառավարման համակարգ, որը կոչվ ում է ֆինանսական ոլորտ ի մոնիտորինգը բանկային գործունեությա ն մասին:  

Զարգացման  եւ ամրապնդման հայրենական բանկային համակարգի Ռուսաստանի Բանկը զբաղվում է մոնիտորինգի ֆինանսական կայունութ յան վարկային կազմակերպությունների երեք հիմ նական  ուղղություններով: մ ոնիտորինգ , ռիսկի կորպորատիվ փոխառությունների , մոնիտորինգ, ռիս կի սպառողական վարկավորման եւ մոնիտորինգի իրացվ ելիությա ն. Հաշվի առնելով 

առաջարկություններ ԱՄՀ ուժեղացման макропруденциального հս կողությա ն, Ռուսաստանի Բանկը մասնակցում է Նախագծի վերլուծությա ն ֆինանսական կայունութ յան ցուցանիշների, որն արտացոլում է վ իճակը, ֆինանսական, կորպորատիվ հատվածի, տնային տնտեսությունների եւ ֆինանսական ցուցանիշների. Այս պայմաններում, կարևորագույն խնդիրը, որը մեծ տեսական և 

գործնական  նշանակությունը, մ եթոդաբանության մշակում և տեխնոլոգիաների համակարգի ձևավորման ֆինանսական մ ոնիտորինգի բանկերում. Զարգացման հարցերը մոնիտորինգային  գործունեության դիմել է կազմակերպության ցուցաբերելու բանկերի վարկային ծառայությունների դիտարկվել գիտնականների Հ. Ի.  Лаврушиным,  Էդգար Մ. Морсманом, Յ. Ս. Масленченков ым, 

Ս.Ն.Кабушкиным և այլն: Ավելի խորը ուսում նասիրություն հարցերի կիրառման ֆինանսական մոնիտորինգի լուծման դեպքում մասնավ որ խնդիրների բանկային ոլորտում իրականացվել է աշխատանքների Փիթեր Ֆ. Друкера, Ա. Վ. Վասիլեւան, Ե. Բ. Герасимовой, Լ. C. Լռությունը,  Յ. Վ. Ստեպանովան, Ի. Յ ու. Варьяша, Վ. Ն. Четверикова, Ա. Պ. Курило, Վ. Ն. Мамык ина, Ա. Բ. Барского և այլն:  

Երբ տեսական մշակման խնդիրները ֆինանսական մ ոնիտորինգի վարկային կազմակերպություններում պետք է հաշվի առնել, общенаучные արդյունքները ուս ումնասիրելիս երեւու յթի մոնիտորինգի տարբեր ոլորտներում մարդու գործունեութ յան հետ:  

Ներկայումս խնդիրը համակարգի ձևավորման ֆինանսական մոնիտորինգի բանկերում նոր ուղղություն հետազոտությունների, կարիքավորներին, առաջին հերթին, տեսական մշակման իր գիտական հիմ քերի եւ համակարգման էմպիրիկ նյութի, ինչը պայմանավ որված է  մի շարք  գործոններով [17,էջ 53] :  

— անբավարար մակարդակի մշակման տեսական ասպեկտների կիրառման մ ոնիտորինգի տնտեսական եւ ֆինանսական ոլորտներում;  

— անբավարար ուշադրությամբ հարցերի նկատմամբ համակարգային  մոտեցման կիրառման դեպքում անցկացման ֆինանսական մոնիտորինգի տնտեսվարող սուբյեկտների;  

— прагматической ուղղվածության հ ետազոտությունների իրականացվող բանկային ոլորտում, որոնց ընթացքում эмпирическим ճանապարհով լուծվեն առանձին մասնավ որ խնդիրները ֆինանսական  մոնիտորինգի առանց հետագա համակարգման եւ ընդհանրացման է ստացված արդյունքների;  

— առկայությամբ զգա լի ծավալի эмпирических несистематизированных տեղեկությունների կիրառման մասին ֆինանսական դիտարկումների լուծման համար առանձին մասնավ որ խնդիրների դիտարկման տարբեր տնտեսվարող ս ուբյեկտ ների,  այդ թվում ՝ բանկերի.  

Վերլուծություն գիտական հոդվածների գծով ֆինանսական քաղաքականությա ն ցույց տվեց բովանդակային կողմի մ ոնիտորինգի պարզվել է, որ այս տեսակի գործնական ունի երկար տարիների պատմություն և լայնորեն կիրառվ ում է տարբեր ոլորտներում.  

Այս տերմինը "մոնիտորինգ" շրջանառությա ն մեջ էր դրվել համեմատաբար վերջերս և ներկայումս մեկնաբանվ ում միանշանակ է : որոշ դեպքերում այն ընկալվ ում է որպես համակարգային հսկողություն,  գնահատում և կանխատեսում, այլ - որպես систематическая, համալիր գործնական գործունեություն իրականացնելու հավաքագրման, վ երլուծությա ն և ընդհանրացման տվյալների, երրորդ ՝ 

որպես միջոց և գործիք է մշտական տեղեկատվական ուղեկցման և բացահայտման коллизий, խնդիրների ու հակասությունների հ ետ ։  

Բանկային նորմատիվային բազայի բովանդակությունը տերմինի "մոնիտորինգ" դիմել վարկային կազմակերպություններին չի բացահայտվում, ընդ որում ՝  մոնիտորինգի տակ ձեռնարկությունների Ռուսաստանի Կենտրոնական  Բանկը հասկանում "մշտական դիտարկում են իրենց համակցություն ճանապարհով հարցում ների անցկացման մասին տնտեսական կոնյունկտ ուրայի, 

ներդրումային գործունեությա ն, ֆինանսական վ իճակի ձեռնարկությունների, ինչպես նաև համակարգումը ստացված տեղեկատվությա ն".  

Անցկացրած տեսական վերլուծությունը տարբեր ասպեկտների մոնիտորինգային գործունեութ յան ընթացքում թույ լ է տվել որոշ ելու հ ետևյալ իր ուրույն առանձնահատկությունները: [9,գ. 207]:  

— կիրառումը համակարգային մ ոտեցման  ուս ումնաս իրություն բիզնես-գործընթացների;  

— օգտագործել տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելների նկարագրությունը բիզնես-գործընթացների;  

— քննարկում ը բիզնես-գործընթացների դիրքերից классифика ционного մոտ եցման;  

— մոտեցում ը գործնականում ինչպես աղբյուրի եւ չափանիշը հավաստիությա ն արդյունքների մոնիտորինգի;  

— դիմում дедуктивного մեթոդի ուսում նասիրություն բիզնես-գործընթացների;  

համատեղ օգտագործման մեթոդների վերլուծության և ս ինթեզի ուսում նասիրման դեպքում բիզնես-գործընթացների;  

— կիրառման մեթոդների գնահատման ցուցանիշների որոշման համար եւ բնութագրերի բիզնես-գործընթացների.  

Դիտարկենք схематично դասակարգում ը ֆինանսական դիտարկումների վերաբերյալ 

տարբեր չափանիշներով նպատակով տեսական հ իմնավորումները և համակարգման առանձին տարրերի (նկ. 1.1)  

. 
 

Բրինձ.1 .1. Դասակարգումը ֆինանսական մոնիտորինգի  

 

Գործընթացում մոնիտորինգի գործունեությա ն մեծ նշանակություն ունի համակարգում տվյալների և որակի բարձրացում ը ֆինանսական տեղեկատվության մասին կողմնորոշվել ըստ իրավիճակի, բաշխման միջոցների ծախսային հոդվածների պետական  բյուջեի հիմ նական ուղղություններով ՝ պետական ներդրումային քաղաքականությա ն. Իրականացնել արտաքին  ֆինանսական 

մոնիտորինգի վարկային կազմակերպությունների հիմնականում կարգավորվում նորմերին ֆինանսական իրավունքի եւ արտադրվում է տարբեր դաշնային գործադիր իշխանության մարմինների կողմ ից եւ ֆինանսական վերահսկողության իր իրավասությա ն սահմաններում.  

Գերատեսչական ֆինանսական մոնիտորինգի վարկային կազմակերպությունների, իրականացնում է Բանկը, հիմ նվելով պարունակվ ող տեղեկատվությունը արտաքին ֆինանսական հաշվետվությունների բանկերի, հավաքագրված ստուգումների արդյունքում  կամ ստացված այլ ճանապարհով ։  

Գործունեության ոլորտային բանկերի նաեւ հ ետեւում են ճյուղային նախարարությունները եւ գերատեսչութ յունները. Ներքին ֆինանսական մոնիտորինգի վարկային կազմակերպությունները ապահովում են սեփական ուժերով եւ մ իջոցներով, ինքնուրու յն ընտրելով  բազային կազմակերպչական  սկզբունքը. Անկախ մ ոնիտորինգ վարկային կազմակերպությունների անցկացնում են 

աուդիտորական և խորհրդատվական ընկերությունները, տեղեկատվական եւ վարկանիշային գործակալությա ն ինքնակառավարման կազմակերպել բանկային ասոցիացիայի և հանրության համար:  

Մեկը մակարդակներում համակարգի ֆինանսական մ ոնիտորինգի է մոնիտորինգային գործունեութ յուն վարկային կազմակերպություններում, կազմակերպչական, մեթոդոլոգիական և տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները որին անմիջականորեն կախված դրության բանկային ոլորտում: Վերլուծությունը ժամանակակից վիճակի հայրենական բանկային համակարգի բացահայտեց իր 

էական неоднородность պայմանավորված առկայությամբ системообразующих բանկերի և հստակ արտահայտված գնորոշման օպերատորների շ ուկայի բանկային ծառայությունների համար, որ ոչ թե արտացոլում է ընդունված դուպլեքս սխեմա է ռուսական բանկային համակարգի համար: Պայմաններում տարբերակելու  բանկային համակարգի սկզբունքային նշանակություն է ձեռք բերում 

ճիշտ դիրքը վարկային կազմակերպությունների հիմքը հանդիսացող ռազմավարական պ լանավորման,  ընդ որում, հիմնական գործիքներից ապահովող ռազմավարական նպատակների են նպատակային-ծրագրային կառավարման եւ ֆինանսական  մոնիտորինգ.  

Ուսում նասիրության հ իման վրա դրույթները գործերի բանկային ոլորտ ում կարելի է նշել, որ հիմ նական ուղղություններով տարվ ող ներկայումս լայնածավալ բարեփոխումներ հայրենական բանկային համակարգը, ազդում է բոլոր էական ասպեկտները բանկային գործունեությա ն, պետք  է լինել:  

— ներդնել ֆինանսական հաշվետվությունների մ իջազգային ստանդարտների;  

ամրապնդում ն ու հզորացումը բանկային վերահսկողությա ն;  

զարգացում ն ու կատարելագործում ը մեթոդների ռիս կ-կողմ նորոշված վերահսկողությունը.  

— զարգացման մեթոդների վ երլուծությա ն և վերահսկողության ֆինանսական կայունությա ն վարկային կազմակերպությունների;  

որակի բարելավ ումը բանկերում կորպորատիվ կառավարման;  

— կատարելա գործել գնահատման մեթոդաբանությա ն հուսալիությա ն վարկային կազմակերպությունների և համակարգերի ներդրում վարկանիշային գնահատման վարկային կազմակերպությունների;  

— թափանցիկության բարձրացմանը (թափանցիկության) բանկերի գործունեությա ն;  

զարգացում ն ու կատարելագործում ը ավանդների ապահովագրման համակարգի;  

— կազմակերպությունը բյուրոյի կողմ ից վարկային պատմությունների բարելավման նպատակով ուս ումնական վարկերի մատչելիութ յան համար բարեխիղճ վարկառուների,  ինչպես նաև մեծացնել ճշտության  եւ արժանահավատության գնահատման հուսա լիությա ն և գործարար համբավի հաճախորդներին ;  

— մշակում և ներդրում մեթոդների սթրես-թեստավորման վարկային  կազմակերպությունների;  

— արդյունավետությա ն նորմատիվ կարգավորումը, բանկային գործունեությա ն մասին:  

Ընդ որում հ ետևանք բարեփոխումների ազգային բանկային համակարգի ուժեղացումն է կապի բանկերի տնտեսվարող ս ուբյեկտ ների հետ, նրանց դերի բարձրացման  վարկի երկրի տնտեսության  կառուցվածքի բարելավ ումը վարկային ներդրում ների, ներդրումային գործունեությա ն ակտիվացում ը, խթանել ժամանակակից բանկային տեխնոլոգիաների և նորարարությունների ներդրման, 

առաջացման նոր բանկային պրոդուկտ ների և ծառայությունների.  

Բանկային բարեփոխումները հարթում մրցակցային պայմաններ վարկային կազմակերպությունների շնորհիվ նվազմանը ազդեցության տրամադրված արտոնությունների և երաշխիքների առկայութ յունը, որոնց բնորոշ է բանկերի համար,  որոնք մասնակցում են պետական նախագծերին: Այս երկրների համար զարգացող և անցումային  տնտես ությամբ երկրներին , որոնց շարքին պետք է 

դասել,  հատկանշական է հայաստանում գործառույթների վերահսկողության ձեռքում պետությա ն, որը գործուղում համապատասխան լիազորությունները իրավասու պետական հաստատություններին:  

Արդյունքում ընդհանրացման և համակարգման տեղեկություններ թեմաների ֆինանսական մոնիտորինգի диссертант անհրաժեշտ է համարում նշ ել, որ իրականացման ընթացքում մշտադիտարկման օպերատիվ տեղեկությունների հավաքման մասին է բարդ երեւու յթների եւ  գործընթացների հիմք է տալիս դիտարկել որպես համալիր ախտորոշման համակարգ վ իճակի ու  դինամիկայի 

օբյեկտի դիտարկման, որն ապահովում է կուտակումը,  համակարգում եւ վերլուծություն վ իճակի մասին տեղեկություններ օբյեկտ ի դիտարկման , աղբյուրների մասին, պատճառների, գործոնների դիտարկվ ող եւ հավանական փոփոխությունների այն վ իճակի, ինչպես նաև  կատարված կանխատես ումների. Մոնիտորինգի բնորոշ իրականացման դիտարկման և գնահատման կայուն է, 

սահմանափակ, немногочисленному  սահմանված հաստատագրված առանցքային ցուցանիշների պարունակող բոլոր առավ ել արժեքավոր տեղեկություններ '  որոշում ներ կայա ցնելու համար.  

Չի կարելի չնշ ել այն փաստը, որ հ ենց  կոնցեպտուալ առում ով ֆինանսական մ ոնիտորինգի վարկային կազմակերպություններում իրենից ներկայացնում է համապարփակ տեղեկատվական-վերլուծական համակարգ, реализующую кибернетические սկզբունքները, և թու յլ է տալիս վարկային կազմակերպություններին արդյունավետ կերպով կառուցել են իրենց տեխնոլոգիական գործընթացները, 

ապահովելով բարձր եկամտաբերության  և ֆինանսական կայունությա ն (նկ.1.2).  

 

Բրինձ. 1.2.Կոնցեպտուա լ սխեման ֆինանսական մ ոնիտորինգի  

 

Թվին հիմ նական նպատակների ֆինանսական դիտարկում ների պետք է վ երագրել վ իճակի գնահատականը, դինամիկան և կանխատես ում վարքագծի օբյեկտ ի դիտարկման.  Գործընթացում մոնիտորինգի գործունեության ս ովորաբար լուծվում են խնդիրները վ երահսկողության եւ վերլուծության վ իճակի ու դինամիկայի օբ յեկտի դիտարկման, հայտնաբերման շ եղում ների ժամանակացույցը 

(կանխատեսումային) արժեքների վերահսկվ ող ցուցանիշների, ինչպես նաև բնութագրերի գնահատում օբյեկտ ի դիտարկման և մոդելավորում, նրա վարքագծի.  

Են բերված է նկ. 1.2 սխեմաներ հստակ երեւում է, որ մոնիտորինգի ընթացքում իրականացվում է հսկողություն  դիտարկման առարկա, որը կարող է ներկայացնել գործընթացը կամ համակարգ (երևույթ). Դիտարկում դիտարկման առարկա է կատարում ս ուբյեկտ  մոնիտորինգի, ս ովորաբար ներկայացնող ներկայացնում է որոշակի կազմակերպական կառուցվածքը կամ առանձին բարձր 

որակավորում ունեցող մասնագետների, որոնք փորձագետների իրենց ոլորտ ում. Մոնիտորինգ է ընթանում տարածության մ եջ, որի տակ պետք է հասկանա լ արտաքին միջավայր, որտեղ գործում է դիտարկման օբյեկտ է, եւ ժամանակ, որ ենթադրում հավաքման, կուտակման եւ մշակման  ժամանակագրական հրամայել տվյալները.  

Արդյունքները բազմաթիվ հետազոտությունների թույ լ են տալիս պնդել, որ հիմունքներով իրականացվ ող մ իջոցառումների մ ոնիթորինգի վարկային կազմակերպություններում ընկած են ընդհանուր մ եթոդաբանությունը և տեխնոլոգիան անցկացման համար: Մեթոդաբանությունը մ ոնիտորինգի ընդգրկում է տրամաբանորեն հաջորդական, ամբողջական համալիր կանոնների (սկզբունքների), 

կանոնակարգերի և մեթոդների ապահովող ռացիոնա լ և արդյունավետ գործունեության կազմակերպման սուբյեկտի մ ոնիտորինգի իրականացման դիտարկում ների,  գնահատման, վերլուծության, կանխատեսման վ իճակի ու դինամիկայի օբյեկտի դիտարկման.  

Հարցերի ուսում նասիրությունը մ ոնիտորինգային գործունեությա ն վարկային կազմակերպություններում ցու յց է տալիս, որ դրա կիրառումը պետք է հենվի հետ եւյալ մ եթոդաբանական սկզբունքները [17,էջ 6]:  

— սկզբունքը реляционности (լատ. - վերաբերմունքը);  

— սկզբունքը казуальности; 

— ժամանակագրական ս կզբունքը (ի տարբերություն комбина ционному  մոտեցմանը);  

— համընդհանրության ս կզբունքը;  

— սկզբունքը բանականություն.  

Ուսում նասիրության հ իման վրա մ ոնիտորինգային գործունեությա ն բանկերում գործող համակարգի ֆինանսական մ ոնիտորինգի վարկային կազմակերպություններում ՝ ուղղված, առաջին հերթին,  բարձրացնել նրանց ֆունկցիոնալ կապիտալի. Արդյունքները մոնիթորինգային գործունեությունը պետք է դիտարկել որպես աղբ յուր որոնք անբաժանելի ոչ նյութական մ րցակցային 

առավելությունների վարկային կազմակերպության ապահով ող գերազանցումը նրա կապիտա լի շահ ութաբերությա ն գործակցի.  

Անհ րաժեշտ է նշել, որ կառու յցը տեղեկատվական-վերլուծական ծրագրի գերիշխող գործոն ֆունկցիոնա լ հուսալիության և արդյունավետության համակարգի ֆինանսական դիտարկումների, զգալիորեն предопределяя արդյունավետությունը ընդունվող կառավարչական որոշումների.  

Չպետք է մոռանա լ, որ ֆինանսական մոնիտորինգի վարկային կազմակերպությունների ընդգրկում է ֆինանսատնտեսական  գործունեությունը բանկերի ընդհանուր առմամբ, եւ նրա բոլոր ուղղություններն առանձին, ներառյալ, այդ թվում գործունեություն յուրաքանչյուր կառուցվածքային ստորաբաժանման . Ավ ելի լայն իմաստով ֆինանսական մոնիտորինգի հ իմք ձեւավորման եւ 

գործունեությա ն միասնական տեղեկատվական-վերլուծական տարածքի բանկի և նպաստում նրա հետագա զարգացմանը ։  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Գլուխ 2 . Վերլուծություն  եւ գնահատում 'կազմակերպությա ն գործունեության ֆինանսական մոնիտորինգի մասնաճյուղում '  "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ). Կրասնոդարում  

2.1. Կազմակերպական-տնտեսական կառուցվածքը բանկի 

 

Մասնաճյուղ "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ). Կրասնոդարում ստեղծվ ել է 1992թ. : Այսօր մասնաճյուղ ' "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) հանդիսանում է ռուսաստանյան խոշորագույն բանկերից է եւ զբաղեցնում է առաջատար դիրքերը բոլոր ցուցանիշներով բանկային գործունեության մասին: Հարուստ փորձը բանկի իրականացման բնագավառում բանկային գործառնությունների և նրա ընդարձակ 

ենթակառուցվածքները միաս ին բարձր մասնագիտական մակարդակ ունեցող աշխատակիցների համար հ իմք են ստեղծում հաջող մասնաճյուղի գործունեության. Հաջողությունը ոլորտի ձեռնարկությունները բանկային  ծառայությունների ս երտորեն  կապված է հաջողությամբ հաճախորդների. Ուստի բոլոր աշխատակիցները շահագրգռված է բիզնեսի զարգացման համար. Մասնաճյուղը 

ձգտում է ոչ մ իայն առավելագույնս լիարժեք  բավարարել առկա պահանջարկը բանկային ծառայություններ, այլև կանխատեսել դրա զարգացում ը: Մասնաճյուղն իր հաճախորդներին առաջարկում է ծառայությունների լայն  дистанционному  բանկային սպասարկման , որոնք թույլ են տալիս արտադրել օպերատիվ կառավարման իր հաշվով բանկում է հարմարավետությունը ձեր ս եփական 

գրասենյակում, համակարգչի և մոդեմ ի. Կախված պահանջների եւ տեխնիկական հագեցվածությա ն բանկի հաճախորդների բոլոր ծառայութ յունները տատանվում է պարզ տեղեկատվություն ստանալու մ նացորդի և արագությամբ հաշվում մինչև էլեկտրոնային  հաշվարկների.  

Մասնաճյուղ ունի հարուստ փորձ իրականացման աշխատավարձային  նախագծերի բանկային քարտերի օգտագործմամբ. Բարձր պրոֆես իոնալիզմ աշխատող մասնագետների թույլ է տալիս ճկուն արձագանքել բոլոր հարցումներին :  

 Արժույթը հաշվեկշ ռի կազմ ում է ավելի քան 2, 2 մլրդ ռուբ լի: Ներկայումս մասնաճյուղում սպասարկվում են ավելի քան 1250 իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի եւ ավելի քան 200 հազար ֆիզիկական անձանց: Ընդ որում, հաճախորդների բազան շարունակում է ընդլայնել բացման հաշվին հաշվարկային հաշիվների ձեռնարկությունների տարբեր ոլորտներում. Հատուկ 

ուշադրություն է դարձվում համակարգի զարգացմանը անկանխիկ հաշվարկների հիման վրա պլաստիկ քարտերի. Ներկայումս մասնաճյուղը ' "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ). Կրասնոդարում թողարկել է մոտ 0,5  մլն  քարտերի, պարզվել է 29 բանկոմատների, 6 կետերից կանխիկի տարբեր շրջաններում քաղաքներում:  

Մասնաճյուղ "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) հիման վրա լիցենզիաների ФКЦБ ՌԴ մասնագիտական  շուկայի մասնակցի արժեթղթերի բրոքերային գործունեությա ն իրականացում ը (27.12.2000 թիվ 177-04229-100000) տրամադրում է ծառայություններ брокерскому  հաճախորդների սպասարկման օպերացիաների արժեթղթերով:  

կայացած բորսային շուկայում կորպորատիվ արժեթղթերի առաջատար առևտրային հարթակներում;  

է վաճառասեղանին շուկայում կորպորատիվ արժեթղթերի.  

Հաճախորդների սպասարկում իրականացվ ում է " հիման վրա: "Կանոնակարգի բրոկերային ծառայությունների մատուցման շուկայում արժեթղթերի և Կանոնակարգի օգտագործման տեղեկատվական-առեւտրային համակարգի "GPB-I-Trade". Հետ համատեղ բրոքերային սպասարկման արժեթղթերի շ ուկայում "ավանդական" սխեմայով, մասնաճյուղն առաջարկում է լրացուցիչ ծառայություն 

– սպասարկում արժեթղթերի շ ուկայում գործարքներ համակարգի մ իջոցով ինտ երնետ-թրեյդինգի - Տեղեկատվական առեւտրային համակարգի "GPB- i-trade". Համակարգը GPB-i-trade ապահովում է բոլոր անհ րաժեշտ օպերատիվ ներդրումային որոշում ների կայացման և գործողությունների իրականացման իրական ժամանակում եւ երաշխավ որում է բարձր մակարդակի տեղեկատվությա ն 

պաշտպանության անցկացնելիս էլեկտրոնային գործարքների.  

"Գազպրոմբանկ" ԲԲԸ - դա ս ոցիալապես նշանակա լի բանկը: Լինելով միակ բանկային հաստատության ծառայություններ տրամադրող Ռուսաստանի ողջ տարածքում, բանկն ակտիվ որեն մասնակցում է սոցիա լական  ծրագրերի իրականացման, աջակցում է զարգացման ազգային և գիտության, մշակու յթի, աջակցում է արդյունաբերական ոլորտը բազմաթիվ քաղաքներում: Հենց այդ 

պատճառով է, առաքելությունը մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ). Կրասնոդարում - ապահովել կարիքը յուրաքանչյուր հաճախորդի, այդ թվում '  մասնավոր, կորպորատիվ և պետական, Ռուսաստանի ողջ տարածքում բանկային ծառայությունների բարձր որակի և հուսալիությա ն, ապահովելով կայուն գործունեությունը ռուսական բանկային համակարգի խնայողությունը բնակչության  

ավանդների և դրանց ներդրումներ իրական հատված ՝ նպաստելով տնտես ությա ն զարգացմանը: Մասնաճյուղ "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) մտնում է մ իասնական կազմակերպական կառուցվածքը ' "Գազպրոմբանկ" ԲԲԸ, ք. Մոսկվա, ունի տպագրություն իր անվանմամբ և խորհրդանիշով, "տպագրական գործողությունների համար", "նպատակների համար արժութային վ երահսկողության" և այլ 

կնիքներ և դրոշմակնիքներ, գործարքներ է իրականացնում և այլ իրավաբանական գործողություններ անունից  ' "Գազպրոմբանկ" ԲԲԸ և իր շահերի համար:  

"Գազպրոմբանկ" ԲԲԸ – այս ունիվերսալ կոմ երցիոն բանկ: Նա տրամադրում է իր հաճախորդներին ավելի քան 100 բազմազան ծառայութ յուններ: գործողության ավանդների,  վարկավ որման, արժեթղթերի շ ուկայում գործառնություններ, վարձակա լություն-սրահ , операционно-դրամարկղային շ րջանառությունը սպասարկում, արտարժույթի-փոխանակման գործառնություններ և այլն:  

Նպատակներին հիփոթեքային վարկավորման բանկի հանդիսանում է ձեռքբերման, կառուցման (այդ թվ ում վերակառուցում հին  բնակելի ֆոնդի), վերակառուցման, վ երանորոգման (այդ թվ ում հարդարման աշխատանքներ) անշարժ գույքի օբյեկտ ների, որոնք գտ նվում են Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում.  

Կապիտալ մասնաճյուղի ГПБ (ԲԸ), ինչպես արդեն նշվել է, ձևավորվել հաշվին կանոնադրական կապիտալի. Դրա հետ մեկտեղ բանկն ունի պահուստային, հատուկ եւ  այլ հ իմնադրամներ: Ամենակարեւոր ուղղություններից մ իջոցների տեղաբաշխման հանդիսանում  վարկի եւ ներդրում ներ, որոնք պետք է 44,3% - ով ակտիվների հաշվեկշռի "Գազպրոմբանկ" ԲԲԸ, նրանց հետեւում են: 

վերաբաշխում վարկային ռեսուրս ների հաստատությունների մ իջև ГПБ (ԲԸ) է (19.2%), տեղաբաշխման մ իջոցների արժութային բանկերում-корреспондентах (1,3%), հիմնական ֆոնդերը, дебиторам եւ այլ.  

Մասնաճյուղ "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) տրամադրում է վարկեր, ինչպես նաև վարկառուներին ներկայացվող նպատակով նախատեսված է նրանց կանոնադրությամբ իրականացման համար ընթացիկ և ներդրումային գործունեության. Առաջնահերթությունը ձեւավորելիս  վարկային պորտֆելի, որպես կանոն, ունեն բաժնետերերը, ապա փոխառուները, որոնք ունեն բանկում հաշվարկային հաշիվ 

եւ կատարող նրանց գործողությունները: Տրամադրում բանկի վարկերի հ իմնվում է հաշվառված անհրաժեշտ կարիքները վարկառուների փոխառու միջոցների առկայության , բավարար երաշխիքներ ժամանակին նրանց վերադարձի համար: Բանկը տրամադրում  է վարկեր սահմաններում սեփական կապիտալի և ներգրավված միջոցների, ապահովելով հավասարակշռվածությունն 

տեղաբաշխվ ող և ներգրավվող ռեսուրսների '  ըստ ժամկետ ների և ծավալների. Վարկային գործառնություններ – առավել ռիսկային գործառնություններ բանկի. Ուստի վարկային քաղաքականությունը կողմնորոշվում է հուսալիությունը նախապես ստուգված վարկառուների հ ետ, որոնց հ ետ բանկը երկար ժամանակ է աշխատում և գիտի նրանց ֆինանսական վիճակը: Բոլոր պաշտոնատար 

անձինք և աշխատակիցները բանկի այն բաժնետ երերը և նրանց ներկայացուցիչները, աուդիտորները պարտավոր են խստորեն  պահպանել գաղտնիք գործառնությունների, հաշիվների եւ ավանդային բանկի հաճախորդների եւ նրա թղթակից, ինչպես նաեւ առեւտրային գաղտնիք բանկին: Հիմնական նպատակն է մասնաճյուղի գործունեությա ն ГПБ (ԲԸ) ներգրավում ն է դրամական միջոցների 

ֆիզիկական եւ իրավաբանական  անձանց, ինչպես նաև իրականացնել кредитно-հաշվարկային և այլ բանկային գործառնությունների և գործարքների ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց հետ. Մասնաճյուղ "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) ունի գլխավոր արտոնագիր, որն իրավունք է տալիս իրականացնել հ ետեւյա լ տեսակի գործողությունների:  

Նախ, բանկային գործառնություններ արտարժույթով:  

ընդունելությա ն ավանդների, բանկային  հաշիվների բացում և վարում իրավաբանական անձանց և ֆիզիկական անձանց ;  

բացում և վարում բանկերի թղթակցային  հաշիվների եւ իրականացնող կազմակերպությունների առանձին տեսակները բանկային  գործառնությունների;  

բացում և վարում մ ետաղական հաշիվների ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, որոնցում արտացոլվում է ֆիզիկական միավորների քան а ффинированных թանկարժեք մ ետաղների, որոնք պատկանում են տվյալ անձին.  

դրամարկղային գործառնություններ:  ընդունելությա ն, հանձնելը, վերահաշվարկ, размен, փոխանակում, տեսակավորում, փաթեթավորում և պահպանում թղթադրամների և մետաղադրամների;  

թարմացված գործողության կատարումը հանձնարարականների իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց փոխանցման գումար;  

հաշվառման գործողության: հաշվառում ը (դիսկոնտը) օրինագծերի եւ այլ պարտքային պարտավորություններ իրավաբանական  և ֆիզիկական անձանց ;  

փոխառու վիրահատությա ն: վարկերի տրամադրում է դրամական ձեւով պայմաններով платности, հրատապության եւ վերադարձելիութ յան;  

հաշվարկների իրականացում հանձնարարությամբ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, այդ թվ ում '  թղթակից բանկերի, նրանց բանկային հաշիվների;  

հավատարմագրային (թրաստային) գործողության:  փողերի կառավարման, аффинированными թանկարժեք մետաղներով և արժեթղթերով շահերից է բխում եւ հանձնարարությամբ վստահորդի;  

վ իրահատության:  հավաքում, ճշտ ում, տեսակավ որում և հաստատում վճարումների; դրանց անցկացումը взаимозачета եւ սահմանումը զուտ դիրքերի մասնակիցների քլիրինգ;  

սեյֆերի վիրահատությա ն: ծառայություններ արժեթղթերի պահառությա ն, թողարկված փաստաթղթային ձև ով, փաստաթղթերի և արժեքների հաճախորդների համար, ներառյա լ '  վարձույթով չհ րկիզվ ող պահարանի արկղերի, պահարանների ու սենյա կների;  

թողարկում վճարային քարտեր;   

ինկասացիա եւ  առաքում թղթադրամների,  մետաղադրամների եւ արժեքների;  

կազմակերպությունը փոխանակման արտարժույթի փոխանակման գործարքներ;  

ընդունելությա ն ինկասո վճարային փաստաթղթերի բացառությամբ օրինագծերի;  

բացումը (выставление) եւ  թողարկած ակրեդիտիվի հաստատում եւ պարտավորությունների կատարումն դրա վ երաբերյա լ;  

տրամադրում է բանկային երաշխիքների, որոնք նախատես ում կատարում է դրամական  ձեւով, ինչպես նաև տրամադրում է բանկային поручительств և այլ պարտավորությունների համար երրորդ անձանց, որոնք  նախատեսում կատարումը դրամական ձեւով .  

Երկրորդ, այլ գործողությունների, որոնք նախատեսված են բանկային օրենսդրությամբ:  

գնման, ընդունելութ յան գրավ, հաշվառում ը, պահպանումը և վաճառքը аффинированных թանկարժեք մետաղների (ոս կու , արծաթի, պ լատինի, մ ետաղների պլատինե խմբի) ձուլա կտոր, մ ետաղադրամ է թանկարժեք մետաղների, ինչպես նաև գնման, ընդունելությա ն գրավ, հաշվառումը, պահպանում ը և վաճառքը ոսկերչական պարունակող թանկարժեք մետաղներ եւ թանկարժեք  քարեր;  

գործողությա ն օրինագծերի ընդունում ը օրինագծերի է  ինկաս ո, ծառայությունների մատուցման վ ճարման  մուրհակի վճարողներին, ինչպես նաեւ վճարում домицилирова нных օրինագծերի, ակցեպտ օրինագծերի կարգով միջնորդությա ն;  

թողարկում ը սեփական արժեթղթերի (բացառությամբ բաժնետոմսերի);  

ֆակտորինգային գործառնությունները: ձեռքբերման իրավունքների պահանջները վճարման հետ գնորդին ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) ընդունման  հետ կապված ռիսկի վճարի;  

գործողության ( форфейт ирование): վ ճարումը պարտքային  պարտավորությունները գնորդի ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) միջոցով գնման առանց մ ուրհակի շ րջանառության  վաճառողի վ րա.  

Մասնաճյուղ "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ), տրամադրում է առավել լայն  ծառայությունների ֆինանսական շուկայում, մշտապես ընդլայնում է գործունեության ոլորտները:  

ֆինանսավորում (андеррайтинг, վարկավորման և ծրագրի ֆինանսավորման, ֆինանսական լիզինգ ;  

սպասարկում, առևտրային ֆինանսավորում :  

սպասարկում նախագծերի ներդրումային բնույթի ։  

Կազմակերպության առևտրի ֆինանսավորման բանկը պատրաստ է տրամադրել հաճախորդին:  խորհ րդատվական միավոր (փորձաքննությա ն предконтрактных եւ \կամ պայմանագրային պայմանների; ընտրությունը առևտրա-ֆինանսական գործիք, համակցությունները գործիքների կառուցվածքը տրանսակցիաներ), ֆինանսական միավոր (գտ նել օպտիմա լ արևմտյան վարկային գծի 

ֆինանսավորման համար; բացումը ակրեդիտիվի տրամադրում երաշխիքներ/երաշխիքի հաստատում եւ ակրեդիտիվի; համաձայնեցված բոլոր գործընկերների հետ վավերագրական տեքստը ֆինանսական գործիք; փաստաթղթերի ստուգում; իրականացում ը վճարման). Գանձապետական գործարքի (ՌԵՊՈ գործարքի, արժեթղթերով, ավանդային և փոխարկման գործարքներ, ակտիվների 

հավատարմագրային կառավարման, հեջավորման). Լ ինելով առաջատար է ռուսական բանկային համակարգի, նպաստելով տնտեսական պոտենցիա լի աճին, որոշում է որպես ռազմավարական ֆինանսական գործընկեր ձեռնարկությունների գազային արդյունաբերության եւ այլ առաջատար ճյուղերի ռուսական արդյունաբերությա ն, հանդիսանա լով հենարանը ազգային  տնտես ությա ն. 

Մասնաճյուղ "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) ապահովում է բիզնեսի արժեքի աճ իր բաժնետ երերի, հաճախորդների ու գործընկերների հետ, նրանց տրամադրելով բարձրորակ բանկային ծառայություններ ռուսական և մ իջազգային ֆինանսական շ ուկաներում: - Ի դրությամբ 01.01 .15 տարի Մասնաճյուղ ' "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) զբաղեցնում է երրորդ տեղը ավանդների ծավալով բանկային հատվածում, և 

նրանց զբաղեցրած մասնաբաժինը շուկայում կազմում է 21,6 % - ով:  2015 թվականին Մասնաճյուղ ' "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) զբաղեցրել է առաջին տեղը ծավալով конверсионных գործառնությունների, ինչպես նաեւ երկրորդ տեղը գործառնությունների շ ուկայում պետական եւ կորպորատիվ արժեթղթերի. Տարիներ շարունակ մասնաճյուղ ինչպես գլխամասային բանկը ք. Մոսկվա ստեղծում է 

բոլոր պայմանները մասնագիտական աճի աշխատակիցների, ձևավորելով կոլեկտիվ ը, միահամուռ միաս նական նպատակներին եւ խնդիրներին.  

Դիտարկենք կազմակերպական կառուցվածքը մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) հավելված ավարտական որակավորման աշխատանքի նպատակով վերլուծությա ն բաժնի գործունեության ֆինանսական մոնիտորինգի կառուցվածքում բանկի մասնաճյուղի. Կազմակերպական կառուցվածքը բանկի ձևավորում ստորաբաժանում ները (կառավարման) և ծառայությունները:  Բանկի 

կառավարման ձևավորվել են ՝ հաշվի առնելով դասակարգման բանկային գործառնությունների դրանց գործառնական նշանակությանը. Այսպես, գործողությա ն մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) զորահավաքի և համակենտրոնացման միջոցների (պասիվ գործողության  բանկի) իրականացվում են կառավարման ավանդային գործառնությունների, հաշվառման-ссудные գործողության  

վարկային վարչության և այլն: Առաջադեմ տեխնոլոգիաների հարուստ փորձ բանկային գործունեութ յան եւ զարգացած տարածաշրջանային կառուցվածքը հիմք են հանդիսանում բարձրակարգ հաճախորդների սպասարկման մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ). Ինչպես  նշում են բազմաթիվ մասնագետներ ֆինանսական վերլուծութ յան բանկային հարաբերությունների, մասնավորապես Լ. C. 

Լռություն և Յու. Վ. Ստեպանովը, "հարաբերակցությունը ս եփական և ներգրավված միջոցների առեւտ րային բանկերը Ռուսաստանի պարտավոր են պահպանել սահմանված нормативом չափով 1 /15-րդ մ ինչև 1 /25-րդ. Այս նորմատիվը ապահով ում է նվազագույն պահանջվող մակարդակը:  բանկի իրացվելիութ յան. Միեւնույն ժամանակ, այս կառուցվածքային  ցուցանիշը բնութագրում է նախ 

աստիճանը կախված է բանկի ներգրավված միջոցների; երկրորդ,  ցույց է տալիս աշխատանքի արդյունավետությունը բանկի զորահավաքի ֆինանսական շուկայի ժամանակավորապես ազատ ռեսուրսներ" [23, էջ 188]. Այս նույն կարծիքին  է կ. գ. թ. Ա. Վ. Վասիլեւան իր գիտական հոդվածում, որտեղ բազմիցս ընդգծում է, որ ճշգրիտ հաշվարկման նշված նորմատիվային հարաբերակցությունը 

գործող մ եթոդիկայի է публикуемом հաշվեկշռում տեղեկությունների բավարար չէ, քանի որ պահանջվում է որոշել սեփական կապիտալ (զուտ) [5, էջ 84].  

Միաժամանակ, ըստ հաշվեկշ ռի երեւում է, որ исследуемому  филиалу  բանկի այն  հարաբերակցությունը, որը նախատեսված հիման վրա-սեփական  կապիտալի (համախառն), կազմել է 2014  թվականին 0,11,  իս կ 2015-ին – 0,13 նվազագույն нормативе – 0,07. Սա թույլ  է տալիս եզրակացնել, որ ГПБ (ԲԸ) հնարավորություն ունի ակտիվացնել աշխատանքները, միջոցների ներգրավման եւ դրա հիման 

վրա ընդլայնել ծավալները իր գործունեության ավելացնելու նպատակով շահույթ.  Ներգրավված միջոցները, որոնց մասնաբաժինը ըստ բանկին 2015  թվականին նվազել է 2014թ-ի համեմատ 2% - ով և կազմել է 2014 թվականին 89  %, իս կ 2015-ին  ՝ 87% – ը մ եծությունից,  պասսիվների, խմբավորված обобщенно  հաշվեկշռում ըստ տնտեսական  բովանդակության, առանց բաժանարար տեսակների 

ու ժամկետ ների, ավանդների և փոխառությունների.  

 

2.2. Վերլուծություն բաժնի գործունեությա ն ֆինանսական  մոնիտորինգի կառուցվածքում բանկի 

 

Նախքան անցկացնել վերլուծություն բաժնի գործունեութ յան, գործառու յթների, որի ֆինանսական մ ոնիտորինգ , անդրադառնանք սահմանում ներին տվյալ հասկացությունները.  Ինչպես գրում է ուս ումնական ձեռնարկում ֆինանսական վերլուծության Дыбаль Ս. Վ.  – "ֆինանսական մ ոնիտորինգի գործունեութ յուն իրականացնող կազմակերպությունների գործողությա ն դրամական միջոցներով 

կամ այլ գույքով, հայտնաբերելու գործողություններ,  որոնք ենթակա են  պարտադիր վերահսկման, եւ այլ գործառնությունների հ ետ կապված դրամական միջոցների կամ այլ գույքի հետ կապված օրինականացման (լվացման) հանցավ որ ճանապարհով ստացված եկամուտների և ահաբեկչության  ֆինանսավորման դեմ. Խիստ ներքին վերահսկողական համակարգը կազմակերպվում է բանկի 

կառավարման մարմինների կողմ ից լիազորված բանկի հիմնադիր փաստաթղթերով. Նպատակով մոնիտորինգի գործընթացի գործունեության ներքին հսկողության համակարգեր, բացահայտման և վերլուծութ յան խնդիրները, որոնք կապված են նրա հ ետ, ինչպես  նաեւ առաջարկությունների մշակման կատարելագործման ու գործունեությա ն արդյունավ ետության բարձրացմանը բանկերում 

ստեղծված է ծառայութ յունը ներքին վերահսկողության" [6, էջ 75].  

Ինչպես ցույց  է տալիս վերլուծությունը մասնաճյուղի գործունեությա ն "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) ամբողջ բանկային գործունեություն խստորեն վերահսկվում և կանոնակարգվում հրահանգների եւ  դաշնային օրենքներով: Իր հերթին, բանկը վերահսկում է գործողությունների, որոնք անցկացնում են նրա հաճախորդները ։ Հատկապես մեծ ուշադրություն է վերջերս է հատկացվում շրջանառությա ն 

գումար է հաշիվներում փոխանցումների, արժութային գործառնությունների, ինչպես նաև համապատասխանությունը կատարվող գործարքների օրինականությունը. Դրանով զբաղվ ում Բաժին ֆինանսական վերլուծության եւ մ ոնիտորինգի, որը ստեղծվ ել կառուցվածքում  բանկային կազմակերպություններ: Տվյալ կառուցվածքային ստորաբաժանում ը բանկում զբաղվում է հսկողության եւ 

հավաքմամբ տեղեկատվության ուս ումնասիրությա ն համար տեղի ունեցող ֆինանսական գործընթացների, որոշում ների ընդունման մասին հակազդելու փողերի լվացման, կանխել նման գործողությունների ներքին մակարդակով ։ Այլ կերպ ասած, Բաժին ֆինանսական վերլուծության եւ մ ոնիտորինգի վ երահսկում է դրամական միջոցների հաշիվների եւ խոչընդոտում օրինականացման 

համար ֆինանսավորման ահաբեկչական և հանցավ որ խմբերի. Նշենք, որ "օրինականացում ը (կամ փողերի լվացում) գումարներ" - այս ավանդությունը անօրինական ստացված միջոցների օրինական կարգավիճակ և թաքնված աղբյուրի ՝ դրանք ստանալու համար ։ Տվյա լ տերմինը հայտնվ ել է վաղուց, երբ հանցագործները ցանցը գործարկել լվացքատներ ապօրինի գումար, ապա ստացել են 

իրենց եկամուտ ը, "իբր" стирку , այսպիսով "отмывая կեղտոտ փողերը". Այժմ այդ գործընթացը глобализовался, եւ ամեն  օր ամբողջ աշխարհ ում միջոցով հաշիվներ "բանկերի отмываются" միլիարդավոր դոլարներ. Սխեմաների համար "լվացման" կա շատ. Առավել  պարզ եւ մատչելի մ իջոց է, դա է բացել բանկային ավանդ (մեկ կամ մ ի քանի), համալրելով իր "կեղտոտ" կանխիկ կամ անկանխիկ 

եղանակով (արդեն մասամբ "отмытыми" գումար), ապա փակել և ստանալ "մաքուր" դրամական միջոցներ". Ուստի մասնաճյուղ ' "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ), ինչպես և շատ այլ առեւտրային բանկերը, այնպես ակնդետ ուշադրություն է դարձնում այդ գործընթացին: ուշադրություն .  

Բաժին ֆինանսական վերլուծության և մ ոնիտորինգի է ենթարկվում տնօրենների խորհրդին բանկային կազմակերպություններ: Նա աշխատանք  է տանում, որպեսզի բացառվեն խախտումները արտարժույթի ներբանկային մակարդակով, եւ չեն  փչացնել գործարար համբավը հաստատություններ: Ղեկավար: այս բաժնի ունի մ ուտք նույնիսկ բոլոր տվյալները բարձրագույն ղեկավարության 

հետ: 

Հարկ է նշ ել, որ ներքին վերահսկողության համակարգը կատարում է պաշտպանական գործառույթ  է նվազագույնի հասցնել արտաքին եւ  ներքին ռիս կերի մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) և կոչված է ապահովել նման  անցկացման կարգը բանկային գործառնությունների և գործարքների, որը կնպաստեր հասնելու դրված ուղենիշների և նպատակների պահանջների պահպանմամբ 

օրենսդրությա ն, նորմատիվ ակտերի, Բանկի, ինչպես նաև ներքին ընթացակարգերի, չափորոշիչների և կանոնների, սահմանված իրականում  

վերահսկողական գործառույթները նույնպես օգտագործվում են երկու տեսակի վ երահսկողության վարչական  եւ ֆինանսական. Վարչական հսկողություն է համապատասխանության ստուգման իրականացվող գործառնությունների լիազորություններն են պաշտոնատար  անձանց, որոշակի նորմատիվ ակտերով, բանկի և ընթացակարգերի ընդունման և իրականացման  վերաբերյալ 

որոշումների անցկացման գործառնությունների ու գործարքների համար: Ֆինանսական  վերահսկողությունը կայանում է նրանում, որ համապատասխանությա ն ստուգման իրականացվ ող գործառնությունների և գործարքների քաղաքականությա ն բանկի, ձեռնամուխ նորմատիվ ակտերի, դիմել է տարբեր տեսակի բանկային  ծառայություններ և դրանց  համարժեք արտացոլումը հաշվառում ը և 

հաշվետվությունները. Ինչպես վարչական, այնպես էլ ֆինանսական վերահսկողությունը իրականացվում է նախնական, ընթացիկ և հետագա կարգով:  

Այսպիս ով, ծառայություն ֆինանսական դիտարկումների եւ վերլուծությա ն ստուգում և վերահսկում է բոլոր բանկային փաստաթղթերը, ինչպես պարզաբանումների համար անհասկանալի իրավիճակներում նա կարող է դիմել ցանկացած աշխատակիցներին : Վերլուծությունը բանկային գործառնությունների թույ լ է տալիս առանձնացնել այն հիմ նական գործառույթները, որոնք 

իրականացնում է Բաժին, իսկ հ ենց :  

անվտանգությունն ապահովում է աշխատանքի մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ); 

վերահսկում է արտաքին և ներքին գործողության հ իման վրա ամենօրյա հաշվետվությունների և հաշվառում է բանկային գործառնությունների;  

վարում է ստուգում պրոֆիլներ հաճախորդների զայրույթը քրեական կամ ահաբեկչական կառույցներին, նույնացնում կողմ ից ֆինանսական գործարքների և վերլուծում է վարկային պատմությունը ներկայացնելիս փաստաթղթերի ձևակերպում վարկային  փոխառությա ն;  

ստեղծում է "սև ցուցակում" հաճախորդների համար, ովքեր կասկածվ ում են нелегальном շրջանառությա ն գումար;  

կանխում է պոտենցիա լ հանցագործությա ն ճանապարհով համակարգված գնահատման ֆինանսական ռիսկերի;  

վերահսկում համապատասխանությունը սահմանված պահանջների օրենքների և հրահանգների;  

ստուգում փաստաթղթերը, որոնք հաստատում են օրինականությունը բանկային գործառնությունների եւ դրամական միջոցների;  

անցկացնում է աշխատակիցների ուսուցումը բանկի անվտանգության  հարցերով.  

Դիտարկենք գործողությունները, որոնք հայտնվել են հսկողության Բաժնի ֆինանսական վերլուծության եւ դիտարկման ժամանակահատվածում 2014-2015 թթ. :  

— Փոխանցում ներ ֆիզիկական անձանց իրավաբանական անձանց;  

— Մուտքերը մ իջոցների արժույթով հաշվին բանկի հաճախորդների;  

— Գործողության մ ուտքերը և կանխիկացման անցկացվող " մեկ օր;  

— Կրկնվ ող մ իատեսակ գործարքի հանելու խոշոր գումարների;  

— Բազմաթիվ ավանդները, un loc kable կարճ ժամկետներում (մինչև մեկ ամիս), ապա փակվում են, իսկ գումարները հանվում են կանխիկ;  

— Իրավ իճակի գնահատում ը բանկային ակտիվ ների;  

— Գնման ֆիզիկական անձի արժեթղթերի կանխիկ գումար;  

— Վարկային քաղաքականության ձեւավ որման բանկի;  

— Անհնարինությունը հաստատման կողմերի գործարքներ.  

— Թարգմանությունը հաշվից այլ բանկի առանց տեսանելի հիմ քի հ ետ վատագույնը պայմաններով (ցածր տոկոսադրույքները ավանդների, բարձր հանձնաժողովի եւ այլն);  

— Կատարման համար պարտադիր նորմատիվ փաստաթղթերի բանկի բոլոր որոշում ների կատարման Կենտրոնական Բանկի ...  

Ամենամեծ նշանակությունը կառուցվածքում ֆինանսական վ երահսկողության ունեն գործողության ակտիվների կառավարման մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ), քանի որ բանկի ակտիվների որակը ազդեցություն է բոլոր ասպեկտները բանկային գործառնություններ. Եթե վարկառուն չի վճարում տոկոսները իր փոխառության, բանկի զուտ շահույթը պետք  է նվազեցվի. Իր հերթին , ցածր 

եկամուտներ (զուտ եկամուտը) կարող է պատճառ դառնալ բացակայությունը իրացվելիության. Երբ недостаточном ընդունվելու կանխիկ բանկը պետք է ավելացնել իր պարտավորությունները պարզապես նրա համար վ ճարել վարչական ծախսերը եւ տոկոս ներ '  ըստ իրենց առկա փոխառության.  Անկայուն (ցածր) զուտ շահույթ նաեւ անհնար է դարձնում կապիտալի ավելացումը բանկի. Վատ 

ակտիվների որակը ուղղակիորեն ազդում են կապիտա լ. Եթե ենթադրվում է, որ վարկառուն չի կոկաինի մաքսանենգությա ն հիմ նական  գումարի իր պարտքերի, ակտիվները պահանջում են իրենց  արժեքը, եւ կապիտալի նվազում. Չափազանց մեծ  թվով չմարված փոխառությունների առավել տարածված պատճառ է անվճարունակության շատ բանկերի. Ակտիվների կառավարում 

մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) այս ուղիները եւ տեղաբաշխման կարգը սեփական ու ներգրավված միջոցների, այսինքն ՝ դա բաշխումը կանխիկ,  ներդրումներ, փոխառություններ այլ ակտիվներ. Հատուկ ուշադրություն է Բաժնի ֆինանսական մոնիտորինգի եւ վերլուծության մասնաճյուղի ГПБ (ԲԸ) տեղաբաշխման մ իջոցների դարձվում ссудным գործարքների և ներդրումների 

արժեթղթեր, որոնք հայտնվել են վերահսկողության տակ ընկած ժամանակահատվածում հաշվետու ժամանակաշրջանի 2015 թվականը: Այս փուլում անհ րաժեշտ է հստակեցնել, որ խնդրի լուծմամբ միջոցների տեղաբաշխման  է "առք" այդպիսի ակտիվների (տրամադրումը, վարկերի եւ ներդրում ների), որոնք կարող են բերել ամենաբարձր եկամուտը ընդունելի մակարդակում ռիսկի. Զգա լի 

մասը ներգրավված բանկի կողմ ից միջոցների ենթակա է վճարման պահանջներին կամ շատ կարճ ժամկետով: ծանուցում.  

Չարաբաստիկ շատ անբարեխիղճ հաճախորդների մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ), Դաշնային Օրենքը համարի ներքո թիվ 115- ФЗ մտավ ուժի մեջ , ընդգրկել է բա զմաթիվ փոփոխություններ և ավելացրել է դժվարությունների առանց այն неспок ойную կյանքը բանկային հատվածի. Կարեւոր է նաեւ այն, որ հենց ուժի մեջ մտնելու պահից համապատասխան օրենքի, հ ետ են  կանչվել 

լիցենզիա ավելի, քան 80 բանկերի հ իմնական պատճառը կարծիք որոնց չկատարումը պահանջների հակազդելու  օրինականացմանը (լվացմանը) հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտ ների", այլ հենց "չներկայացնելը անհրաժեշտ տեղեկություններ կասկածելի գործողություններին հայաստանից տասը շ րջանակներում հ ոդվածի 7 Դաշնային  Օրենքի թիվ 115-ФЗ է 07.08.2001 ք. Իրոք, 

այս հարցը շատ արդիական է եւ, հ ետեւաբար, աշխատակիցները քննարկվ ող բանկի վերաբերվ ում անցկացման ֆինանսական մոնիտորինգի հատուկ մարմ նի կողմ ից.  

Այդ կապակցությամբ փոխվում է ամեն ինչ : գործընթացը փաստաթղթաշրջանառության բանկի, պատրաստում в нутрибанковских նորմատիվ փաստաթղթերի տեղի է ունենում ուսուցում և վերապատրաստում հ ետ ատեստավորման հ ին աշխատակիցների մասով  գիտելիքները ֆինանսական մոնիտորինգի;  համապատասխան կերպով ճշգրտվում շրջանակները իրավասությա ն 

ծառայությունների եւ վարչությունների անվտանգությա ն; փոխվում է, և ավելացվել են նոր ֆունկցիաներ աշխատակիցների (հատկապես կրտսեր պետերի), սակագները և այլն: Մեկը բազային սկզբունքները, որոնց վ րա կառուցվում համակարգը լվացմանը հակազդելու հանցավոր եկամուտ ների, պահանջում է բանկի գիտելիքներ իր հաճախորդի.  

Առաջարկություններ Ռուսաստանի Կենտրոնական Բանկի մշակման վարկային կազմակերպությունների կանոնների ներքին վերահսկողության նպատակով հակազդելու օրինականացմանը (լվացմանը) հանցավոր ճանապարհ ով ստացված եկամուտ ների և ահաբեկչութ յան ֆինանսավորման (այս ուհետ նա - Առաջարկություններ Ռուսաստանի Բանկի Թիվ 137-T), հաստատված '  նշելով ՌԴ 

ԿԲ-ն ԹԻՎ 137-T-ից 28.11 .2001, ցու յց են տալիս, անհ րաժեշտություն է "նույնականացման եւ ուսում նասիրման" բանկի հաճախորդի,  մինչդեռ Օրենքն  օգտագործում է միայն ժամկետը "նույնականացման" վերաբերյալ բանկի հաճախորդների և բանկային գործառնություններ. Խիստ ներքին վերահսկողական համակարգը մասնաճյուղում ' "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) կազմակերպվել սկզբունքով 

всеобъемлемости եւ многопланов ости. Դա նշանակում է, որ վերահսկողական գործառու յթները դրվում են ուղղահայաց և հորիզոնական, այդպիսով ձեւավորելով մեծ կույտի ցանցը հատվող վ երահսկողական գործառույթները. Հորիզոնական  образующую ներկայացնում  են հրահանգներ, սակագները, տեխնիկական կանոնակարգեր և գործառնական ընթացակարգերը սահմանող 

տեխնոլոգիական հաջորդականությունը անցկացման բանկային գործառնությունների և գործարքների, սահմանաչափերը սահմանված նորմատիվային ցուցանիշների, պատասխանատվության գոտ ու եւ վերահսկողական գործողությա ն գործառնական ռիսկերի նվազեցման համար ։ Ուղղահայաց բաղադրիչը ձեւավորել անհատական պաշտոնեական հրահանգներ աշխատողների բանկի 

մասին դրույթները ստորաբաժանում ներում (բաժիններում, վարչություններում), հրամաններն ու կարգադրությունները նախագահի-Վարչությա ն նախագահի. Իրականացման  նկատմամբ վերահսկողությունը վերահսկիչ գործառու յթների ստորաբաժանումների, ենթակառուցվածքը կազմ ող ներքին վերահսկողությա ն համակարգի եւ обеспечивающими է իր աշխատանքը ճանապարհով 

կանոնավ որ ստուգումների, վերլուծությունների անցկացման, հատուկ հսկիչ միջոցառում ների, դրվում է Բաժին ֆինանսական վ երլուծությա ն եւ  դիտարկման.  

Գործունեության վ երլուծությունը բանկի ցու յց է տալիս, որ ողջ анализируемого ժամանակահատվածում մասնաճյուղում ' "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) գերիշխում մասնաբաժինը գործառնությունների հաճախորդներ է ներգրավված միջոցների: "2014-ին  այն կազմել է 57% - ով, 2015-ին այդ ծավալը գործառնությունների ծավալն աճել է 6,8 % - ով և կազմ ել է 63,8 % - ով:  Մասնաբաժինը միջբանկային 

գործառնությունների նաեւ աճել է վերջին երկու տարում 4,4  % - ով: 2014 թվականին տեսակարար կշիռը այդ գործառնությունների ծավալը կազմել է 16,2  %, իս կ 2015-ին  – 20,6 % - ով:  

Փոքր մասնաբաժինը վարկերի, ստացված այլ բանկերի, որպես կանոն, գնահատվում է դրական, քանի որ ներգրավված ռեսուրսներ են նստում բանկին ավելի թանկ է եւ  ավելացնում է իր ծախսերը: Միեւնու յն ժամանակ,  տեսանկյունից իրացվելիությա ն, այդ ներգրավված միջոցները վերաբերում են կառավարելի пассивам եւ հ նարավորություն են տալիս филиалу  բանկի մանեւրելու նրանց, 

անհրաժեշտության դեպքում, բարելավել իրացվելիության , այսինքն վերաբերմունքը միջբանկային վարկերի նկատմամբ пассивам (կամ ընդհանուր առմամբ հաճախորդներից ներգրավված միջոցների) բնութագրում է կառավարելիությունը ռեսուրսների և հատուկ խախտումներ չի նկատվում: Անցկացված արդյունքների վերլուծութ յուն ֆինանսական մոնիտորինգի հնարավորություն է տվել 

սահմանել, որ մասնաճյուղում է "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) մասնաբաժինը ներգրավված միջոցների, ստացված ճանապարհով թողարկման եւ տեղաբաշխման պարտքային պարտավորությունների (արժեթղթերի), ցածր տեսակարար կշռի այլ ֆինանսական գործառնություններ: 2014-ին այն  կազմ ել է 23,5 % - ով, իսկ 2015 թվականին ' 12.9% - ով: Տեղի ունեցածը նվազեցումը չպետ ք է դիտարկել 

միայն որպես բացասական գործոն է, սակայն  պետք է նկատի ունենա լ, որ այդ մ իջոցները նու յնպես վերաբերում է կառավարելի пассивам. Անցկացված վերլուծության  արդյունքները դինամիկայի եւ կառուցվածքի բանկի ակտիվների отобразим է табл. 2.1.  

Աղյուսակ 2.1  

 Վերլուծություն դինամիկան և ակտիվների կառուցվածքի մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ)  

 

Ցուցանիշները  

2014 թվական  

2015 թվականն է Մերժման  

մլն ռուբլի %  

Դրամական մ իջոցներ և հաշիվ ներ, մլն ռուբ լի 46 066 48 142 + 2076 4,5  

Ներդրում ներ արժեթղթերում, փայերը եւ բաժնետոմսերը, մլն ռուբ լի 122 472 208 310 + 85838 70,1  

 

Ավարտը աղյուսակի 2.1  

Վարկեր ձեռնարկություններին և կազմակերպություններին, մլն ռուբ լի 447 921 512 108 + 64187 14,3  

Հիմնական մ իջոցներ-ոչ նյութական ակտիվներ, մ լն ռուբ լի 3  707 5 203 + 1496  40,4  

Այլ ակտիվներ, մլն ռուբլի 10 639 5 220 - 5419 - 5 1  

Ընդամենը ակտիվների մլն ռուբ լի 724 441 798001 + 73560 10,1  

Տեսակարար կշիռը սկզբնական պահուստների, % 19,3 8,4  - 10,9  

Տեսակարար կշիռը малол иквидных ակտիվների, % 78,7  կատարում 90 .3 + 11,6  

Տեսակարար կշիռը ոչ  հեղուկ ակտիվների, % 1 ,98 1,31 - 0,67  

Հարաբերակցությունը աշխատող ակտիվ ների, % 0,79 0,90 + 0,11  

Հարաբերակցությունը ս կզբնական պահուստների և պարտավորությունների (հաճախորդների միջոցներ),% 0,38 0,15 - 0,23  

Վերլուծությա ն հիման  վրա ակտիվների կառուցվածքի կարելի է գնահատել նրանց վ իճակը նկատմամբ իրացվ ելիությա ն հավասարակշռությունը.  Անշուշտ, "առաջնային ռեզերվ ների" կարելի է վերագրել-րդ հ ոդվածի 1-ին եւ 2 հավասարակշռությունը. Տեսակարար կշիռը այդ պահուստների մ ոտ ուս ումնասիրել ոլորտի ձեռնարկությունները բանկային  ծառայությունների կազմել է 2014 

թվականին 19,3 %, 2015-ին ՝ 8,4  տոկոս ը բոլոր ակտիվների.  

Տվյալների հիման վրա табл.2.1 կարելի է եզրակացնել, որ анализируемом ժամանակահատվածում տեսակարար կշիռը առավել իրացվ ելի ակտիվների բանկի էապես կրճատվել է ։ Դա տեղի է ունեցել հ իմնականում կրճատման հաշվին միջոցներ վարկային կազմակերպություններում  79 ,7 տոկոսով: Ըստ հոդվածների 3-րդ եւ 4 հ րապարակված հաշվեկշ ռի ֆինանսական մ ոնիտորինգի Բաժին 

միավորում է և հետագայում relegates խմբին малоликв идных ակտիվների, քանի որ որակապես-կառուցվածքային վերլուծութ յուն (ըստ տեսակների և ժամկետ ներով վարկերի ու արժեթղթերի) անցկացնել չի կարելի ։ Մասնաբաժինը малол иквидных ակտիվների մոտ анализируемого բանկի աճել է 11.6% - ով ավելացման հաշվին արժեթղթերում ներդրումների ավելի քան 70% - ով և կազմել է 2015 

թվականին կատարում 90.3 % - ով: Եւ վերջապես, կա ոչ հ եղուկ ակտիվների մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) ընթացքում анализируемого ժամանակահատվածում պահպանել է աննշան ծավալը եւ  նույնիս կ նվազման  միտում ուներ:  2014 թվականին տեսակարար կշիռը ոչ  հեղուկ ակտիվների կազմել է 1,98 % - ով, իսկ 2015 թվականին ՝ 1,31 % - ով:  

Ընդհանուր առմամբ, կարելի է եզրակացնել, որ исследуемый բանկն ունի բավական բարձր լիկվիդայնություն  ։ Իսկ դա նշանակում է, մակարդակը ֆինանսական իրավասությա ն ըստ անցկացված պարամետրերի վերահսկման – պահպանվել. Շատ կարեւոր է հ իշել, որ недостаточном ընդունվելու կանխիկ բանկը պետք է ավելացնել իր պարտավորությունները պարզապես նրա համար վճարել 

վարչական ծախսերը եւ տոկոսներ '  ըստ իրենց առկա փոխառության. Անկայուն (ցածր) զուտ շահույթ նաեւ  անհնար է դարձնում կապիտալի ավելացումը բանկի. Վատ ակտիվների որակը ուղղակիորեն ազդում են կապիտալ. Եթե ենթադրվում է, որ վարկառուն չի կոկաինի մաքսանենգության հ իմնական գումարի իր պարտքերի, ակտիվ ները պահանջում են իրենց արժեքը, եւ  կապիտալի 

նվազում. Չափազանց մեծ թվով չմարված փոխառությունների առավել տարածված պատճառ է անվճարունակության բանկերի.  

Հեռավ որ վ երահսկում և վերլուծություն ակտիվների որակի կարեւոր մասն է գործընթացի մ ոնիտորինգի վարկային հաստատություններ: Հենց վերլուծություն ակտիվ ի հաշվեկշռի կառուցվածքը թույ լ է տալիս բացահայտել միջոցների մ իտում ները դրա փոփոխություններ, հնարավոր բացասական եւ դրական. Դիտարկելով կառուցվածքը բանկի միջոցների, անհ րաժեշտ է հաշվի առնել, բերում է 

արդյոք  կոնկրետ խումբը ակտիվների եկամուտ կամ հանդիսանում է иммобилиза цией մ իջոցների ակտիվները, բերելով եկամտի և ստեղծում են միայն պայմաններ բանկի աշխատանքի. Ինչ վ երաբերում է ազդեցության  բանկի ակտիվ ների կառուցվածքի դրա իրացվ ելիությունը, ապա այդ դեպքում ճիշտ է պնդումը: որքան ավելի շատ երկրներ առաջնակարգ լիկվիդային ակտիվների ընդհանուր 

գումարը ակտիվ ների,  այնքան բարձր իրացվ ելիությունը բանկի. Բանկի գործունեությունը որոշակի չափով բնութագրվ ում է կառուցվածքային ցուցանիշ հարաբերակցությա ն աշխատող ակտիվների (վարկեր ձեռնարկություններին, կազմակերպություններին, բնակչությա նը և ներդրումներ արժեթղթեր) եւ ընդհանուր ակտիվների գումարները. Ըստ анализируемому  филиалу  ГПБ (ԲԸ) այս 

հարաբերակցությունը երկու դիտարկվող հաշվետու ժամանակահատվածում եղել է դրական և կազմ ել է 2014 – ին '0,79, 2015 – ին'  0,90.  

Հատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում նաեւ կառուցվածքային ցուցանիշը "սկզբնական պաշարներ" (բանկային կանխիկ) պարտավորությունների, մասնավորապես, միջոցների հաճախորդների,  այդ թվում '  բնակչության  ավանդները. Ընդ որում, դիտարկման անցկացում ը ներառում է մանրամասն գնահատական բանկի իրացվելիութ յան, որը սահմանում է, թե որքան ավանդներ ծածկված 

է հեղուկ ակտիվ ների դեպքում վերցնելու  ավանդատուների մ իջոցների հաշվին: Այս ցուցանիշը анализируемому  բանկին երկու տարի էապես կրճատվել է (0 ,23). 2014  թվականին прослежено հարաբերակցությունը հհ բանկային կանխիկ դրամի և պարտավորություններ հաճախորդների հետ, որը կազմել է 0,38, իսկ 2015-ին կարող ենք տեսնել արդեն – 0,15.  

Այսպիս ով, բանկի պարտավորությունները 2015 թվականին , ի տարբերություն 2014 թվականի պակաս ապահովված высоколиквидными ակտիվ ների,  իս կ դա նշանակում է, որ ներկայացնում են որոշակի աստիճան ռիս կային գործառույթների վերաբերյա լ ֆինանսական կայունության և վճարունակությա ն բանկի մասնաճյուղի.  

 

2.3. Որոշում խնդիրների կազմակերպության  գործունեության ֆինանսական դիտարկումների վ րա ուս ումնաս իրվ ող օբյեկտի 

 

Իր ողջ գործունեութ յան մասնաճյուղ ' "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) է հատկացնում մեծ ուշադրություն պահանջների կատարման Ռուսաստանի Կենտրոնական Բանկի պահպանման պարտադիր նորմատիվների. Բոլոր արժեքները պարտադիր նորմատիվների վրա 01.01.2016 տարի կատարվում են եւ  ունեն բավարար պաշար է պետք:  

Շատ բանկերի աշխատակիցները կարծում են, որ ռիսկերի վերլուծություն  տնտես ությա ն մեջ չի մտնում գործառույթը ֆինանսական  մոնիտորինգի և ներքին վերահսկողությա ն. Տվյա լ դեպքում կարելի է համաձայնել նման եզրակացությունների հետ, քանի որ վերահսկողական գործառույթները ներառում են ստուգումների իրականացման կատարման աշխատակիցների կողմից բանկի 

պահանջների, սահմանված այլ ծառայությունների և հիմ նված ռիսկերի գնահատման, որոնք բանկը հանդիպել է արտաքին միջավայրում:  

Արդյունքները համապատասխանությա ն պարտադիր նորմատիվների և օրենսդրական ակտերի վերաբերյա լ մասնաճյուղի ГПБ (ԲԸ) отразим է табл. 2.2.  

Աղյուսակ 2.2  

Գնահատում պահպանման պարտադիր նորմատիվների և օրենսդրական ակտերի մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկի" (ԲԸ)  

Համարը 

նորմատիվի Անվանումը պարտադիր նորմատիվ ի Թույլատրելի արժեքը կապիտա լի նորմատիվ ի 

01.01.2015 թ.  

01.01.2016 ք.  

H1 Բավարարության ս եփական մ իջոցների (կապիտալի) բանկի min 10% 11 ,40% 11,08%  

Н2 Ակնթարթային  իրացվելիության min 15% 47,60% 32,22%  

H3 Ընթացիկ իրացվելիութ յան min 50% 81,20% 83,70%  

Н4 Երկարաժամկետ իրացվ ելիությա ն max 120% 69,10% 92,30%  

Н6 ռիս կի Առավելագույն չափը մեկ փոխառուի կամ փոխառուների խմբի հարակից max 25% 21,00% 24,40%  

Н7 Առավելագույն չափը խոշոր վարկային ռիսկերի max 800% 480,70% 549,56%  

H9.1 Առավելա գույն չափը վարկերի, բանկային երաշխիքների և поручительств, max 50% 23,80% 10,90%  

H10.1 ընդհանուր մ եծությունը ռիսկի инсайдерам բանկի max 3% 0,60% 0,33%  

 

Ավարտը աղյուսակ 2.2  

H12 Օգտագործումը սեփական մ իջոցների ձեռքբերման  համար բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) այլ իրավաբանական անձանց max 25% 0,00% 14,10%  

 

Արդյունքների վերլուծություն պարտադիր կատարման նորմատիվ ների համեմատությամբ 2015  թվականը ցույց տվեց, որ խնդիրը այսօր կազմում է ցուցանիշը "Բավարարությա ն բանկի սեփական միջոցների (H1), որը համեմատած 2015 թվականը մ նում 0,27 % նվազագույն մերժելու մասին է նորմատիվ արժեքները կազմ ում է 10 % - ով:  

Որոշելու նպատակով պատճառները կրում խնդիրները,  վերլուծել վ իճակը ակտիվ ների մասնաճյուղի ГПБ (ԲԸ) արդյունքներով ֆինանսական դիտարկումների. Վերլուծությունը վկայում է, որ, ունենալով հրատարակված հաշվեկշիռը, կարող է ընդհանուր գծերով  բնութագրել կառուցվածքը ակտիվ և պասիվ գործառնությունների,  որոշել կառուցվածքային ցուցանիշները, որոնք բնութագրում են 

հուսալիությունը, իրացվ ելիությունը և աշխատանքի արդյունավետությունը բանկի. Դրա հ ետ մեկտ եղ լի և մանրամասն վ երլուծել իրավ իճակը մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ), կարելի է պարզապես օգտագործելով նրա ներքին հավասարակշռությունը համակարգի  հիման վրա ցուցանիշների, բազմակողմանի և համալիր գնահատող хозяйственно-ֆինանսական գործունեությունը հենց 

բանկի. Այդ նպատակների համար: Բաժին ֆինանսական դիտարկում ների մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ) ընդունվ ել է մ եթոդիկա, որը մշակվել է ի մ իասնական մեթոդաբանություն, որը թու յլ է տալիս ապահովել տվյալների համադրելիությունը, анализируемых դինամիկայի, ինչպես նաև ցուցանիշների տարբեր բանկերի, մասնավորապես, հ իմնական մրցակիցները: Կենտրոնական 

բաժանմունք Ռուսաստանի Խնայբանկի. Կրաս նոդարում եւ Կենտրոնական բաժանմունք ՎՏԲ 24 (ԾԿԳ) ք. Կրաս նոդարում:   

Ներկայումս նման տեխնիկայով մեր երկրում աշխատում են ինչպես գիտնականները, այնպես էլ մասնագետները '  պրակտիկայի,  ինչն իր արտացոլում ն է գտ ել մ ի շարք հրապարակումներ են այնպիսի հայտնի ֆինանսիստների ինչպես Бердникова Տ. Բ., Бурцев վ. Վ., Պավլովին Լ.Ն.[4, էջ 43].  

Վերլուծություն ՝ որակի կառավարման բանկի ակտիվների պետք է սկս ել գնահատման կառույցները բանկային ակտիվների, առաջին հերթին դիրքերից նրա բանականության եւ диверсифицированности (табл. 2.3).  

Աղյուսակ 2.3  

Վերլուծություն ակտիվների կառուցվածքի մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ), մլրդ ռուբ լի  

Հոդված ակտիվ ի հաշվեկշ ռի 2014  

տարի 2015  

տարի Շեղում ը  

(+,-) 

Դրամական մ իջոցները 5, 298 12,364 +7,066  

Միջոցներ վարկային  կազմակերպությունների 28,145 20,644 -7,501  

Պարտադիր պահուստները 0,916 2,974 +2,058  

Միջոցներ վարկային  կազմակերպություններում 46,053 62,677 +16,624  

Զուտ ներդրումներ արժեթղթերում 17,668 20,213 +2,644  

Փոխառությա ն 672,656 779,551 +106,895  

Զուտ ներդրումներ արժեթղթեր այլ ֆինանսական ակտիվները 11,221 12,097 +0,876  

Ներդրում ներ դուստ ր անկախ կազմակերպության 0, 141 1,888 +1,747  

Զուտ ներդրումներ արժեթղթերում, տրային մ ինչև մարման 8,314  7,851 -0,463  

Հիմնական մ իջոցներ,  ոչ նյութական ակտիվներ նյութական  պաշարները 10,663 18,197 +7,534  

Այլ ակտիվներ 16,377 10,04 6,331  

Ընդամենը ակտիվների 810,065 950 ,570 +140,505  

Ընդամենը 100 100 -  

 

 Ելնելով տվյալների աղյուսակներ, մենք կարող ենք անել հետեւյալ եզրահանգումները, որ դրամական միջոցները 2014թ-ի համեմատ ավելացել է 7,066. Ըստ միջոցներին վարկային կազմակերպությունների ԿԲ-ում Ռուսաստանի Դաշնության ցույց կտրուկ նվազում  է 2015 թվականին, 2014-ի համար, եւ կազմ ում են - 7,501 . Դրական ցուցանիշները նկատվում են հ ոդվածներում: պարտադիր 

պահուստները, որոնք կազմ ում են 2,058, միջոցներ վարկային կազմակերպություններում նաեւ բարձրացել 16,624. Զուտ ներդրումներ արժեթղթերում, գնահատված ըստ  

արդար տոկունություն 2015 թվականին կազմել են 20,213, որ բարձր է 2,644 նկատմամբ 2014 թվականին: Մաքուր ссудная պարտքը ավելացել է 106,895. Տեղի է ունեցել փոքր աճ է մաքուր արժեթղթերում ներդրումների այլ ֆինանսական ակտիվները 0, 876, ճիշտ  այնպես, ինչպես եւ ներդրումներ դուստր անկախ կազմակերպությա ն 1,747. Տեղի է ունեցել փոքր նվազում մաքուր արժեթղթերում 

ներդրումների, տրային մ ինչև մարման 0,463.  Հիմնական միջոցներ, ոչ նյութական ակտիվներ նյութական պաշարները 2015  թվականին ավելացել է 7,534.  Այլ ակտիվները նվազել են 6,331. Տեսանկյունից իրացվելիությա ն և շահութաբերությա ն բանկային ակտիվ ները կազմ ում են արժեթղթերի պորտֆելը, կամ պորտֆելը բանկային ներդրումների. Ձևավորումը ներդրումների պորտֆելի երկու 

նպատակ է հետապնդում : բերում բանկին եկամուտը, եւ լրացում երկրորդային պահուստների մ ոտենալուն զուգընթաց ժամկետ ների մարման երկարաժամկետ արժեթղթերի և դարձնել դրանք կարճաժամկետ. Վարկային բանկի քաղաքականությունը ուղղված է շահութաբերության բարձրացումը վարկային ներդրումների, նվազում է ռիս կի աստիճանի եւ պահպանել իրացվ ելիությա ն. 

Վերլուծել է табл. 2. 4 կառուցվածքային ցուցանիշները: վարկային պորտֆելի հիմնական ճյուղերի.  

Աղյուսակ 2.4  

Վերլուծություն ձևավորման վարկային պորտֆելի ըստ տնտես ությա ն ճյուղերի մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ), մլրդ ռուբ լի  

 

Տնտես ությա ն ճյուղի 2014  տարի 2015 տարի 

Գումար % Գումար %  

Գազային տնտես ություն (գազամատակարարումը) 393,916 64 63 468,876  

Արդյունաբերություն 82,608 13 99,002 13  

Ֆիզիկական անձինք 66,527 11 85,031 11  

Առևտուր 40,039 6 7 54,179  

Շինարարությունը 22,034 4 25,898 4  

 

Ավարտը աղյուսակ 2.4  

Այլ 10,233  2 13,599 2  

Ընդամենը վարկեր հաճախորդներին 614,357  100 100 745,585  

 

 Աղյուսակից երեւում է, որ տնտեսության ո ՞ ր ոլորտներում են որպես գազային տնտես ություն եւ  արդյունաբերություն տեղի է ունեցել փոքր ցուցանիշների աճը. Համ եմատ 2015 թվականը գազամատակարարումը ավելացրել առաջնահերթությունները և կազմ ում  է 468  մլրդ ռուբ լի, բայց ըստ տոկոսանոց соотношению ընդհանուր թվի ճյուղերի իջել է մ եկ տոկոսով և կազմել է ընդամենը 63% - ով: 

Արդյունաբերություն 2015 թվականին  կազմ ել է 99 մլրդ ռուբ լի: այս ցուցանիշը ավելի բարձր է, քան նախորդ տարի, սակայն ընդհանուր վարկային պորտֆելով, մնացել է նույն ցուցանիշի ՝ 13 տոկոս ։ Է ընկնում ֆիզիկական անձանց  վարկավ որման պետք է 2014 թվականին  67 մլրդ ռուբլի, իսկ 2015 թվականին ՝ 85 մլրդ: ռուբլի կամ 11% - ի ակտիվ ների. Առևտուր աճել է 40 մ լրդ ռուբ լի (2014), 54 

մլրդ ռուբ լի է 2015 թվականին: Շինարարության մասնաբաժինը (4%) եւ այլ ճյուղերում (2%) չի փոխվել տոկոսային հարաբերությամբ. Հաշվի առնելով, որ այսօր վարկային գործառնություններ: բանկի ավանդաբար ընդգրկում ձևավորումը ակտիվ գործողությունների, որոնք բերում եկամուտ ների մ եծ մասը կազմում են առավելագույն զգա լի մասը ակտիվների կանցկացնենք կառուցվածքի 

վերլուծությունը վարկերի (табл. 2.5).  

Աղյուսակ 2.5  

Կառուցվածքի վ երլուծությունը վարկերի հատվածների ներդրումներ, մ լրդ ռուբլի  

Խումբը վարկառուների 01.01.2014 տարի 01.01.2015 տարի 01.01.2016  տարի 

Վարկեր իրավաբանական անձանց 1,353  4,015 9,203  

Փոխատվություններ ֆիզիկական անձանց 2,098 9 ,203 11 ,328  

 

Հիման վ րա: աղյուսակի երեւում է, որ փոխատվություններ ֆիզիկական անձանց սրընթաց աճել է 2016 թվականին, դինամիկան նկատվում նկատմամբ իրավաբանական անձանց  համար: Թեեւ 2014-ին փոխառություններ գործնական չեն տարբերվել ցուցանիշների 2013-ի եւ զգա լիորեն պայմանավորված է արդյունքների 2016 թվականը: Այս ցուցանիշը կարելի է բացատրել նրանով, որ 2015 

թվականին բարձրացել է վարկառուների վարկունակությունը, որ ավելա ցրել է հ նարավորություն, կազմակերպությունների ու բնակչության վարկեր.  Ինչպես ցույց է տվել գնահատում ֆինանսական մ ոնիտորինգի քննարկվող բանկի, եւս մեկ բնորոշ ակտիվ եւ պասիվ գործառնությունների մասնաճյուղի "Գազպրոմբանկ" (ԲԸ), կարեւոր է հ ուսալիության  գնահատման իր գործունեութ յան, 

հետեւողականությունը ժամկետների ներգրավված և տեղաբաշխված ռեսուրս ների բանկի.  Հենց իրականացման ժամկետ ները պարտավորությունների - ակտիվների եւ  пассивам խստորեն կանոնակարգվում մասնաճյուղի բանկի. Բացի ռիսկի կորստի իրացվելիությա ն рассогласованность ժամկետ ների ներգրավման եւ տեղաբաշխման ռեսուրսների հանգեցնում է տոկոսային ռիսկի, որի 

էությունը կայանում է նրանում, որ բանկը կամ կարող է ներգրավել բավական էժան ռես ուրսներ фондирования երկարաժամկետ ակտիվ գործողությունների ֆիքսված տոկոսադրույքով, կամ չեն կարող տեղադրել բավական ձեռնտու է նախկինում ներգրավված ֆիքսված տոկոսադրույքով ռեսուրսներ.  

Այսպիս ով, մոտեցում ների կառավարման ակտիվների եւ պարտավորությունների կառավարում է ռազմավարության համաձայնեցված ժամկետը, որի նպատակն է պահպանել վերաբերմ ունքը ակտիվների пассивам հավասար միավորի մեջ: Դիտարկենք այն իրավ իճակը , որը ստեղծվել բանկում 2014 և 2015 թվականներին: Հետք ժամկետների հարաբերակցությունը ակտիվ ների և պասսիվների 

ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների և արդյունքները отразим է табл. 2.6 .  

Աղյուսակ 2.6  

Հարաբերակցությունը ակտիվների և պասսիվների ժամկետ ների ներգրավման եւ տեղաբաշխման մասնաճյուղում "Гамзпромбанк ", մլրդ ռուբ լի  

Ժամկետները 01.01.2014 թ. 01.01.2015 թ. Շեղում  

8-ից մինչեւ 30 օր 5, 645 2,990 -2,655  

31-ից 90 օր 2,048 3 ,950 +1,902  

91-ից 180 օր 3,881 5,000 +1,119  

 

Ավարտը աղյուսակի 2.6  
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«Газпромбанк» (ОА) в г.Краснодаре. В соответствии с выбранной целью были 

поставлены и решены следующие задачи:  

— изучить теоретические и методические основы организации 

финансового мониторинга кредитного учреждения; 

— провести анализ и оценку деятельности организации финансового 

мониторинга в филиале «Газпромбанк» (АО) в г.Краснодаре; 

— определить проблемы организации деятельности финансового 

мониторинга на исследуемом объекте; 

— разработать мероприятия по совершенствованию деятельности 

банка в сфере проведения финансового контроля и рассмотреть финансовую 

эффективность от полученного результата. 

Структурно дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка литературы.  

Методическая база исследования основана на диалектическом 

подходе к объекту и предмету, позволяющему рассмотреть явление интеграции 

банковских услуг как динамический процесс. Системный подход к 

исследуемому явлению позволяет дать его комплексный всесторонний анализ. 

В работе были использованы традиционные общенаучные методы (анализ, 

синтез, исторический метод, сравнение, переход от абстрактного к 

конкретному, обобщение, детализация). 

Теоретической базой исследования выступают работы отечественных и 

зарубежных специалистов в области экономики, менеджмента и финансовой 

политики, таких как Арефьевой К.П, Гнедко Р.Д., Зуева К.К. и мн. др. 

Информационной базой написания дипломной работы являются 

нормативно-правовые документы банка за отчетный период. 

Общий объем работы составляет 76  листов печатного текста и включает  

5  рисунков, 14 таблиц, 1 формулу и 1 приложение. 
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Глава 1 Теоретические и методические основы организации финансового 

мониторинга кредитного учреждения 

1.1 Понятие и формы мониторинга кредитного учреждения 

 

Широко используемое в настоящее время понятие «финансовый 

менеджмент» имеет многочисленные толкования. Но в целом российские 

специалисты сходятся в одном - в том, что финансовый менеджмент - это 

управление отношениями по формированию и использованию денежных 

ресурсов. Именно в таком понимании финансовый менеджмент 

рассматривается в работах таких известных авторов, как И.Т. Балабанов, И.Н. 

Герчикова, В.В. Ковалев, Л.П. Павлова, Р.С. Сайфулин, Е.С. Стоянова, А.Д. 

Шеремет  [3,с.16].  

Банк организует внутренний контроль с учетом рекомендаций по 

организации внутреннего контроля за рисками банковской деятельности. 

Финансовый мониторинг - это также деятельность организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 

по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных 

операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с 

легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием 

терроризма.  

Система внутреннего контроля организуется органами управления 

банка, уполномоченными учредительными документами банка. В целях 

мониторинга за процессом функционирования системы внутреннего контроля, 

выявления и анализа проблем, связанных с ней, а также разработки 

предложений по совершенствованию и повышению эффективности ее 

деятельности в банках создается служба внутреннего контроля. Важно также, 

что к одной из мер противодействия легализации средств и доходов, 

полученных преступным путем, относят запрет на информирование клиентов и 

иных лиц о принимаемых в соответствии с Законом мерах. Сегодня одной из 

наиболее актуальных и обсуждаемых тем является внедрение, оптимизация и 
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реализация (осуществление) системы финансового мониторинга (или системы 

финансового мониторинга) во всех областях финансовой системы РФ [5,с.21].  

Организации и осуществление мониторинга финансового состояния 

предприятия выступает в качестве одного из наиболее перспективных подходов 

в решении проблемы информационного обеспечения аппарата управления. 

Трудно переоценить роль регулярного мониторинга финансового состояния 

коммерческого банка в управлении предприятием.  

Он дает возможность осуществлять анализ и прогнозирование 

экономических процессов, получая оперативные и независимые оценки 

изменения экономической конъюнктуры на макро-, региональной и 

микроуровнях. Более того, хотелось бы отметить, что именно объективный 

мониторинг финансового состояния предприятия сферы банковских услуг 

позволяет вовремя выявить критические ситуации и неблагоприятные 

тенденции и вовремя исправить сложное положение. 

Мониторинг финансового предприятия, определяется как механизм 

осуществления постоянного наблюдения за важнейшими текущими 

результатами финансовой деятельности в условиях постоянно меняющейся 

конъюнктуры финансового рынка [1, с.67].  

В основе классификации видов, форм и методов финансового контроля 

лежат признаки, характеризующие определенные связи между объектами 

классификации. Для определения видов финансового контроля, как правило, 

исходят из таких наиболее существенных признаков классификации, как 

субъект и объект контроля.  

В зависимости от субъектов, осуществляющих контроль, выделяют: 

государственный финансовый контроль и негосударственный финансовый 

контроль, который включает аудиторский, внутрихозяйственный и 

общественный контроль. Для дальнейшего анализа и определения методов 

проведения финансового мониторинга рассмотрим каждый из перечисленных 

видов. Традиционно выделяют следующие виды финансового контроля (табл. 

1.1).  

http://www.bestreferat.ru/referat-256950.html#_ftn1
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Таблица 1.1 

     Основные виды финансового контроля[1,с. 51] 

 

 

 

Государственный финансовый контроль  представляет собой 

совокупность действий и операций, осуществляемых органами 

государственной власти, а также специально созданными ими органами, с 

использованием специфических форм и методов его организации за 

соблюдением субъектами хозяйствования и органами государственной власти 

установленных норм права с целью обеспечения законности, целесообразности, 

эффективности образования, распределения и использования финансовых 

ресурсов государства.  

Государственный финансовый контроль охватывает не только 

государственный сектор экономики, но и распространяется на субъекты 

хозяйствования всех форм собственности, главным образом путем проверки 

соблюдения ими налогового законодательства, выполнения государственных и 

муниципальных заказов, целевого использования субсидий, дотаций, 

бюджетных кредитов, а также эффективности предоставления и законности 

использования налоговых льгот.  Следовательно, объектом государственного 

финансового контроля выступают все денежные отношения, складывающиеся в 

процессе деятельности субъектов хозяйствования, связанные с формированием 

и использованием финансовых ресурсов государства. Система контрольных 

органов в рамках исполнительной власти в Российской Федерации 

формируется Правительством РФ в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 
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Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления, возложен на: Министерство финансов РФ, 

Федеральное казначейство (федеральная служба), финансовые органы 

субъектов РФ и муниципальных образований, главных распорядителей 

бюджетных средств и распорядителей бюджетных средств [8,с.11].  

Президентский контроль в Российской Федерации, как контроль за 

исполнением указов и распоряжений Президента РФ по вопросам 

государственных финансов, осуществляется органами, уполномоченными 

Президентом РФ в соответствии с законодательством (например, Контрольное 

управление Президента РФ). 

Следующий вид контроля - негосударственный финансовый контроль  

включает в себя: аудиторский контроль, внутрихозяйственный финансовый 

контроль и общественный контроль. Аудиторский контроль (аудит) 

представляет собой деятельность, осуществляемую аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами по независимой проверке 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.  

Целью аудита является выражение мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудит не подменяет государственного 

контроля достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

осуществляемого уполномоченными государственными органами и органами 

местного самоуправления в соответствии с законодательством. Официальным 

итоговым документом, в котором отражаются результаты проведенного аудита, 

является аудиторское заключение. Оно предназначено для пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, к которым относятся члены 

организации или собственники ее имущества, налоговые органы, органы 

статистики. В соответствии с характером и целями проведения выделяют такие 

формы аудита, как: обязательный, проводимый в отношении определенных 

субъектов хозяйствования (занимающихся определенным видом деятельности 

либо образованных в определенной организационно-правовой форме) и 

инициативный аудит. Целью обязательного аудита  является получение 
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информации о финансовом положении организации, пользователями которой 

являются: исполнительный орган организации, ее участники (собственники), а 

также органы государственной власти, осуществляющие контроль как в 

определенных сферах финансовых отношений (например, деятельность 

внебюджетных фондов), так и за процессом образования, распределения и 

использования государственных средств. Инициативный аудит проводится с 

целью получения информации, которая необходима исполнительному органу 

или участникам (собственникам) организации для принятия управленческих 

решений: о финансовом положении организации, состоянии ее 

взаимоотношений с контрагентами, налоговыми органами и т.п. Аудит 

эффективности представляет собой проверку деятельности органов 

государственной власти, распорядителей и получателей бюджетных средств в 

целях определения эффективности использования государственных средств, 

полученных для выполнения ими возложенных на них функций и 

поставленных задач. 

Внутрихозяйственный контроль  осуществляют специальные 

подразделения, предусмотренные управленческой структурой субъекта 

хозяйствования, а также отдельные специалисты. Внутрихозяйственный 

контроль имеет ряд особенностей: работники, его осуществляющие, 

непосредственно подчиняются руководителю; этот вид финансового контроля 

осуществляется постоянно, а не периодически; кроме того, отсутствует единая 

регламентация объема и характера процедур контроля, порядка их 

документирования (определяется, как правило, самой организацией). 

Внутрихозяйственный контроль организуют, в основном, на средних и крупных 

предприятиях; его осуществление при условии правильной организации 

способствует: повышению ответственности должностных лиц и работников; 

сохранности и рациональному использованию финансовых ресурсов 

организации; предотвращению негативных явлений в финансово-

хозяйственной деятельности организации; получению необходимой 

оперативной информации для осуществления управления [4,с.37].  
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К видам финансового контроля традиционно относят и общественный 

контроль, под которым понимают контроль, осуществляемый непосредственно 

гражданами, а также общественными организациями и объединениями, т. е. без 

участия специальных государственных органов. Совокупность контрольных 

действий и операций, осуществляемых субъектами контроля, может быть 

выражена в той или иной форме, зависящей от целого ряда факторов.  

 При проведении финансового контроля используют 

определенные методы, к которым традиционно относят обследование, 

проверку, ревизию, надзор, мониторинг и др. Проверка представляет собой 

единичное контрольное действие или систему контрольных действий в 

отношении определенных финансово-хозяйственных операций субъектов 

хозяйствования. Ревизия - это система обязательных контрольных действий по 

документальной и фактической проверке законности, целесообразности и 

эффективности совершенных в проверяемом периоде финансово-

хозяйственных операций, а также законности и правильности действий 

должностных лиц. Кроме того, результаты ревизии содержат конкретное 

документально подтвержденное определение установленных недостач и потерь 

денежных и материальных ресурсов. 

Надзор представляет собой систему периодических контрольных 

действий по наблюдению за установленными в той или иной сфере 

деятельности условиями ее осуществления. Например, надзор осуществляется 

за деятельностью субъектов хозяйствования с целью соблюдения ими условий 

лицензирования. 

Мониторинг в отличие от надзора представляет собой систему 

постоянно совершаемых контрольных действий и операций по наблюдению с 

целью определения текущих изменений в деятельности субъекта 

хозяйствования [25,с.81]. 

Мониторинг кредитных операций заключается в постоянном контроле за 

состоянием выданного кредита. Такой контроль помогает своевременно 

выявить проблемы с погашением задолженности по кредиту и принять 
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соответствующие меры. Кроме того, мониторинг кредитных операций дает 

возможность проверить соответствие действий работников кредитного отдела 

основным требованиям кредитной политики банку. 

Механизм кредитного мониторинга должен быть закреплен в 

соответствующих банковских инструкциях и положении банка. Сам механизм 

осуществления контроля за кредитными операциями играет важную роль в 

управлении кредитным портфелем банка, ведь предприятия сферы банковских 

услуг самостоятельно определяют порядок привлечения и использования 

средств, проведения кредитных операций и, устанавливают уровень 

процентных ставок и размер комиссионного вознаграждения. Согласно этому 

основная цель кредитного мониторинга заключается в том, чтобы не допустить 

повышения кредитного риска сверх установленного уровня. Главное 

требование к процедуре кредитного мониторинга - это постоянный контроль и 

оценка уровня кредитного риска. К основным факторам, которые влияют на 

уровень риска кредитной операции, можно отнести изменение финансового 

состояния заемщика, изменение рыночной стоимости и ликвидности залога, 

нарушения графика погашения процентов и задолженности по кредитам. 

Согласно статистическим исследованиям, 80% проблемных кредитов 

возникают вследствие недостаточного контроля за уровнем кредитного риска. 

Другие причины, такие как неадекватная оценка кредитоспособности 

заемщика, неправильно проведена структуризация кредита, ошибки в 

кредитном договоре, порождают около 20% проблемных кредитов.  

Основными направления кредитного мониторинга является [25,с.171]: 

—  контроль за целевым использованием кредита; 

—  контроль за своевременным погашением процентов по кредиту; 

—  контроль за своевременным погашения задолженности по кредиту (в 

соответствии с разработанным графиком); 

—  контроль за состоянием, рыночной стоимостью и ликвидностью 

залога, другим обеспечением кредита; 

—  отслеживание изменений в финансовом состоянии заемщика; 
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—  анализ качества и структуры кредитного портфеля банка; 

—  выявление проблемных кредитов и разработка мероприятий по 

минимизации потерь банка; 

—  контроль за уровнем кредитного риска. 

Целью проверки целевого использования кредита является 

подтверждение направлений движения кредитных средств с кредитного счета. 

Подтверждением целевого использования кредита могут быть финансовые 

документы (платежные поручения, аккредитивы, счета-фактуры, таможенные 

декларации и т.п.), заключены договоры с хозяйственной деятельности, 

представлены бизнес-планы, а так же технико-экономические обоснования и 

др. Эти документы обязательно добавляются к кредитному делу и хранятся до 

окончания действия кредитного договора. В случае установления факта 

нецелевого использования кредита банк может повысить процентную ставку по 

кредиту в размерах, предусмотренных кредитным договором, или 

приостановить дальнейшее перечисление кредитных средств в случае 

кредитования по кредитной линии в качестве крайней меры сумма кредита 

может быть взыскана с заемщика досрочно. Для мониторинга своевременного 

погашения заемщиком процентов и задолженности по кредиту работники 

кредитного отдела составляют соответствующий график погашения по суммам 

платежей и по срокам.  

Контроль за состоянием предмета залога как неотъемлемая 

составляющая кредитного мониторинга предусматривает [12,с.91]: 

— своевременное получение достоверной информации о состоянии и 

стоимость предмета залога; 

— контроль за выполнением условий договора со стороны залогодателя; 

— отслеживание рыночной конъюнктуры для оценки ликвидности 

заложенного имущества. 

Для мониторинга кредитного риска на уровне отдельного кредита банк 

должен постоянно отслеживать изменения в финансовом состоянии заемщика с 

целью выявления возможных осложнений. Периодичность анализа 
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финансового состояния заемщика определяется банком самостоятельно с 

учетом рекомендаций самого банка. Кредитный мониторинг позволяет 

обеспечить запланированную доходность кредитных операций банка, а также 

надлежащий уровень финансовой устойчивости и ликвидности банка. В целом, 

отсюда вытекают два правила, которые важны для успешной кредитной 

деятельности любого банка [12,с.44]: 

Во-первых,  каждый банк должен иметь свою систему мониторинга 

кредитных операций; 

Во-вторых, кредитный контроль должны осуществлять наиболее 

квалифицированные и опытные работники банка. 

Должным образом организованный кредитный мониторинг дает 

возможность банку оценить совокупный кредитный риск на уровне кредитного 

портфеля и определить потребность в наращивании банковского капитала и 

возможности расширения кредитной деятельности.  

 

1.2 Особенности финансового мониторинга кредитного учреждения 

 

Как известно, основное назначение банка - это посредническая 

деятельность, которая охватывает процесс перемещения денежных средств от 

кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Невозможность 

полного совпадения экономических интересов банка и клиента связана с тем, 

что банк по своей экономической природе  финансовый посредник, который 

обеспечивает обслуживание денежных потоков в экономике, не являясь 

собственником привлеченных денежных средств, тогда как клиент, как 

правило, владелец произведенных товаров и услуг, имеющих в основном 

материальное наполнение. «Реальному сектору экономики необходимы 

инвестиции и финансирование оборотных средств, а банкам увеличение 

объемов производительных активов. Для реализации коммерческим банком 

своих функций в рыночной экономике необходимо, чтобы эти две цели были 

увязаны» - отмечает в своей статье Морсман Эдгар М. [14,с.73].  
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Как уже отмечалось ранее, экономические интересы кредитного 

учреждения и  самого клиента не совпадают полностью, а имеются лишь 

отдельные точки их пересечения. Поэтому для решения вопросов, касающихся 

обеспечения обратной связи между продуктами и услугами банка, 

предлагаемыми непосредственно участникам свободного рынка  потребителям, 

на финансовый мониторинг возлагается функция обратной связи с внешней 

средой коммерческого банка. Постоянное изменение внешних условий, в 

которых осуществляет деятельность кредитная организация, требует 

соответствующей реакции со стороны коммерческого банка, а именно 

глубокого анализа финансовой и макроэкономической политики, изыскания 

новых способов создания прибавочного продукта (не считая простых операций 

и игр на обменных курсах рубля). Банки должны постоянно отвечать 

изменяющимся требованиям рынка, своей клиентуры, небанковских 

финансовых организаций и обострению неценовой конкуренции.  

Постоянное формирование новых направлений банковской деятельности 

по разработке и реализации банковских продуктов и услуг неизбежно 

наталкивается на трудности, вызываемые отсутствием должного 

взаимодействия функциональных подразделений банка, обмена информацией 

между ними и координации их усилий. Именно из-за отсутствия 

взаимодействия подразделений банка ухудшаются его основные качественные 

параметры и показатели, усложняются процессы принятия стратегических 

решений, затрудняется оценка преимуществ и недостатков выбранных 

решений. Поэтому главная задача и, пожалуй, основная особенность 

финансового мониторинга -  это построение системы отношений, связанных с 

оптимальной организацией взаимодействия многочисленных элементов 

сложной динамичной системы, которую представляет собой современный 

коммерческий банк, а также определение оптимальных режимов его 

функционирования. В этой связи  именно банковский менеджмент как система 

отношений представляет собой взаимосвязь финансово-экономических, 

структурно-функциональных и функционально-технологических параметров 
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[7,с.209]. Другими словами, проведение финансового мониторинга в структуре 

банковского менеджмента представляет собой взаимосвязанные и 

взаимозависимые системные параметры, в которые входят: 

— финансово-экономических показателей (ФЭ); 

— организационного построения, отвечающего решению стоящих 

перед банком задач (ОП); 

— функционально-технологического управления продуктовым рядом 

банка (ФТ). 

Если отранжировать системные параметры, то соподчиненность и 

взаимосвязи между ними можно представить следующей схемой: ФЭ - ОП- ФТ. 

В этой связи процессы разработки и реализации комплексных технологий по 

построению оптимальных отношений, касающихся формирования и 

использования денежных потоков, реинжиниринга бизнес-процессов 

обслуживания клиентов, комплексного решения задач анализа состояния и 

деятельности коммерческого банка решает система управления, которая 

получила название финансовый мониторинг сферы банковской деятельности. 

В целях развития и укрепления отечественной банковской системы Банк России 

занимается вопросами мониторинга финансовой устойчивости кредитных 

организаций по трем основным направлениям: мониторинг риска 

корпоративных заимствований, мониторинг риска потребительского 

кредитования и мониторинг ликвидности. Учитывая рекомендации МВФ по 

усилению макропруденциального надзора, Банк России принимает участие в 

Проекте по анализу показателей финансовой устойчивости, отражающих 

состояние финансовых институтов, корпоративного сектора, домохозяйств и 

финансовых индикаторов.  

               В этих условиях важнейшей задачей, имеющей большое теоретическое 

и практическое значение, является разработка методологии и технологии 

формирования системы финансового мониторинга в банках. Вопросы развития 

мониторинговой деятельности применительно к организации оказания банками 

кредитных услуг рассматривались учеными О.И. Лаврушиным, Эдгаром М. 
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Морсманом, Ю.С.Масленченковым, С.Н.Кабушкиным и др. Более глубокое 

исследование вопросов применения финансового мониторинга при решении 

частных задач в банковской сфере осуществлено в работах Питера Ф. Друкера, 

А.В. Васильева, Е.Б. Герасимовой, Л.C. Тишиной, Ю.В. Степанова, И.Ю. 

Варьяша, В.Н. Четверикова, А.П. Курило, В.Н. Мамыкина, А.Б. Барского и др. 

При теоретической разработке проблемы финансового мониторинга в 

кредитных организациях необходимо принимать во внимание общенаучные 

результаты, достигнутые при изучении феномена мониторинга в различных 

областях человеческой деятельности. 

В настоящий момент проблема формирования системы финансового 

мониторинга в банках является новым направлением исследований, 

нуждающимся, в первую очередь, в теоретической разработке ее научных основ 

и систематизации эмпирического материала, что обусловлено рядом причин 

[17,с.53]: 

— недостаточным уровнем разработки теоретических аспектов 

применения мониторинга в экономической и финансовой областях; 

— недостаточным вниманием к вопросам применения системного 

подхода при проведении финансового мониторинга хозяйствующих субъектов; 

— прагматической направленностью исследований, проводимых в 

банковской сфере, в ходе которых эмпирическим путем решались отдельные 

частные задачи финансового мониторинга без последующей систематизации и 

обобщения полученных результатов; 

— наличием значительного объема эмпирических 

несистематизированных сведений о применении финансового мониторинга для 

решения отдельных частных задач наблюдения за различными 

хозяйствующими субъектами, в том числе банками. 

Анализ научных статей по вопросам финансовой политики показал - 

содержательной стороной мониторинга установлено, что данный вид 

практической деятельности имеет длительную историю и широко применяется 

в самых различных сферах деятельности. При этом термин «мониторинг» был 
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введен в оборот сравнительно недавно и в настоящее время трактуется 

неоднозначно: в одних случаях он понимается как системное наблюдение, 

оценка и прогноз, в других - как систематическая, комплексная практическая 

деятельность по осуществлению сбора, анализа и обобщения данных, в третьих 

- как средство и инструмент постоянного информационного сопровождения и 

выявления коллизий, проблем и противоречий.  

В банковской нормативной базе содержание термина «мониторинг» 

применительно к кредитным организациям не раскрывается, при этом под 

мониторингом предприятий Центральный Банк России понимает «постоянное 

наблюдение за их совокупностью путем проведения опросов об изменении 

экономической конъюнктуры, инвестиционной активности, финансового 

положения предприятий, а также систематизация полученной информации».  

Проведенный теоретический анализ различных аспектов 

мониторинговой деятельности позволил определить следующие ее 

специфические особенности [9,с.207]: 

— применение системного подхода при исследовании бизнес-

процессов; 

— использование экономико-математических моделей для описания 

бизнес-процессов; 

— рассмотрение бизнес-процессов с позиций классификационного 

подхода; 

— подход к практике как к источнику и критерию достоверности 

результатов мониторинга; 

— применение дедуктивного метода при исследовании бизнес-

процессов; 

— совместное использование методов анализа и синтеза при изучении 

бизнес-процессов; 

— применение методов оценивания для определения показателей и 

характеристик бизнес-процессов. 

Рассмотрим схематично классификацию финансового мониторинга по 
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различным критериям с целью теоретического обоснования и систематизации 

отдельных элементов (рис. 1.1). 

 

Рис.1.1. Классификация финансового мониторинга[9,с. 218] 

 

В процессе мониторинговой деятельности большое значение имеет 

систематизация данных и повышение качества информации о финансовой 

конъюнктуре, распределении средств расходных статей государственного 

бюджета и основных направлениях государственной инвестиционной 

политики.  

Осуществление внешнего финансового мониторинга кредитных 

организаций в основном регулируется нормами финансового права и 

производится различными федеральными органами исполнительной власти и 

финансового контроля в пределах своей компетенции. Ведомственный 

финансовый мониторинг кредитных организаций осуществляет Банк России, 

опираясь на информацию, содержащуюся во внешней финансовой отчетности 

банков, собранную в результате проверок либо полученную иным путем.  

За деятельностью отраслевых банков также наблюдают отраслевые 

министерства и ведомства. Внутренний финансовый мониторинг кредитные 
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организации обеспечивают собственными силами и средствами, 

самостоятельно выбирая базовый организационный принцип. Независимый 

мониторинг кредитных организаций проводят аудиторские и консалтинговые 

фирмы, информационные и рейтинговые агентства, самоорганизующиеся 

банковские ассоциации и сообщества. 

Одним из уровней системы финансового мониторинга является 

мониторинговая деятельность в кредитных организациях, организационные, 

методологические и технологические особенности которой непосредственно 

зависят от положения дел в банковской сфере. 

Анализ современного состояния отечественной банковской системы 

выявил ее существенную неоднородность, обусловленную наличием 

системообразующих банков и четко выраженной сегментации операторов 

рынка банковских услуг, что не отражает общепринятая двухуровневая схема 

российской банковской системы.  

В условиях дифференциации банковской системы принципиальное 

значение приобретает правильное позиционирование кредитных организаций, 

являющееся основой стратегического планирования, при этом основными 

инструментами, обеспечивающими достижение стратегических целей являются 

программно-целевое управление и финансовый мониторинг. 

На основании изучения положения дел в банковской сфере в можно 

отметить, что основными направлениями проводимой в настоящее время 

полномасштабной реформы отечественной банковской системы, 

затрагивающей все существенные аспекты банковской деятельности, должны 

являться: 

— внедрение международных стандартов финансовой отчетности; 

— укрепление и усиление банковского надзора; 

— развитие и совершенствование методов риск-ориентированного 

контроля; 

— развитие методик анализа и контроля финансовой устойчивости 

кредитных организаций; 
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— улучшение качества корпоративного управления в банках; 

— совершенствование методик оценки надежности кредитных 

организаций и внедрение систем рейтинговой оценки кредитных организаций; 

— повышение прозрачности (транспарентности) деятельности банков; 

— развитие и совершенствование системы страхования вкладов; 

— организация бюро кредитных историй в целях повышения 

доступности кредитов для добросовестных заемщиков, а также увеличения 

точности и достоверности оценки надежности и деловой репутации клиентов; 

— разработка и внедрение методик стресс-тестирования кредитных 

организаций; 

— повышение эффективности нормативного регулирования 

банковской деятельности. 

При этом следствием реформирования национальной банковской 

системы является усиление связи банков с хозяйствующими субъектами, 

повышение роли кредита в отечественной экономике, улучшение структуры 

кредитных вложений, активизация инвестиционной деятельности, 

стимулирование развития современных банковских технологий и внедрения 

инноваций, появление новых банковских продуктов и услуг. 

Банковские реформы выравнивают конкурентные условия для 

кредитных организаций благодаря снижению влияния предоставленных 

преференций и государственных гарантий, наличие которых характерно для 

банков, участвующих в государственных проектах. При этом для стран с 

развивающейся и переходной экономикой, к числу которых следует отнести 

Россию, характерно сосредоточение функций контроля в руках государства, 

которое делегирует соответствующие полномочия компетентным 

государственным учреждениям. В результате обобщения и систематизации 

сведений по тематике финансового мониторинга диссертант считает 

необходимым отметить, что осуществление в ходе мониторинга оперативного 

сбора сведений о сложных явлениях и процессах дает основания рассматривать 

его как комплексную систему диагностики состояния и динамики объекта 
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наблюдения, которая обеспечивает накопление, систематизацию и анализ 

информации о состоянии объекта наблюдения, об источниках, причинах, 

факторах наблюдаемых и вероятных изменений его состояния, а также о 

сделанных прогнозах. Для мониторинга характерно осуществление наблюдения 

и оценки по стабильному, ограниченному, немногочисленному набору 

фиксированных ключевых показателей, содержащих все наиболее ценные 

сведения для принятия решений. Нельзя не отметить тот факт, что именно в 

концептуальном плане финансовый мониторинг в кредитных организациях 

представляет собой комплексную информационно-аналитическую систему, 

реализующую кибернетические принципы и позволяющую кредитным 

организациям эффективно выстраивать свои технологические процессы, 

обеспечивая высокие показатели рентабельности и финансовой устойчивости 

(рис.1.2).  

 

Рис. 1.2.Концептуальная схема финансового мониторинга[13, с.321] 

 

К числу основных целей финансового мониторинга следует отнести 

оценку состояния, динамики и прогнозирование поведения объекта 

мониторинга. В процессе мониторинговой деятельности обычно решаются 

задачи наблюдения и анализа состояния и динамики объекта наблюдения, 
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выявление отклонений от плановых (прогнозных) значений контролируемых 

показателей, а также оценка характеристик объекта наблюдения и 

моделирование его поведения. 

Из приведенной на рис.1.2 схемы отчетливо видно, что в процессе 

мониторинга осуществляется наблюдение за объектом мониторинга, который 

может представлять собой процесс или систему (явление). Наблюдение за 

объектом мониторинга выполняет субъект мониторинга, обычно 

представляющий собой некую организационную структуру или отдельных 

высококвалифицированных специалистов, являющихся экспертами в своей 

области. Мониторинг протекает в пространстве, под которым следует понимать 

внешнюю среду, где функционирует объект мониторинга, и времени, что 

подразумевает сбор, накопление и обработку хронологически упорядоченных 

данных. Результаты многих исследований позволяют утверждать, что в основе 

осуществляемых мероприятий по мониторингу в кредитных организациях 

лежат общие методология и технология его проведения. Методология 

мониторинга охватывает логически последовательный, целостный комплекс 

правил (принципов), регламентов и методов, обеспечивающих рациональную и 

эффективную организацию деятельности субъекта мониторинга по 

осуществлению наблюдений, оценке, анализу, прогноза состояния и динамики 

объекта наблюдения. Изучение вопросов мониторинговой деятельности в 

кредитных организациях показывает, что ее применение должно опираться на 

следующие методологические принципы [17,с.6]: 

— принцип реляционности (от лат. - отношение); 

— принцип казуальности; 

— хронологический принцип ( противоположность комбинационному 

подходу); 

— принцип универсальности; 

— принцип рациональности. 

На основании изучения мониторинговой деятельности в банках 

функционирование системы финансового мониторинга в кредитных 
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организациях направлено, прежде всего, на увеличение их функционального 

капитала. Результаты мониторинговой деятельности следует рассматривать как 

источник неотделимых нематериальных конкурентных преимуществ кредитной 

организации, обеспечивающих превышение ее коэффициента рентабельности 

капитала. 

Необходимо отметить, что структура информационно-аналитической 

программы  является доминирующим фактором функциональной надежности и 

эффективности системы финансового мониторинга, в значительной мере 

предопределяя результативность принимаемых управленческих решений. 

Нельзя забывать, что финансовый мониторинг кредитных организаций 

охватывает финансово-хозяйственную деятельность банков в целом и все ее 

направления в отдельности, включая, в том числе деятельность каждого 

структурного подразделения. Более того в широком смысле финансовый 

мониторинг является основой для формирования и функционирования единого 

информационно-аналитического пространства банка и способствует 

дальнейшему его развитию. 
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Глава 2 Анализ и оценка деятельности организации финансового 

мониторинга в филиале «Газпромбанк» (АО) в г.Краснодаре 

2.1 Организационно-экономическая структура банка 

 

Филиал «Газпромбанк» (АО) в г.Краснодаре  был создан  в июле  1992 

года. Сегодня  филиал «Газпромбанк» (АО) является одним из крупнейших 

российских банков и занимает ведущие позиции по всем основным показателям 

банковской деятельности. Богатый опыт банка в области осуществления 

банковских операций и его обширная инфраструктура в совокупности с 

высоким профессиональным уровнем сотрудников создают основу для 

успешной деятельности филиала. Успех предприятия сферы банковских услуг 

тесно связан с успехом клиентов. Поэтому все сотрудники заинтересованы в 

развитии бизнеса. Филиал стремится не только максимально полно 

удовлетворить имеющийся спрос на банковские услуги, но и предугадать его 

развитие. Филиал предлагает своим клиентам широкий спектр услуг по 

дистанционному банковскому обслуживанию, позволяющих производить 

оперативное управление своим счетом в банке, не выходя из собственного 

офиса, при помощи компьютера и модема. В зависимости от требований и 

технического оснащения клиентов банка все услуги варьируются от простого 

получения информации об остатках и оборотах на счете до проведения 

электронных расчетов. 

Филиал имеет богатый опыт в реализации зарплатных проектов с 

использованием банковских карт. Высокий профессионализм работающих 

специалистов позволяет гибко реагировать на все запросы.  

 Валюта баланса составляет более 2,2 млрд. рублей. В настоящее время в 

филиале обслуживаются свыше 1250 юридических лиц и частных 

предпринимателей и более 200 тыс. физических лиц. При этом клиентская база 

продолжает расширяться за счет открытия расчетных счетов предприятий 

различных отраслей. Особое внимание уделяется развитию системы 

безналичных расчетов на базе пластиковых карт. В настоящее время филиал 
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«Газпромбанк» (АО) в г. Краснодаре выпустил около 0,5 млн. карт, 

установлено 29 банкоматов, 6 пунктов выдачи наличных в различных районах 

городах. 

Филиал «Газпромбанк» (АО) на основании лицензий ФКЦБ РФ 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности (от 27.12.2000 № 177-04229-100000) предоставляет 

услуги по брокерскому обслуживанию клиентов при проведении операций с 

ценными бумагами: 

 на биржевом рынке корпоративных ценных бумаг на ведущих 

торговых площадках страны; 

 на внебиржевом рынке корпоративных ценных бумаг. 

Обслуживание клиентов осуществляется на основании «Регламента 

предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг»  и «Регламента 

использования информационно-торговой системы «GPB-I-Trade». Совместно с 

брокерским обслуживанием на рынке ценных бумаг по «традиционной» схеме, 

филиал предлагает дополнительную услугу – обслуживание операций на рынке 

ценных бумаг при помощи системы интернет-трейдинга - Информационно-

торговой системы «GPB-i-trade». Система GPB-i-trade обеспечивает все 

необходимое для оперативного принятия инвестиционных решений и 

проведения операций в режиме реального времени и гарантирует высокий 

уровень защиты информации при проведении электронных транзакций. 

ОАО «Газпромбанк» - это социально значимый банк. Являясь 

единственным банковским учреждением, предоставляющим услуги на всей 

территории России, банк активно участвует в реализации социальных 

программ, оказывает поддержку развитию национальной науки и культуры, 

поддерживает промышленную сферу во многих городах РФ. Именно поэтому, 

миссия филиала «Газпромбанк» (АО) в г.Краснодаре  - обеспечивать 

потребность каждого клиента, в том числе частного, корпоративного и 

государственного, на всей территории России в банковских услугах высокого 

качества и надёжности, обеспечивая устойчивое функционирование российской 
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банковской системы, сбережение вкладов населения и их инвестирование в 

реальный сектор, содействуя развитию экономики России.  Филиал 

«Газпромбанк» (АО) входит в единую организационную структуру ОАО 

«Газпромбанк» г.Москва, имеет печать со своим наименованием и символикой, 

печати «для операций», «для целей валютного контроля» и другие печати и 

штампы, совершает сделки и иные юридические действия от имени ОАО 

«Газпромбанк» и в его интересах. 

ОАО «Газпромбанк» – это универсальный коммерческий банк. Он 

предоставляет своим клиентам более 100 разнообразных услуг: операции по 

вкладам, кредитование, операции с ценными бумагами, аренда сейфов, 

операционно-кассовое обслуживание, валютно-обменные операции и др. 

Целями ипотечного кредитования банка является приобретение, 

строительство (в т.ч. реконструкция старого жилого фонда), реконструкция, 

ремонт (в т.ч. отделочные работы) объектов недвижимости, расположенных на 

территории Российской Федерации.  

Капитал филиала ГПБ (АО), как уже отмечалось, был сформирован за 

счет уставного капитала. Вместе с тем банк имеет резервный, специальные и 

другие фонды. Наиболее важными направлениями размещения средств 

являются ссуды и инвестиции, на которые приходится 44,3% активов баланса 

ОАО «Газпромбанк», за ними следуют: перераспределение кредитных ресурсов 

между учреждениями ГПБ (АО) (19,2%), размещение средств на валютных 

счетах в банках-корреспондентах (1,3%), в основные фонды, дебиторам и 

прочие.  

Филиал «Газпромбанк» (АО) предоставляет кредиты заемщикам на 

цели, предусмотренные их уставом для осуществления текущей и 

инвестиционной деятельности.  

Приоритет при формировании кредитного портфеля, как правило, имеют 

акционеры, затем заемщики, имеющие в банке расчетные счета и совершающие 

по ним операции. Предоставление банком кредитов основывается на учете 

необходимых потребностей заемщиков в заемных средствах, наличии 
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достаточных гарантий для своевременного их возврата. Банк предоставляет 

кредиты в пределах собственного капитала и привлеченных средств, 

обеспечивая сбалансированность размещаемых и привлекаемых ресурсов по 

срокам и объемам.  

Кредитные операции – наиболее рисковые операции банка. Поэтому 

кредитная политика ориентируется на надежность заранее проверенных 

заемщиков, с которыми банк в течение длительного времени работает и знает 

их финансовое состояние. Все должностные лица и служащие банка, его 

акционеры и их представители, аудиторы обязаны строго соблюдать тайну по 

операциям, счетам и вкладам клиентов банка и его корреспондентов, а также 

коммерческую тайну банку. Основной целью деятельности  филиала ГПБ (АО) 

является привлечение денежных средств от физических и юридических лиц, а 

также осуществление кредитно-расчетных и иных банковских операций и 

сделок с физическими и юридическими лицами.   

Филиал «Газпромбанк» (АО) имеет генеральную лицензию, которая дает 

право на осуществление следующих видов операций: 

Во-первых, банковских операций в иностранной валюте:  

 прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов 

юридических лиц и физических лиц;  

 открытие и ведение корреспондентских счетов банков и 

организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;  

 открытие  и  ведение  металлических счетов физических и 

юридических лиц, на которых отражается физическое количество 

аффинированных драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;  

   кассовые операции: прием, выдача, пересчет, размен, обмен, 

сортировка, упаковка и хранение банкнот и монет;  

   переводные операции: выполнение поручений юридических и 

физических лиц по переводу денег;  

   учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых 

обязательств юридических и физических лиц;  
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   заемные  операции:  предоставление кредитов в денежной форме на 

условиях платности, срочности и возвратности;  

  осуществление  расчетов  по  поручению физических и юридических 

лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;  

 доверительные (трастовые) операции: управление деньгами, 

аффинированными драгоценными металлами и ценными бумагами в интересах 

и по поручению доверителя;  

 клиринговые операции: сбор, сверка, сортировка и подтверждение 

платежей; проведение и определение чистых позиций участников клиринга;  

  сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, 

выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, 

включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений;  

   выпуск платежных карточек;  

 инкассация и пересылка банкнот, монет и ценностей;  

 организация обменных операций с иностранной валютой;  

 прием  на  инкассо  платежных документов кроме векселей;  

 открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и 

исполнение обязательств по нему;  

 выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в 

денежной форме, а так же выдача банковских поручительств.  

Во-вторых,  прочих внутрибанковских операций, предусмотренных 

законодательством:  

 покупку, прием в залог, учет, хранение и продажу аффинированных 

драгоценных металлов  в слитках, монет из драгоценных металлов, а  так же 

покупку, прием в залог, учет, хранение и продажу ювелирных изделий, 

содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;  

 операции  с  векселями:  принятие  векселей на инкассо, 

предоставление услуг по оплате векселя плательщикам, а также оплата 

домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;  
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 эмиссию собственных ценных бумаг (за исключением акций);  

 факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с 

покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска платежа;  

 форфейтинговые операции (форфейтирование): оплату долгового 

обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без 

оборота на продавца.  

Филиал «Газпромбанк» (АО) предоставляет наиболее широкий спектр 

услуг на финансовом рынке страны, постоянно расширяя сферы деятельности: 

 финансирование (андеррайтинг, кредитование и проектное 

финансирование, финансовый лизинг; 

 вексельное обслуживание, торговое финансирование. 

 обслуживание проектов инвестиционного характера. 

При организации торгового финансирования банк готов предоставить 

клиенту: консультационный блок (экспертизу предконтрактных и\или 

контрактных условий; выбор торгово-финансового инструмента, комбинации 

инструментов; структуру трансакции), финансовый блок (поиск оптимальной 

западной кредитной линии для финансирования; открытие аккредитива, 

предоставление гарантии/подтверждение гарантии и аккредитива; 

согласованный со всеми партнерами документальный текст финансового 

инструмента; проверку документов; осуществление платежа). Казначейские 

сделки (сделки РЕПО, операции с ценными бумагами, депозитные и 

конверсионные операции, доверительное управление активами, хеджирование). 

Являясь лидером российской банковской системы, содействуя росту 

экономического потенциала страны, определяет себя в качестве 

стратегического финансового партнёра предприятий газовой отрасли и других 

ведущих отраслей российской промышленности, являясь опорой национальной 

экономики. Филиал «Газпромбанк» (АО) обеспечивает рост стоимости бизнеса 

своих акционеров, клиентов и партнёров, предоставляя им высококачественные 

банковские услуги на российском и международных финансовых рынках. По 

состоянию на 01.01.15 год  Филиал «Газпромбанк» (АО) занимает третье место 



31 

по объему депозитов в банковском секторе РФ, и занимаемая им доля рынка 

составляет 21,6 %. В 2015 году Филиал «Газпромбанк» (АО) занял первое место 

по объему конверсионных операций, а также второе место по операциям на 

рынке корпоративных и государственных ценных бумаг. На протяжении 

многих лет  филиал как и головной банк  в г.Москва создаёт все условия для 

профессионального роста своих сотрудников, формируя коллектив, 

сплочённый едиными целями и задачами.             

Рассмотрим организационную структуру филиала «Газпромбанк» (АО)  

в приложении выпускной квалификационной работы  с целью анализа 

деятельности отдела финансового мониторинга в структуре филиала банка. 

 Организационную структуру  банка  формируют подразделения (управления) 

и службы.  

Управления банка  сформированы с учетом классификации банковских 

операций по их функциональному назначению. Так, операции филиала 

«Газпромбанк» (АО)  по мобилизации  и концентрации средств (пассивные  

операции банка) выполняются управлением депозитных операций, учетно-

ссудные операции - кредитным управлением и т.д. Передовые технологии, 

богатый опыт банковской деятельности и развитая региональная структура 

являются основой для высококлассного обслуживания клиентов филиала 

«Газпромбанк» (АО). Как отмечают многие специалисты в области 

финансового анализа банковских отношений, в частности Л.C.Тишина и 

Ю.В.Степанов, «соотношение собственных и привлеченных средств 

коммерческие банки России обязаны поддерживать в соответствии с 

установленным нормативом в размере от 1/15-й до 1/25-й. Этот норматив 

обеспечивает минимально необходимый уровень ликвидности банка. Этого же 

мнения придерживается к.э.н. А.В.Васильева в своей научной статье, где 

неоднократно подчеркивает, что для точного расчета указанного нормативного 

соотношения по действующей методике в публикуемом балансе сведений 

недостаточно, так как требуется определить собственный капитал (нетто) [5, 

с.84]. Вместе с тем по данным баланса видно, что по исследуемому  филиалу 
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банка это соотношение, рассчитанное на основе собственного капитала 

(брутто), составило в 2014 году 0,11, а в 2015 году – 0,13 при минимальном 

нормативе – 0,07. Это позволяет сделать вывод о том, что ГПБ (АО) имеет 

возможность активизировать работы по привлечению средств и на этой основе 

расширить масштабы своей деятельности с целью увеличения прибыли. 

Привлеченные средства, доля которых по банку в 2015 году снизилась по 

сравнению с 2014 годом на 2 % и составила в 2014 году 89 %, а в 2015 году – 87 

% от величины пассивов, сгруппированы обобщенно в балансе в соответствии с 

экономическим содержанием без деления по видам и срокам депозитов и 

займов. 

 

2.2 Анализ деятельности отдела финансового мониторинга в структуре 

банка 

 

Прежде чем проводить анализ деятельности отдела, функциями 

которого является финансовый мониторинг, обратимся к определениям данного 

понятия. Как пишет в учебном пособии по финансовому анализу Дыбаль С.В.  – 

«финансовый мониторинг - это деятельность организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению 

операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с 

денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием 

терроризма. Система внутреннего контроля организуется органами управления 

банка, уполномоченными учредительными документами банка. В целях 

мониторинга за процессом функционирования системы внутреннего контроля, 

выявления и анализа проблем, связанных с ней, а также разработки 

предложений по совершенствованию и повышению эффективности ее 

деятельности в банках создается служба внутреннего контроля» [6, с.75]. 

Как показывает анализ деятельности филиала «Газпромбанк» (АО) вся 

банковская деятельность строго контролируется и регламентируется 
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инструкциями и федеральными законами. В свою очередь банк контролирует 

операции, которые проводят его клиенты. Особенно большое внимание в 

последнее время уделяется обороту денег на счетах, переводам, валютным 

операциям, а также соответствие проводимых транзакций законности. Этим 

занимается  Отдел финансового анализа и мониторинга, который создан в 

структуре банковской организации. Данное структурное  подразделение в банке 

занимается наблюдением и сбором информации для изучения происходящих 

финансовых процессов, принятия решений о противодействии отмыванию 

денег, предотвращения подобных действий на внутреннем уровне. Иными 

словами, Отдел финансового анализа и мониторинга контролирует оборот 

денежных средств на счетах и препятствует легализации денег для 

финансирования террористических и преступных групп. Отметим, что 

«легализация (или отмывание) денег» -  это придание незаконно полученным 

средствам законного статуса и скрытие источника их поступления. Данный 

термин появился давно в США, когда преступники запустили сеть прачечных 

на незаконные деньги, а затем получали с них доход, «якобы» за стирку, таким 

образом «отмывая грязные деньги». Сейчас этот процесс глобализовался, и 

ежедневно по всему миру через счета банков «отмываются» миллиарды 

долларов. Схем для «отмывания» существует много. Самое простой и 

доступный способ - это открыть банковский депозит (один или несколько), 

пополнив его «грязными» наличными или безналичным способом (уже 

частично «отмытыми» деньгами), а затем закрыть и получить «чистые» 

денежные средства». Поэтому филиал «Газпромбанк» (АО), как и многие 

другие коммерческие банки, так пристально уделяет этому процессу внимание.   

Отдел финансового анализа и мониторинга подчиняется совету 

директоров банковской организации. Он проводит работу, чтобы исключить 

нарушения на внутрибанковском уровне и не портить деловую репутацию 

учреждения. Руководитель этого отдела имеет доступ даже ко всем данным о 

высшем руководстве. Необходимо отметить, что система внутреннего контроля 

выполняет защитную функцию по минимизации внешних и внутренних рисков 
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филиала «Газпромбанк» (АО) и призвана обеспечивать такой порядок 

проведения банковских операций и сделок, который способствовал бы 

достижению поставленных ориентиров и целей при соблюдении требований 

законодательства, нормативных актов Банка России, а также внутренних 

процедур, стандартов и правил, установленных в самом филиале. Реализация 

указанных принципов осуществляется за счет обязательного выполнения 

контрольных функций и действий, заложенных в операционные процедуры, 

порядок и правила проведения банковских операций и предоставления 

банковских продуктов и услуг, должностные инструкции работников, 

нормативные акты, регламентирующие банковскую и административно-

хозяйственную деятельность филиала банка. Для осуществления контрольных 

функций также используются два вида контроля - административный и 

финансовый. Административный контроль состоит в проверке соответствия 

проводимых операций полномочиям должностных лиц, определенным 

нормативными актами банка и процедурами принятия и реализации решений 

по проведению операций и сделок. Финансовый контроль заключается в 

проверке соответствия проводимых операций и сделок политике банка, 

изложенной в нормативных актах, применительно к разным видам банковских 

продуктов и услуг и их адекватного отражения в учете и отчетности. Как 

административный, так и финансовый контроль осуществляются в 

предварительном, текущем и последующем порядке. 

Таким образом, служба финансового мониторинга и анализа проверяет и 

контролирует все банковские документы, а за разъяснениями непонятных 

ситуаций она может обратиться к любому из сотрудников. Проведенный анализ  

банковских операций позволил выделить основные функции, которые 

выполняет Отдел, а именно: 

 обеспечивает безопасность работы филиала «Газпромбанк» (АО); 

 контролирует внешние и внутренние операции на основании 

ежедневной отчетности и проводит регистрацию  банковских операций; 
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 ведет проверку анкет клиентов на предмет причастности к 

криминальным или террористическим структурам, идентифицирует стороны 

финансовых сделок и анализирует кредитную историю при подаче документов 

на оформление кредитного займа; 

 создает «черный список» клиентов, которые подозреваются в 

нелегальном обороте денег; 

 предотвращает потенциальные преступления путем 

систематической оценки финансовых рисков; 

 контролирует соблюдение установленных требований законов и 

инструкций; 

  проверяет документы, подтверждающие законность  банковских 

операций и денежных средств; 

 проводит обучение сотрудников банка по вопросам безопасности. 

Рассмотрим операции, которые попали под контроль Отдела 

финансового анализа и мониторинга за период 2014-2015 гг.: 

— переводы частным лицам от юридических лиц; 

— поступления средств в валюте на счета клиентов банка; 

— операции поступления и снятия наличных, проводимые в один 

день; 

— повторяющие однотипные сделки по снятию крупных сумм; 

— многочисленные вклады, открываемые на короткие сроки (до 

месяца), которые затем закрываются, а деньги снимаются наличными; 

— оценка состояния банковских активов; 

— покупка физическим лицом ценных бумаг за наличные деньги; 

— формирование кредитной политики банка; 

— невозможность установления сторон сделки; 

— перевод на счета другого банка без видимых оснований с худшими 

условиями (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии и прочее); 

— выполнение обязательных нормативных документов банка во 

исполнении постановлений Центрального Банка РФ. 
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Наибольшую значимость в структуре финансового контроля имеют 

операции по управлению активами филиала «Газпромбанк» (АО), так как 

качество  активов  банка  оказывает   влияние  на  все   аспекты  банковских 

операций. Если заемщики не платят проценты по своим займам, чистая 

прибыль банка будет уменьшена. В свою очередь, низкие доходы (чистая 

прибыль) может  стать  причиной недостатка ликвидности. При недостаточном  

поступлении наличности банк должен увеличивать свои обязательства  просто 

для того, чтобы оплатить административные расходы и проценты по 

своим имеющимся займам. Нестабильная (низкая) чистая прибыль также делает 

невозможным увеличение капитала банка. Плохое качество активов  

непосредственно  влияет на капитал. Если предполагается, что заемщики не 

оплатят основные суммы своих долгов, активы требуют  свою ценность, и 

капитал уменьшается. Слишком большое число непогашенных займов является 

самой распространенной причиной неплатежеспособности  многих банков. 

Управление активами филиала «Газпромбанк» (АО) - это пути и порядок 

размещения собственных и привлеченных средств, то есть это распределение 

на наличные деньги, инвестиции, ссуды и другие активы. Особое внимание 

Отделом финансового мониторинга и анализа филиала ГПБ (АО)  при 

размещении средств уделяется ссудным операциям и инвестициям в ценные 

бумаги, которые попали под контроль в период отчетного периода 2015 года. 

На данном этапе необходимо уточнить, что решением проблемы размещения 

средств  является «покупка»  таких  активов (предоставление ссуд 

и инвестиций), которые могут принести наивысший  доход на приемлемом 

уровне риска. Значительная часть привлеченных банком средств  подлежит 

оплате по требованиям или  с очень коротким сроком уведомления.  

Злополучный для многих недобросовестных клиентов  филиала 

«Газпромбанк» (АО) Федеральный Закон под номером №115-ФЗ, вступив в 

силу, внес множество изменений и добавил трудностей в и без того 

неспокойную жизнь банковского сектора. Важно также, что именно с момента 

вступления в силу соответствующего закона, были отозваны лицензии более, 
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чем у 80 банков, основная причина отзыва которых «невыполнение требований 

по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем», а именно «непредставление необходимых сведений о 

подозрительных операциях в Росфинмониторинг» в рамках ст. 7 Федерального 

Закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. Действительно, данный вопрос является очень 

актуальным и поэтому сотрудники рассматриваемого банка относятся к 

проведению финансового мониторинга с особой компетентностью.  

В этой связи меняется все: процесс документооборота банка, подготовка 

внутрибанковских нормативных документов; происходит обучение новых и 

переквалификация с аттестацией старых сотрудников в части знания 

финансового мониторинга; соответствующим образом корректируются рамки 

компетентности служб и управлений по безопасности; меняются и добавляются 

новые функции сотрудников (особенно младших начальников), тарифы и 

многое другое. Один из базовых принципов, на которых строится система 

противодействия отмыванию преступных доходов, требует от банка знания 

своего клиента.   

Рекомендации Центрального Банка России по разработке кредитными 

организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (далее - Рекомендации Банка России № 137-Т), 

утвержденные указанием ЦБ РФ № 137-Т от 28.11.2001, указывают на 

необходимость «идентификации и изучения» клиента банка, в то время как 

Закон использует только термин «идентификация» касательно клиентов банка и 

банковских операций. Система внутреннего контроля в филиале «Газпромбанк» 

(АО) организована по принципу всеобъемлемости и многоплановости. Это 

означает, что контрольные функции закладываются по вертикали и по 

горизонтали, образуя тем самым сплошную сеть пересекающихся контрольных 

функций. Горизонтальную образующую представляют инструкции, тарифы, 

технические порядки и операционные процедуры, определяющие 

технологическую последовательность проведения банковских операций и 
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сделок, лимиты установленных нормативных показателей, зоны 

ответственности и контрольные операции по минимизации операционных 

рисков.  

Вертикальную составляющую образуют индивидуальные должностные 

инструкции работников банка, положения о подразделениях (отделах, 

управлениях), приказы и распоряжения президента-председателя Правления. 

Контроль за осуществлением контрольных функций  подразделениями, 

составляющими инфраструктуру системы внутреннего контроля и 

обеспечивающими ее работу путем регулярных проверок, анализа, проведения 

специальных контрольных мероприятий, возлагается на Отдел финансового 

анализа и мониторинга. 

Анализ деятельности банка показывает, что в течение всего 

анализируемого периода в филиале «Газпромбанк» (АО) преобладает доля 

операций с клиентурой в привлеченных средствах: в 2014году она составила 57 

%, в 2015 году объем этих операций увеличился на 6,8 % и составил 63,8 %. 

Доля межбанковских операций также возросла за два года на 4,4 %: в 2014 году 

удельный вес этих операций составил 16,2 %, а в 2015 году – 20,6 %.  

Небольшая доля кредитов, полученных у других банков, как правило, 

оценивается положительно, так как привлеченные ресурсы обходятся банку 

дороже и увеличивают его расходы.  

Проведенный анализ результатов финансового мониторинга дал 

возможность определить, что в филиале «Газпромбанк» (АО) доля 

привлеченных средств, полученных путем выпуска и размещения долговых 

обязательств (ценных бумаг), ниже удельного веса других финансовых 

операций: в 2014 году она составила 23,5 %, а в 2015 году – 12,9 %. 

Произошедшее снижение не следует рассматривать только как отрицательный 

фактор, хотя следует иметь в виду, что эти средства также относятся к 

управляемым пассивам.  

Результаты проведенного анализа динамики и структуры активов банка 

отобразим в табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 

  Анализ динамики и структуры активов филиала «Газпромбанк» (АО)
1
 

 

Показатели 

 

2014 год 

 

2015 год 

Отклонения 

в млн. руб. в % 

Денежные средства и счета, 

млн.руб. 

46 066 48 142 + 2076 4,5 

Вложения в ценных бумагах, 

паи и акции, млн.руб. 

122 472 208 310 + 85838 70,1 

Кредиты предприятиям и 

организациям, млн.руб. 

447 921 512 108 + 64187 14,3 

Основные средства и 

нематериальные активы, 

млн.руб. 

3 707 5 203 + 1496 40,4 

Прочие активы, млн.руб. 10 639 5 220 - 5419 - 51 

Всего активов, млн.руб. 724 441 798001 + 73560 10,1 

Удельный вес первичных 

резервов, % 

19,3 8,4  - 10,9 

Удельный вес 

малоликвидных активов, % 

78,7 90,3  + 11,6 

Удельный вес неликвидных 

активов, % 

1,98 1,31  - 0,67 

Соотношение работающих 

активов, % 

0,79 0,90  + 0,11 

Соотношение первичных 

резервов и обязательств 

(средства клиентов),% 

0,38 0,15  - 0,23 

 

На основе анализа структуры активов можно оценить их состояние в 

отношении ликвидности баланса. Безусловно, к «первичным резервам» можно 

отнести статьи 1 и 2 баланса. Удельный вес этих резервов у исследуемого 

предприятия  сферы банковских услуг составил в 2014 году 19,3 %, в 2015 году 

– 8,4 % всех активов. На основе данных табл.2.1 можно сделать вывод, что в 

                                                           
1
 Таблица составлена автором работы в ходе проводимых исследований 
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анализируемом периоде удельный вес наиболее ликвидных активов банка 

существенно сократился. Это произошло в основном за счет сокращения 

средств в кредитных организациях на 79,7 %. Согласно статей 3 и 4 

опубликованного баланса Отдел финансового мониторинга объединяет  и в 

дальнейшем относит  к группе малоликвидных активов, так как качественно-

структурный анализ (по видам и срокам кредитов и ценных бумаг) провести 

нельзя. Доля малоликвидных активов у анализируемого банка возросла на 11,6 

% за счет увеличения вложений в ценные бумаги более чем на 70 % и составила 

в 2015 году 90,3 %. И наконец, доля неликвидных активов филиала 

«Газпромбанк» (АО) в течение анализируемого периода сохранила 

незначительный объем и даже имело тенденцию к снижению: в 2014 году 

удельный вес неликвидных активов составил 1,98 %, в 2015 году – 1,31 %.  

В целом, можно сделать вывод, что исследуемый банк имеет довольно 

высокий уровень ликвидности, а значит, уровень финансовой компетенции по 

проведенным параметрам контроля – соблюден. Очень важно помнить, что при 

недостаточном поступлении наличности банк должен увеличивать свои 

обязательства просто для того, чтобы оплатить административные расходы и 

проценты по своим имеющимся займам. Рассматривая структуру  

средств банка, необходимо учитывать, приносит ли конкретная группа активов  

доход или является иммобилизацией средств в активы, не приносящие дохода 

и создающие лишь условия  для работы банка. Что касается влияния структуры  

активов банка на его ликвидность, то в этом случае справедливо утверждение: 

чем больше доля первоклассных ликвидных  активов  в  общей  сумме  активов, 

тем выше ликвидность банка.  

Деятельность банка в определенной степени характеризуется 

структурным показателем соотношения работающих активов (кредиты 

предприятиям, организациям, населению и вложения в ценные бумаги) и общей 

суммы активов. По анализируемому филиалу ГПБ (АО) данное соотношение за 

два исследуемых отчетных периода имело положительную динамику и 

составило: в 2014 году – 0,79, в 2015 году – 0,90. 
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Представляет особый интерес также структурный показатель 

соотношения «первичных резервов» (банковской наличности) к 

обязательствам, в частности, к средствам клиентов, включая вклады населения. 

Причем, проведение мониторинга охватывает детальную оценку ликвидности 

банка, которая определяет, насколько депозиты покрываются ликвидными 

активами в случае изъятия вкладчиками средств.  

Этот показатель по анализируемому банку за два года существенно 

сократился (на 0,23). В 2014 году прослежено соотношение банковской 

наличности и обязательств перед клиентами, которое составило 0,38, а в 2015 

году можем видеть уже – 0,15.  

Таким образом, обязательства банка в 2015 году в отличие от 2014 года 

менее надежно обеспечены высоколиквидными активами, а значит, 

представляют определенную степень рисковых функций касательно 

финансовой устойчивости и платежеспособности филиала банка. 

 

2.3 Определение проблем организации деятельности финансового 

мониторинга на исследуемом объекте 

 

На протяжении всей своей деятельности филиал «Газпромбанк» (АО) 

уделяет огромное внимание выполнению требований Центрального Банка 

России по соблюдению обязательных нормативов. Все значения обязательных 

нормативов на 01.01.2016 год выполняются и имеют достаточный запас.  

Многие сотрудники банков считают, что анализ рисков в экономике не 

входит в функцию финансового мониторинга и внутреннего контроля. В 

данном случае нельзя согласиться с такими выводами, поскольку в 

контрольные функции входит осуществление проверок выполнения 

работниками банка требований, установленных другими службами и 

основанных на оценке рисков, которые банк встречает во внешней среде.  

Результаты соблюдения обязательных нормативов и законодательных 

актов касательно филиала ГПБ (АО) отразим в табл. 2.2. 



42 

Таблица 2.2 

Оценка соблюдения обязательных нормативов и  законодательных актов 

филиалом «Газпромбанка» (АО)
2
 

Номер 

норматива 

Название 

обязательного 

норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

на 

 01.01.2015 г. 

на 

01.01.2016 г. 

H1 Достаточности 

собственных средств 

(капитала) банка 

min 10% 11,40% 11,08% 

Н2 Мгновенной 

ликвидности 

min 15% 47,60% 32,22% 

Н3 Текущей 

ликвидности 

min 50% 81,20% 83,70% 

Н4 Долгосрочной 

ликвидности 

max 120% 69,10% 92,30% 

Н6 Максимальный 

размер риска  на 

одного заемщика или 

группу связанных 

заемщиков 

max 25% 21,00% 24,40% 

Н7 Максимальный 

размер крупных 

кредитных рисков 

max 800% 480,70% 549,56% 

H9.1 Максимальный 

размер кредитов, 

банковских гарантий 

и поручительств,  

max 50% 23,80% 10,90% 

H10.1 Совокупная 

величина риска по 

инсайдерам банка 

max 3% 0,60% 0,33% 

H12 Использование 

собственных средств 

для приобретения 

акций (долей) других 

юридических лиц 

max 25% 0,00% 14,10% 

 

                                                           
2
 Таблица составлена автором работы в период проведения исследования по материалам отчетной 

документации Отдела финансового анализа и мониторинга филиала «Газпромбанк» (АО) 
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Анализ результатов исполнения обязательных нормативов в сравнении с 

2015 годом показал, что проблему сегодня составляет показатель  

«Достаточности собственных средств банка (Н1)», который в сравнении с 2015 

годом отстает на 0,27 % при минимальном отклонении от нормативного 

значения составляет 10 %. С целью определения причины образовавшейся 

проблемы, проанализируем состояние активов филиала ГПБ (АО) по 

результатам финансового мониторинга. Проведенный анализ свидетельствует о 

том, что, имея опубликованный баланс, можно в общих чертах 

охарактеризовать структуру активных и пассивных операций, определить 

структурные показатели, которые характеризуют надежность, ликвидность и 

эффективность работы банка. Вместе с тем полно и детально проанализировать 

положение филиала «Газпромбанк» (АО) можно, только используя внутренний 

его баланс на основе системы показателей, разносторонне и комплексно 

оценивающей хозяйственно-финансовую деятельность самого банка. Для этих 

целей Отделом финансового мониторинга филиала «Газпромбанк» (АО)  была 

принята методика, разработанная на базе единой методологии, позволяющей 

обеспечить сопоставимость данных, анализируемых в динамике, а также 

показателей разных банков, в частности основных конкурентов: Центральное 

отделение Сбербанка России в  г. Краснодаре и Центральное отделение ВТБ 24 

(ПАО) в г.Краснодаре. В настоящее время над такими методиками в нашей 

стране работают как ученые, так и специалисты-практики, что нашло 

отражение в ряде публикаций таких известных финансистов как 

Бердникова Т.Б., Бурцев В.В., Павлова Л.Н.[4, с.43]. 

Анализ  качества управления активами банка следует начинать с  оценки 

структуры банковских активов, в первую очередь с позиций  ее рациональности 

и диверсифицированности (табл. 2.3). Исходя из данных таблицы, мы можем 

сделать следующие выводы, что денежные средства по сравнению с 2014 годом 

увеличились на 7,066. По средствам кредитных организаций в ЦБ Российской 

Федерации показано резкое снижение в 2015 году  к 2014 году, и составляют - 

7,501. 
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 Таблица 2.3 

Анализ структуры активов  филиала «Газпромбанк» (АО), млрд. руб.
3
 

Статья актива баланса 2014  

год 

2015  

год 

Отклонение  

(+,-) 

Денежные средства 5,298 12,364 +7,066 

Средства кредитных организаций  28,145 20,644 -7,501 

Обязательные резервы 0,916 2,974 +2,058 

Средства в кредитных  организациях 46,053 62,677 +16,624 

Чистые вложения в ценные бумаги 17,668 20,213 +2,644 

Ссуды 672,656 779,551 +106,895 

Чистые вложения в ценные бумаги 

другие финансовые активы 

11,221 12,097 +0,876 

Инвестиции в дочерние  

и независимые организации 

0,141 1,888 +1,747 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

8,314 7,851 -0,463 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 

10,663 18,197 +7,534 

Прочие активы 16,377 10,04 6,331 

Всего активов 810,065 950,570 +140,505 

Итого 100 100 - 

 

 Положительные показатели заметны в статьях: обязательные резервы, 

которые составляют 2,058, средства в кредитных организациях также 

поднялись на 16,624. Чистые вложения в ценные бумаги, оцененные по 

справедливой стойкости в 2015 году составили 20,213, что выше на 2,644 по 

отношению к 2014 году. Чистая ссудная задолженность увеличилась на 106,895. 

Произошло небольшое увеличение чистых вложений в ценные бумаги другие 

финансовые активы на 0,876, так же, как и инвестиций в дочерние и 

независимые организации на 1,747. Произошло незначительное уменьшение 

чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемые до погашения на 0,463. 

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы на 2015 

год увеличились на  7,534. Прочие активы снизились на 6,331. С точки  зрения 

ликвидности  и прибыльности банковские активы образуют портфель ценных 
                                                           
3
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бумаг, или портфель банковских инвестиций. Формирование портфеля 

инвестиций преследует две цели: приносить банку доход,  и быть 

дополнением вторичных  резервов по мере приближения сроков 

погашения долгосрочных ценных бумаг  и превращение их в краткосрочные. 

Кредитная политика банка  направлена на повышение рентабельности 

кредитных вложений, снижение степени  риска и сохранение ликвидности. 

Проанализируем в табл. 2.4 структурные показатели кредитного портфеля по 

основным отраслям экономики. 

 Таблица 2.4  

Анализ формирования  кредитного портфеля по отраслям экономики 

филиала «Газпромбанк» (АО), млрд. руб.
4
 

 

Отрасли экономики 

2014 год 2015 год 

Сумма % Сумма % 

Газовое хозяйство 

(газоснабжение) 

393,916 64 468,876 63 

Промышленность 82,608 13 99,002 13 

Физические лица 66,527 11 85,031 11 

Торговля 40,039 6 54,179 7 

Строительство 22,034 4 25,898 4 

Прочие 10,233 2 13,599 2 

Итого кредитов клиентам 614,357 100 745,585 100 

 

 Из табл.2.4  видно, что в каких отраслях экономики как газовое 

хозяйство и промышленность произошел небольшой рост показателей. 

По сравнению с 2015 годом  газоснабжение  увеличило приоритеты  

и составляет 468 млрд. рублей, но по процентному соотношению от общего 

количества отраслей снизилась на один процент и составила всего 63%. 

Промышленность в 2015 году составила 99 млрд. руб., этот показатель выше, 

чем в предыдущем году, однако к общему кредитному портфелю осталась на 
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той же отметки – 13 %. На долю кредитования физических лиц приходится в 

2014 году 67 млрд. руб., в 2015 году – 85 млрд. руб. или 11% от активов. 

Торговля возросла, с 40 млрд. руб. (2014), до 54 млрд. рублей в 2015 году.  

Доля строительства (4%) и прочих отраслей (2%) не изменилась в 

процентном отношении. Учитывая, что сегодня кредитные операции банка  

традиционно  охватывают формирование активных   операций, которые 

приносят большую часть доходов  и  составляют  самую  значительную часть  

активов, проведем анализ структуры кредитов  (табл. 2.5).  

Таблица 2.5 

Анализ структуры кредитов по секторам вложений, млрд. руб.
5
 

Группа заемщиков 01.01.14 год 01.01.15 год 01.01.16 год 

Ссуды юридических лиц 1,353 4,015 9,203 

Ссуды физических лиц 2,098 9,203 11,328 

 

На  основании табл.2.5 видно, что ссуды физических лиц стремительно 

возросли к 2016 году, динамика прослеживается и в отношении юридических 

лиц. Хотя в 2014 году займы практические не отличались от показателей 2013 

года и были заметно занижены к результатам 2016 года. Данный показатель  

можно объяснить тем, что в 2015 году повысилась кредитоспособность 

заемщиков, что увеличило возможность организаций и населения брать 

кредиты. Как показала оценка финансового мониторинга рассматриваемого 

банка, еще одной  характеристикой  активных и пассивных операций филиала 

«Газпромбанк» (АО), важной для оценки надежности его  деятельности, 

является согласованность  по срокам привлеченных и размещенных  ресурсов 

банка. Именно сроки реализации обязательств по активам и пассивам строго 

регламентируются филиалом банка. 

Кроме  риска  потери ликвидности  рассогласованность сроков 

привлечения  и размещения ресурсов приводит к  росту процентного риска, 

                                                           
5
 Таблица составлена автором работы в ходе проводимых исследований по отчетным материалам банка 



47 

суть которого состоит в том, что банк либо не может привлечь достаточно 

дешевые  ресурсы  для  фондирования долгосрочной активной операции с 

 фиксированной  процентной  ставкой,  либо не может разместить достаточно 

выгодно ранее привлеченные по фиксированной процентной ставке ресурсы.  

Таким  образом, один из подходов к  управлению активами и пассивами  

состоит  в  стратегии  согласованных  сроков, цель которой - 

сохранить отношение  активов  к  пассивам равное единице. Рассмотрим 

ситуацию, сложившуюся  в  банке в 2014 и 2015 годах. Проследим по срокам 

соотношения активов и пассивов, привлеченных и размещенных средств и 

результаты отразим в табл.2.6. 

 Таблица 2.6 

Соотношение активов и пассивов по срокам привлечения и размещения в 

филиале «Гамзпромбанк», млрд. руб.
6
 

Сроки 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. Отклонение 

От 8 до 30 дней 5,645 2,990 -2,655 

От 31 до 90 дней 2,048 3,950 +1,902 

От 91 до 180 дней 3,881 5,000 +1,119 

От 181 до 1 года 1,458 3,091 +1,580 

От 1 года до 3 лет 1,511 3,091 +2,489 

Свыше 3 лет 27,350 25,850 -1,500 

 

На  основании  данных по срокам привлечения и размещения видно, что 

большой популярностью пользуются активы и пассивы сроков свыше 3 лет. В 

2015 году в 2 раза снизились активы от 8 до 30 дней. По остальным срокам 

преобладает рост активов. Ссудная задолженность до вычета резервов на 

возможные потери, составленная на 01.01.2015 года, имеет следующую  

структуру (табл. 2.7).   

Анализ результатов финансового мониторинга определил, 

что операционные  расходы   банка  увеличились  в 1,3 раза и  составляют в 

2015 году 18,6 млрд. рублей, по сравнению  с операционными расходами  за  

                                                           
6
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2014 года в размере 14,7 млрд. рублей. Данное увеличение расходов связано  с 

 плановым открытием  дополнительных офисов и  с  расширением 

штата сотрудников  соответственно.   

 Таблица 2.7 

Анализ ссудной задолженности филиала «Газпромбанк» (АО)
7
 

Кредитный портфель На 01.01.2014 года На 01.01.2015 года 

млрд. руб. % млрд. руб. % 

Юридические лица 408,0 59,4 546,1 6,7 

Физические лица 57,7 8,4 66,0 8,1 

Межбанковские кредиты 217 31,6 191,9 23,7 

Векселя 2,6 0,4 0,6 0,1 

Прочее 1,1 0,2 5,8 0,7 

 

 Согласно внутренним правилам по контролю за соблюдением всех 

банковских операций, Отдел финансового мониторинга и анализа четко 

отслеживает порядок и сроки сдачи наличных денег, которые устанавливаются 

обслуживающими учреждениями, при чем каждому предприятию по 

согласованию с их руководителями, исходя из необходимости ускорения 

оборачиваемости денег и своевременного поступления их в кассы в дни работы 

филиала «Газпромбанк» (АО).  

В целях максимального привлечения наличных денег в свои кассы за 

счет своевременного и полного сбора денежной выручки от предприятий 

филиал ГПБ (АО) организует проверку кассовой дисциплины всех 

обслуживающихся предприятий. Как показал анализ деятельности, данной 

проверке подлежат все предприятия, независимо от срока обслуживания в 

банке, в том числе: 

 осуществляющие через банк только безналичные платежи (при 

наличии нескольких счетов в различных кредитных организациях); 

 не имеющие кассы, не совершающие кассовых операций в 

кредитных организациях и расчетов наличными деньгами. 
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Необходимо акцентировать внимание на том, что есть предприятия, 

которые финансовой проверке не подлежат: 

 предприятия, по счетам которых не было операций по списанию 

либо зачислению средств в течение года. При составлении плана проверки 

относительно данных предприятий имеется проблема: в соответствии с 

Положением счета, по которым нет движения в течение шести месяцев, должны 

закрываться, чего в банке не делается. Что объясняется нежеланием банка 

терять клиентов. Проверка каждого клиента филиалом ГПБ (АО) производится 

не реже одного раза в два года. Для проведения проверок утверждается план 

проверок на квартал, в который включаются не менее 1/8 предприятий, 

обслуживающихся в рассматриваемом банке. В первом квартале 2015 года в 

банке обслуживалось 444 клиента, из которых 117 являются частными 

предпринимателями, которые проверке не подлежат, следовательно, за квартал  

проверено 40  предприятий, что на  30 клиентов больше по сравнению с  

четвертым  кварталом  2014  года. Указанный план составляется за 15 

календарных дней до начала отчетного квартала. В  первую очередь в  план  

финансового мониторинга и контроля включаются следующие виды 

предприятий: 

 по которым не установлен лимит остатка кассы; 

 проверка кассовой дисциплины, которых не проводилась более 2 

лет; 

 имеющие регулярные поступления выручки, но редко сдающие 

выручку в Банк; 

 имеющие несколько счетов в различных кредитных организациях; 

 осуществляющие снятие значительных по сравнению с ранее 

выданными, сумм наличных денежных средств по чеку на закупки 

сельскохозяйственной продукции, командировочные расходы и другие 

разрешенные цели. 

 Так в I квартале 2015 года было запланировано проверить 40 

Предприятий из числа постоянных клиентов филиала «Газпромбанк» (АО), что 
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составляло 12,2% от общего количества обслуживаемых предприятий. За 

истекший период фактически было произведено 22 проверки.  

План не выполнен полностью по следующим причинам: 

— большинство клиентов имеют расчетные счета в других банках и 

уже были проверены другими кредитными организациями. Таких предприятий 

– 3; 

— не смотря на то, что договором на расчетно-кассовое обслуживание 

предусмотрена обязанность клиента предоставлять банку кассовые документы 

для проведения проверок, руководители данных предприятий не выполняют 

данный пункт договора. Таких предприятий – 4; 

— в количество контролируемых предприятий входят и те клиенты, 

которые открыли расчетные счета в банке сравнительно недавно и 

обслуживаются в банке менее 3 месяцев, проверять данные предприятия не 

имеет смысла. На текущий момент в филиале таких предприятий 4; 

— 3 предприятия попросили предоставить отсрочку в связи с 

проведением аудиторской проверки и перенести проверку на II квартал 2015 

года, о чем уведомили официально; 

— 2 предприятия не имели движений по счету в течение года, 

следовательно, проверке не подлежали. 

В ходе проведенных проверок выявлено, что основные нарушения 

предприятиями допускаются в части оформления кассовых документов: 

— в кассовой книге часто допускаются исправления незаверенные 

подписью главного бухгалтера; 

— кассовая книга не всегда опечатана и пронумерована; 

— в расходных кассовых ордерах, как правило, не стоят подписи 

получателей денежных средств, не указаны их паспортные данные; 

— не всегда удается установить цели расходования выручки, т.к. по 

некоторым расходам нет авансовых отчетов. 

Проанализировав результаты проверок за последние три года было 

установлено, что количество нарушений значительно уменьшилось (табл. 2.8). 
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Таблица 2.8 

Результаты проверок филиала «Газпромбанк» (АО) кассовой дисциплины 

предприятиями за 2013-2015 гг.
8
 

Нарушения (в % отношении к количеству 

проверенных предприятий-клиентов банка) 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

Превышение лимита остатка кассы 15 3 0 

Несоблюдение предельных сумм расчетов наличными 

деньгами между юридическими лицами 
12 7 0 

Неполное оприходование денег, полученных в банке 5 0 0 

Не целевое использование выручки 4 2 1 

Ненадлежащее оформление кассовых документов 8 10 0,6 

 

Это объясняется тем, что многие клиенты даже не знали о 

существовании банковских проверок. В настоящее время при получении 

уведомления о предстоящей проверке многие клиенты консультируются по 

вопросам оформления кассовых документов, о возможности исправлений. 

Поэтому в ходе проверки замечаний к клиентам практически не бывает. 

Имеются отдельные замечания по оформлению документов отдела клиентского 

обслуживания (ОКО) – 3 случая не соответствия единицы расчета данным 

формы (рубли и млн. руб. соответственно). Отдельные замечания по 

оформлению расчетов с клиентами отдела розничных продаж (ОРП): 

 не указан номер расчетного счета клиента; 

 несоблюдение единица расчета; 

 не установлены сроки сдачи выручки; 

 не установлено время сдачи выручки; 

 при отсутствии у предприятия выручки и расхода наличных, 

филиалом установлен лимит остатка кассы и дано разрешение расходования 

выручки; 

 отсутствуют оригиналы представленных клиентами расчетов; 

 не указана цифрами испрашиваемая сумма лимита. 
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Несмотря на положительные изменения в российской нормативной 

базе по вопросам внутреннего контроля, остается много вопросов, требующих 

безотлагательного решения.  

В частности, основным недостатком нормативных актов Банка России 

по вопросам организации и функционирования внутреннего контроля, на наш 

взгляд, является их бессистемность и соответственно разобщенность.  

Именно по этой причине сформировать на их основе целостное 

представление о системе внутреннего контроля в банке по-прежнему на 

сегодняшний день не представляется возможным. Это на самом деле 

подтверждается тем, что по-прежнему большинство российских банковских 

менеджеров, может быть, и не видят зло во внутреннем контроле, но решение 

проблем внутреннего контроля видят, как бы, не с содержательной ее 

стороны, а именно со стороны формально организационной. Поэтому 

рассмотрение вопросов нормативно-правового обеспечения внутреннего 

контроля в филиале «Газпромбанк» (АО) позволило сделать вывод о том, что, 

во-первых, в данной области остается множество проблем, требующих своего 

практического решения. И самое важное, что найти эти решения без глубокой 

научной проработки сегодня всего комплекса вопросов, связанных с этим, 

невозможно. 

Все вышеобозначенные недостатки системы внутреннего финансового 

контроля в филиале «Газпромбанк» (АО), предопределили необходимость 

разработки в настоящей выпускной квалификационной работе, ряда 

рекомендаций по совершенствованию системы банковского контроля. 
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Глава  3 Мероприятия по совершенствованию деятельности Отдела 

финансового мониторинга филиала «Газпромбанк» (АО) в г.Краснодаре 

 

Мероприятия по совершенствованию системы внутрибанковского и 

внешнего контроля в кредитных организациях, и вопросы, связанные с 

взаимодействием внутреннего и внешнего аудита, представляется весьма 

актуальной для банковского сообщества в настоящее время.  

Успешная работа коммерческого банка в современных условиях 

сопряжена с высокими рисками, и данные риски многочисленны как во 

внешней, так и во внутренней среде, в которой функционирует банк, и 

поэтому руководство банка обязано обеспечить высокое качество управления 

своей деятельностью.  

Именно поэтому, для руководства банка, желающего повысить 

качество управления, должно стать ведущим направлением налаживание 

четкой системы контроля за всеми сторонами деятельности коммерческого 

банка. Такого мнения придерживаются сегодня ведущие аналитики в области 

финансового контроля и учета в банковской сфере, а именно Кармоков X., 

Нерубайло В.Е. и Сотникова Л.В., но чтобы сделать такой шаг, то есть 

организовать четкую систему контроля, нужно не только желание самих 

банкиров, то есть руководства банка, но и правильное понимание 

необходимой методической, методологической основы [21, с.7]. 

Альтернативная оценка рисков и оценка качества работы служб, 

анализирующих риски на постоянной основе, не входит в функции Отдела 

финансового анализа и мониторинга филиала «Газпромбанк» (АО). 

Комплексный анализ показал, что в ближайшей перспективе в банках не 

планируется сокращать штат службы внутреннего контроля. Более того, 42% 

(59%) - половина банков - нацелены на расширение количества сотрудников 

службы финансового контроля, а в качестве наиболее слабой стороны 

контрольных функций отмечается именно нехватка кадров (23% (6%) случаев). 

Проследим по табл. 3.1 сильные и слабые стороны осуществления службы 
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финансового мониторинга исследуемого филиала банка с целью определения 

путей дальнейшего совершенствования. 

Таблица 3.1  

Оценка сильных и слабых сторон службы внутреннего контроля филиала 

«Газпромбанк» (АО)
9
 

Слабые стороны службы 

внутреннего контроля 

Сильные стороны службы 

внутреннего контроля 

- дефицит кадров; 

- дефицит времени; 

- последующий характер 

контроля; 

- совмещение функций; 

- профессионализм; 

- независимость; 

-ответственность; 

- коммуникабельность; 

-порядочность; 

-твердость. 

 

Проведение внешних оценок состояния внутреннего контроля в банке,  

является не только образцовой практикой ведения дел, но и обязательной 

процедурой в организации процесса внутреннего аудита. Наличие планов по 

использованию таких оценок в будущем означает присутствие у руководства 

банка заинтересованности в развитии и понимание места осуществления 

контрольной политики в системе управления (табл.3.2). 

Таблица 3.2 

Анализ внешней оценки сильных и слабых сторон службы внутреннего 

контроля филиала «Газпромбанк» (АО)
10

 

Показатели Качества Респонденты, % 

Персональные качества в 

наибольшей степени важны 

для сотрудников службы 

внутреннего контроля 

профессионализм; 

независимость; 

коммуникабельность; 

порядочность и 

креативность; 

87 

39 

26 

25 

                                                           
9
 Таблица составлена автором работы в ходе проводимых исследований 

10
 То же 
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Окончание таблицы 3.2 

Сильные стороны профессионализм; 

независимость; 

предупреждение ошибок; 

широкий спектр проверок 

26 

23 

16 

13 

Слабые стороны дефицит кадров; 

дефицит времени; 

отсутствие независимости; 

недостаток профессионализма; 

неполный охват операций; 

последующий характер контроля; 

совмещение обязанностей; 

23 

13 

13 

10 

10 

6 

3 

 

 

На фоне нехватки кадров профессионализм определен сильной стороной 

в работе финансового контроля и анализа  деятельности филиала 

«Газпромбанк» (АО) в 26% случаев, а также важнейшим персональным 

качеством - в 87%. Это в полной мере соответствует тому, что только в 39% 

банков Краснодарского края представлены сертифицированные специалисты. 

Дефицит времени - 13%, кадров - 23%, недостаток профессионализма - 20%, 

определенные респондентами как слабые стороны, показывают, в каком 

направлении совершенствовать применяемую методологию организации и 

проведения проверок. Объединив наиболее часто встречающиеся ответы, 

можно нарисовать сложившиеся образы решения основных направлений:  

 сильные стороны работы: профессиональное, результативное 

упреждение рисков совершения ошибок, мониторинг требований 

регулирующих органов (данная характеристика дана 12-47% респондентов), 

профессиональный, независимый мониторинг, основанный на современных 

технологиях и упреждение возможных ошибок (10-26% респондентов); 

 слабые стороны работы плохо идентифицируются (четверть 

респондентов вообще воздержались от ответов): неполное техническое 

обеспечение, недостаточно профессиональные оценки рисков, только 

последующий характер контроля (эти черты представляются 6-12% 
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респондентов), служба всегда недоукомплектована, зависит от мнения 

руководителей банка, испытывает негативное отношение к себе, плохо знает 

операции с ценными бумагами и иностранной валютой, неполно анализирует 

операции и, как правило, после ее совершения. Данную группу определили 7-

23% опрошенных респондентов. 

Возможно, корни противоречий лежат в том, что руководитель банка не 

очень хорошо представляет себе роль и задачи проведения финансового 

мониторинга и внутреннего контроля и выдают желаемое за действительное, в 

то время как сотрудники Отдела финансового анализа и мониторинга  

ежедневно решают различные практические проблемы обеспечения 

объективности своей работы, не пользуясь достаточной поддержкой у своих 

руководителей. Другое объяснение противоречий заключается, в том, что 

фактически сложились разные модели организации систем внутреннего 

контроля в разных банках. Однако при этом многим руководителям не вполне 

ясно представляется, соответствует ли их конкретная модель формальным 

требованиям ЦБ РФ. Интересно, что, отвечая на вопрос об удовлетворенности 

работой Отдела, руководители, как правило, опираются исключительно на 

собственные представления о критериях оценки их деятельности. Ни 

Положение № 242-П, ни другие нормативные акты ЦБ РФ не содержат 

практических рекомендаций по оценке эффективности работы. В то же время и 

сам банк не выработал устойчивых методических подходов к решению этого 

вопроса. Одним из наиболее часто встречающихся на практике вопросов 

является вопрос об организации представительства головного офиса в 

филиалах. Более чем в половине случаев в банках, имеющих филиалы, функции 

внутреннего контроля во всех филиалах выполняются непосредственно 

службами головного офиса. Только в десятой части банков с филиалами в 

каждом филиале есть сотрудники из числа специалистов в данной области, а в 

четверти от общего числа банков с филиалами решение о наличии в филиале 

сотрудника, ответственного за контроль, не универсальное. Видимо, на 

принятие решения о создании в филиале службы (представителя) существенное 
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влияние оказывают технологическое развитие банка, удаленность филиалов и 

другие индивидуальные причины. Для того чтобы система внутреннего 

финансового контроля стала эффективной, нужно её постоянно 

совершенствовать. Пути совершенствования можно выделить  в следующем:  

 периодически пересматривать документы, устанавливающие 

стратегию и политику финансовой организации в области внутреннего 

контроля, проводить независимый мониторинг эффективности системы 

внутреннего контроля филиала «Газпромбанк» (АО); 

 определять основные методы контроля и структуру контроля, не 

позволяющие превысить установленные уровни риска. 

 проводить идентификацию, оценку и контроль внутренних и 

внешних факторов, которые могут неблагоприятно повлиять на достижение 

кредитной организацией поставленных целей (идентификация, мониторинг и 

контроль за рисками); 

 разрабатывать необходимые процедуры и процессы, направленные 

на выявление, отслеживание изменений и контроля за рисками; 

 планировать и контролировать деятельность по финансовому 

мониторингу эффективности системы внутреннего контроля; 

 создавать необходимую инфраструктуру, позволяющую обеспечить 

эффективность процедуры контроля на всех уровнях управления; 

 осуществлять периодические проверки обеспечения соответствия 

всех областей деятельности установленным политикам и процедурам; 

 обеспечивать адекватность, полноту и достоверность финансовой и 

управленческой отчетности; 

 обеспечивать соответствие уровня информационных систем и всех 

видов деятельности организации; 

 обеспечивать безопасность информационных систем, осуществлять 

их периодическую проверку; 

 проводить на ежедневной основе мониторинг наиболее 

рискованных операций; 
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 проводить оценку влияния на операции организации каждого вида 

риска по отдельности, и всеобъемлющую оценку риска с учетом 

существующих методов и мер контроля. 

При определении эффективности и адекватности системы финансового 

мониторинга  должны в первую очередь учитываться не конкретные формы, 

методы и технологии контроля, не количество людей, занятых контролем, 

количество проведенных ими проверок или выявленных ошибок, а действия 

(или бездействие) системы управления и владельцев филиала «Газпромбанк» 

(АО), направленные на встраивание внутреннего контроля во все бизнес-

процессы, своевременную оценку рисков и эффективности мер контроля, 

применяемых для смягчения их воздействия. Признаками недостаточной 

эффективности мониторинга могут служить: 

— ухудшение основных показателей деятельности филиала 

«Газпромбанк» (АО) (показателей прибыльности, капитала, ликвидности); 

— недостоверность отчетности и/или нарушение сроков ее 

представления; 

— наличие и рост просроченной задолженности, факты 

существенного возрастания риска; 

— превышение размера процентных ставок по привлеченным 

средствам по сравнению со средними по краю, снижение процентных ставок 

по размещенным средствам по сравнению со средними по стране; 

— случаи несоблюдения платежной дисциплины; 

— другие факты, которые могут указывать на возможные негативные 

явления, их сокрытие, нарушение нормативных актов и законных интересов 

клиентов и инвесторов, наличие неразрешенных конфликтов интересов. 

Таким образом, наглядно виден факт резкого ухудшения финансовой 

активности предприятия сферы банковских услуг только по причине низкой 

эффективности финансового мониторинга. В связи с этим рассмотрим 

предложения по усовершенствованию деятельности отдела финансового 

мониторинга филиала «Газпромбанк» (ОА) в г.Краснодаре по –этапно. 
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Во-первых, сам контроль должен заключается в многоуровневом 

характере, то есть контроль не только за уровнем исполнителей, а контроль 

также за уровнем управления в системе исполнительного руководства. 

Основными документами, связанными с построением и функционированием 

системы внутреннего контроля, являются на сегодняшний день - Положение 

Центрального банка № 509 «Об организации внутреннего контроля в банках» 

и еще один регламентирующий работу документ - это Положение № 603у «О 

порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности 

на финансовых рынках законодательства о финансовых рынках кредитных 

организаций». Именно эти два документа определяют сегодня принципы 

организации внутреннего контроля в банках, то есть независимость службы 

внутреннего контроля от других подразделений в коммерческом банке. 

             Во-вторых, необходимо уделить пристальное внимание вопросу  

компетентности внутренних аудиторов, который предполагает наличие 

квалифицированного персонала в данной службе. 

             В-третьих, необходимо  создать два важных регламентирующих 

документа: профессиональный стандарт внутреннего аудита и кодекс 

этических норм, который дает соответствующие рекомендации и 

устанавливает критерии поведения специфически для данной профессии. На 

сегодняшний момент является необходимым осознания того, что именно 

внутренний мониторинг заслуживает такого же большого внимания, как и 

внешний аудит. В настоящее время взаимодействие внешних и внутренних 

аудиторов усиливается, в связи с расширением практики привлечения рабочих 

документов финансового мониторинга банка, а также самого персонала для 

оказания непосредственно помощи клиентам. Доверие высокому качеству 

оказываемых профессиональных услуг возникает тогда, когда в рамках любой 

профессии существуют стандарты профессиональной деятельности, на 

основании которых мы можем оценить работу. Стандарты внутреннего 

мониторинга формулируют единые базовые установки, определяющие 

нормативные требования к качеству и надежности внутреннего контроля и 
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определяющие определенный уровень гарантий результатов их деятельности. 

Что касается стандартов профессиональной деятельности, то если же такие 

стандарты не соблюдаются, функционирование всей деятельности банка не 

будет соответствовать своей главной цели и будет фактически 

неэффективным и нецелесообразным. 

            В-четвертых, определить четкое взаимодействие внешнего и 

внутреннего аудита. Укрепление банковского контроля, включая процедуры 

регистрации и лицензирования кредитных организаций, текущего надзора и 

отзыва лицензий, играет важную роль в реформировании банковского сектора 

и плавного перехода на международные стандарты. 

В-пятых, необходимо приобрести и установить программный комплекс 

«ИНЕК-Холдинг: Банковский аналитик - 2020», который является сегодня 

помощником в проведении мониторинга, финансово-экономического 

планирования, план-факторного контроля и мн.др. в сфере банковских услуг. 

Программный комплекс предназначен для финансового анализа заемщика, 

расчета резервов по ссудам в соответствии с Положением Банка России № 254 

П, оценки стоимости бизнеса, расчета чистых активов, анализа 

кредитоспособности и план-факторного контроля. В базе данных 

программного комплекса осуществляется сбор, накопление и корректировка 

широкого спектра данных о деятельности клиентов банка. Данные могут 

поступать на магнитных носителях и в виде бумажных документов. В 

программном комплексе «Банковский Аналитик -2020» реализован механизм 

для формирования профессионального суждения о категории качества ссуды и 

расчета резервов с учетом финансового положения заемщика, качества 

обслуживания долга и качества обеспечения по ссуде в соответствии с 

Положением Банка России № 254-П (в редакции Указаний ЦБР). Расчет 

резервов осуществляется как для предприятий, находящихся на 

общепринятой, так и на упрощенной системе налогообложения.  

При оценке финансового состояния  заемщика можно использовать, 

как рассчитываемые в программном комплексе финансовыми показателями и 
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коэффициентами, так и субъективными качественными показателями (рис. 

3.1).  

 

Рис. 3.1. Фрагмент диалогового окна программы 

 «Банковский Аналитик -2020»
11

 

                

                Для оценки финансового состояния предприятия используется 

горизонтальный и вертикальный анализ: показатели пассивов и активов 

аналитического баланса; показатели прибылей и убытков; показатели 

эффективности; показатели платежеспособности; показатели финансовой 

устойчивости.   Показатели финансового состояния можно проанализировать 

за указанный период или в динамике за ряд месяцев, кварталов или лет, а 

также сравнить их с рекомендуемыми значениями. Несомненным 

достоинством программного комплекса является механизм, обеспечивающий 

возможность создавать собственные методики проведения финансового 

анализа и контроля. Блок-схема, представленная на рис.3.2 полностью 
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 Рисунок составлен автором по материалам сайта audit-it.ru 
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отображает последовательность проведения финансового мониторинга по 

более совершенной программе, формируя своего рода конкретную базу под 

клиентов филиала «Газпромбанк» (АО).  

 

Рис. 3.2. Последовательность проведения финансового мониторинга 

на базе программы «Банковский аналитик – 2020»
12

 

 

В процессе разработки автоматически формируются следующие 

результирующие таблицы, которые отражают: 

— финансовые результаты; 

— приток и отток денежных средств тремя способами: прямым 

методом, косвенным методом и по видам деятельности; 

— аналитический прогнозный баланс; 

— калькуляция затрат на производство; 
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  Рисунок составлен автором по материалам сайта audit-it.ru 
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— движение продукции, товаров и материальных ресурсов; 

— график привлечения и возврата заемных средств, лизинговые 

соглашения, ссудные операции по займам. 

Для определения экономической эффективности и рентабельности 

инвестиций во внедрение программной системы, необходимо, прежде всего, 

определить элементы затрат и основные направления, в которые войдут (рис. 

3.4):  

— оценка затрат, связанные с применением интерактивных 

технологий и определить их соотношение с ожидаемым экономическим 

эффектом от внедрения (снижением затрат, повышением производительности 

и, как следствие, ростом доходов организации); 

— определение источников и размера прогнозируемого 

экономического эффекта; 

— определение рентабельности инвестиций в данную интерактивную 

систему (РИ). 
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      Рис. 3.4. Элементы затрат на внедрение интерактивных технологий
13

 

 

Объем инвестиций в программный комплекс складывается из сумм 

стоимости, программного обеспечения, обучения, доработок и аппаратных 

средств. В нашем случае для филиала «Газпромбанк» (АО) составит более 2 

млн. рублей с учетом программных возможностей оформления проверки до 

1000 дел (табл.3.3). Экономический эффект от внедрения системы отношений с 

                                                           
13

  Рисунок составлен автором в ходе исследований 
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клиентами  по оформлению документации формально оценить нельзя, ибо не 

существует процесса отношения с клиентами, в котором не существовала бы 

какая-нибудь система, другое дело когда речь идет об автоматизации системы 

отношений с клиентами или правильнее сказать заемщиками. В этом случае 

экономическую эффективность этого процесса можно оценивать аналогично 

оценке эффективности любого процесса интерактивных технологий.  

              Таблица 3.3 

Оценка  затрат  на  внедрение  программного комплекса «Банковский 

аналитик -2020»
14

 

Основные статьи затрат Стоимость, руб. Размер вложений, % 

Стоимость лицензионной 

программы  

1100000 32,2  

Программное обеспечение 75000 24,1  
Обучение специалистов 55000 16,27  
Стоимость аппаратных 

средств (компьютерная 

техника) 

787000 27,35  

Итого 2017000 100 

 

Ниже приведем наиболее очевидные и общие для филиала 

«Газпромбанк» (АО) (как организации, работающей в сфере услуг с населением 

в области банковской деятельности) источники экономического эффекта от 

внедрения программы. Это лишь некоторые показатели, которые можно 

оценить численно. К сожалению, другие источники невозможно оценить с 

достаточной точностью. Чтобы не увеличивать риск завышенной оценки, такие 

показатели придется исключить из рассмотрения.  

Для оценки экономической эффективности внедрения программы 

проанализируем работу одного сотрудника по выполнению работ по 

финансовому анализу и мониторингу в области банковских услуг с учетом 

формирования план - факторного контроля до ее внедрения и потенциальные 

возможности работы после ее применения (табл.3.4).  

                                                           
14

  Таблица составлена автором в ходе исследований 
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                                                                                                             Таблица 3.4 

Параметры экономического эффекта от внедрения автоматизированной 

программы «Банковский Аналитик - 2020» касательного одного 

сотрудника Отдела финансового анализа и мониторинга 
15

 

Показатели 

 
До  

применения 

После 

применения 

Кол-во сотрудников отдела 3 3 

Кол-во выявленных нарушений  5 10 

Объем материала, обслуживаемый одним 

сотрудником 

12 15-20 

Средняя заработная плата сотрудника, руб. 25000 30000 

Выручка  с учетом % от банковских вкладов 62 300  159 000  

Оперативность оформления документов, дней 10 3 

Получение оперативного отчета по клиентам нет есть 

 

Из табл. 3.4 видно, что в результате внедрения программы, за счет 

сокращения временных затрат, в результате автоматизации, при одном и том же 

количестве сотрудников появляется возможность увеличить объем контроля на 

22 % за рабочий день. Что касается увеличения количества клиентов, 

обслуживаемых одним сотрудником банка в области оформления, то после 

внедрения системы один сотрудник Отдела финансового анализа и 

мониторинга сможет обслуживать в среднем  на 25-30 % больше по объему 

материала, чем до внедрения. Если результаты экономической деятельности 

превышают затраты, имеем положительный экономический эффект, в 

противоположном случае - отрицательный.  

Таким образом,  предполагаемый годовой экономический эффект от 

внедрения программного комплекса (с учетом затрат на его реализацию, 

рассчитаем по формуле: 

 

                                                   Э = (Э1 – Э2) - К                                                  (3.1) 

                                                           
15

  Таблица составлена автором в ходе исследований 
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где, Э1  - выручка, получаемая после использования интерактивной 

программы; 

Э2  - выручка, получаемая до использования интерактивной программы; 

К  -  капитальные затраты на внедрение интерактивной программы. 

            В нашем случае экономический эффект от обслуживания юридических 

лиц из числа клиентов банка с учетом применения  программы будет равен: 

    Э = (5724000-2242800) – 2017000  = 1464 200 руб. 

Более того, факт увеличения прибыли очевиден за счет снижения 

количества финансовых нарушений. Рентабельность инвестиций является 

финансовым показателем, в основе расчета, которого лежит вполне 

определенная информация.  

Вообще, можно ожидать, что любые инвестиции в совершенствование 

проведения финансового анализа и мониторинга  будут способствовать не 

только системному контролю, но и контролю за поступлением денежных 

средств в филиал «Газпромбанк» (АО). 

Подведем экономический эффект от предложенных мероприятий и 

результаты отобразим в табл. 3.5. 

  Таблица 3.5 

Экономический эффект от предложенных мероприятий, млн. руб.
16

 

Статья актива баланса 2015 

Год (факт) 

2015 

Год (план) 

Денежные средства 12,364 12,364 

Средства кредитных организаций 20,644 30,155 

Обязательные резервы 2,974 2,974 

Средства в кредитных  организациях 62,677 62,677 

Чистые вложения в ценные бумаги 20,213 20,213 

Ссуды 779,551 779,551 

Чистые вложения в ценные бумаги 

другие финансовые активы 

12,097 12,097 

Инвестиции в дочерние  

и независимые организации 

1,888 1,888 
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 Таблица составлена автором в период проводимых исследований 
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Окончание таблицы 3.5 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

7,851 9,024 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 

18,197 18,197 

Прочие активы 10,04 10,04 

Всего активов 950,570 950,570 

Итого 100 100 

 

            Таким образом, программа дает существенный экономический эффект, 

является привлекательной с точки зрения инвестиций и при грамотном выборе 

и технологии внедрения является неотъемлемой частью общей системы 

управления и ведет к повышению уровня компетенции со стороны сотрудников 

банка и, следовательно, грамотному использованию активов банка. 
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Заключение 

 

Сегодня одной из наиболее актуальных и обсуждаемых тем является 

внедрение, оптимизация и реализация (осуществление) системы финансового 

мониторинга (или системы финансового мониторинга) во всех областях 

финансовой системы РФ, в том числе и предприятий банковских услуг.  

Итак, как было отмечено в первой главе работы, финансовый 

мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля, а также 

напрямую связанное с обязательными процедурами внутреннего контроля в 

части проведения финансовых операций. Банк организует внутренний контроль 

с учетом рекомендаций по организации внутреннего контроля за рисками 

банковской деятельности. Финансовый мониторинг - это внутренний контроль 

за деятельностью кредитной организации, осуществляющей операции с 

денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, 

подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными 

средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 

Систему контроля рассматриваемого банка представляет Отдел финансового 

анализа и мониторинга, созданный в целях мониторинга за процессом 

функционирования системы внутреннего контроля, выявления и анализа 

проблем, связанных с ней, а также разработки предложений по 

совершенствованию и повышению эффективности ее деятельности в банках 

создается служба внутреннего контроля.  

Финансовый контроль - это установленная законодательством 

деятельность по выявлению, предупреждению и пресечению ошибок и 

злоупотреблений в управлении денежными и иными материальными ресурсами 

и несоблюдения финансово - хозяйственного, в том числе бюджетного, 

законодательства. Основными методами финансового контроля являются 

проверки, обследования, надзор, анализ финансового состояния, наблюдение 

(мониторинг), ревизии [25,с.97].   
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Подводя итоги дипломной работы, можно сделать следующие выводы. 

Филиал «Газпромбанк» (АО) является одним из крупнейших российских 

банков и занимает ведущие позиции по всем основным показателям банковской 

деятельности. Филиал «Газпромбанк» (АО) предоставляет наиболее широкий 

спектр услуг на финансовом рынке страны, постоянно расширяя сферы 

деятельности. Как показал анализ деятельности банка, управление активами 

филиала «Газпромбанк» (АО) - это пути и порядок размещения собственных и 

привлеченных средств, то есть происходит распределение на наличные деньги, 

инвестиции, ссуды и другие активы. Особое внимание при размещении средств  

банком уделяется ссудным операциям и инвестициям в ценные бумаги. 

Решением проблемы размещения средств  сегодня является «покупка»  таких  

активов (предоставление ссуд и инвестиций), которые могут принести 

наивысший  доход на приемлемом уровне риска. Значительная 

часть привлеченных банком средств  подлежит оплате по требованию или  с  

очень  коротким сроком уведомления.  

Поэтому условиями  разумного  управления банком является 

обеспечение  способности удовлетворять  требования вкладчиков 

и наличие денежных средств, достаточных для удовлетворения потребностей 

в кредите клиентов банка. Привлеченные средства, доля которых по банку в 

2015 году снизилась по сравнению с 2014 годом на 2 % и составила в 2014 году 

89 %, а в 2015 году – 87 % от величины пассивов, сгруппированы обобщенно в 

балансе в соответствии с экономическим содержанием без деления по видам и 

срокам депозитов и займов. Как показывает анализ деятельности вся 

банковская деятельность строго контролируется и регламентируется 

инструкциями и федеральными законами. В свою очередь банк контролирует 

операции, которые проводят его клиенты. Особенно большое внимание в 

последнее время уделяется обороту денег на счетах, переводам, валютным 

операциям, а также соответствие проводимых транзакций законности. Этим 

занимается  Отдел финансового анализа и мониторинга, который создан в 

структуре банковской организации. Данное структурное  подразделение в банке 
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занимается наблюдением и сбором информации для изучения происходящих 

финансовых процессов, принятия решений о противодействии отмыванию 

денег, предотвращения подобных действий на внутреннем уровне. Иными 

словами, Отдел финансового анализа и мониторинга контролирует оборот 

денежных средств на счетах и препятствует легализации денег для 

финансирования террористических и преступных групп. Отдел финансового 

анализа и мониторинга подчиняется совету директоров банковской 

организации. Структурное подразделение проводит работу, чтобы исключить 

нарушения на внутрибанковском уровне и не портить деловую репутацию 

учреждения. Руководитель этого отдела имеет доступ даже ко всем данным о 

высшем руководстве. Необходимо отметить, что система внутреннего контроля 

выполняет защитную функцию по минимизации внешних и внутренних рисков 

филиала «Газпромбанк» (АО) и призвана обеспечивать такой порядок 

проведения банковских операций и сделок, который способствовал бы 

достижению поставленных ориентиров и целей при соблюдении требований 

законодательства, нормативных актов Банка России, а также внутренних 

процедур, стандартов и правил, установленных в самом филиале.  

Наибольшую значимость в структуре финансового контроля имеют 

операции по управлению активами филиала «Газпромбанк» (АО), так как 

качество активов  банка  оказывает   влияние  на  все   аспекты  банковских 

операций. Что касается состояния наиболее ликвидных активов банка в 

анализируемом периоде, то удельный вес существенно сократился. Это 

произошло в основном за счет сокращения средств в кредитных организациях 

на 79,7 %. Согласно статей 3 и 4 опубликованного баланса Отдел финансового 

мониторинга объединяет  и в дальнейшем относит  к группе малоликвидных 

активов, так как качественно-структурный анализ (по видам и срокам кредитов 

и ценных бумаг) провести нельзя. Доля малоликвидных активов у 

анализируемого банка возросла на 11,6 % за счет увеличения вложений в 

ценные бумаги более чем на 70 % и составила в 2015 году 90,3 %. И наконец, 

доля неликвидных активов филиала «Газпромбанк» (АО) в течение 
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анализируемого периода сохранила незначительный объем и даже имело 

тенденцию к снижению. 

В целом, можно сделать вывод, что исследуемый банк имеет довольно 

высокий уровень ликвидности. А значит, уровень финансовой компетенции по 

проведенным параметрам контроля – соблюден. Анализ результатов 

исполнения обязательных нормативов в сравнении с 2015 годом показал, что 

проблему сегодня составляет показатель «Достаточности собственных средств 

банка (Н1)», который в сравнении с 2015 годом отстает на 0,27 % при 

минимальном отклонении от нормативного значения составляет 10 %.  

Нельзя не отметить, что ссуды физических лиц стремительно возросли к 

2016 году, динамика прослеживается и в отношении юридических лиц. Хотя в 

2014 году займы практические не отличались от показателей 2013 года и были 

заметно занижены к результатам 2016 года. Данный показатель  можно 

объяснить тем, что в 2015 году повысилась кредитоспособность заемщиков, что 

увеличило возможность организаций и населения брать кредиты.  

Как показала оценка финансового мониторинга рассматриваемого банка, 

еще одной характеристикой  активных и пассивных операций филиала 

«Газпромбанк» (АО), важной для оценки надежности его  деятельности, 

является согласованность  по срокам привлеченных и размещенных  ресурсов 

банка. На  основании  данных по срокам привлечения и размещения видно, что 

большой популярностью пользуются активы и пассивы сроков свыше 3 лет. В 

2015 году в 2 раза снизились активы от 8 до 30 дней.  

Анализ результатов финансового мониторинга определил, 

что операционные  расходы   банка  увеличились  в 1,3 раза и  составляют в 

2015 году 18,6 млрд. рублей, по сравнению  с операционными расходами  за  

2014 года в размере 14,7 млрд. рублей. Согласно внутренним правилам по 

контролю за соблюдением всех банковских операций, Отдел финансового 

мониторинга и анализа четко отслеживает порядок и сроки сдачи наличных 

денег, которые устанавливаются обслуживающими учреждениями, при чем 

каждому предприятию по согласованию с их руководителями, исходя из 
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необходимости ускорения оборачиваемости денег и своевременного 

поступления их в кассы в дни работы филиала «Газпромбанк» (АО). Несмотря 

на положительные изменения в российской нормативной базе по вопросам 

внутреннего контроля, остается много вопросов, требующих 

безотлагательного решения. В частности, основным недостатком 

нормативных актов Банка России по вопросам организации и 

функционирования внутреннего контроля, на наш взгляд, является их 

бессистемность и соответственно разобщенность. Именно по этой причине 

сформировать на их основе целостное представление о системе внутреннего 

контроля в банке по-прежнему на сегодняшний день не представляется 

возможным. Поэтому рассмотрение вопросов нормативно-правового 

обеспечения внутреннего контроля в филиале «Газпромбанк» (АО) позволило 

сделать вывод о том, что, во-первых, в данной области остается множество 

проблем, требующих своего практического решения. И самое важное, что 

найти эти решения без глубокой научной проработки сегодня всего комплекса 

вопросов, связанных с этим, невозможно. 

Основной проблемой для филиала «Газпромбанк» (АО) сегодня 

остается резкое ухудшение финансовой активности по причине низкой 

эффективности финансового мониторинга. В связи с этим  были рассмотрены 

предложения по усовершенствованию деятельности отдела финансового 

мониторинга филиала ОА «Газпромбанк» в г.Краснодаре и представлены  по –

этапно: 

 во-первых, сам контроль должен заключается в многоуровневом  

характере;   

 во-вторых, необходимо уделить пристальное внимание вопросу  

компетентности внутренних аудиторов, который предполагает наличие 

квалифицированного персонала в данной службе. 

 в-третьих, необходимо  создать два важных регламентирующих 

документа: профессиональный стандарт внутреннего аудита и кодекс 
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этических норм, который дает соответствующие рекомендации и 

устанавливает критерии поведения специфически для данной профессии. 

 в-четвертых, определить четкое взаимодействие внешнего и 

внутреннего аудита. Укрепление банковского контроля, включая процедуры 

регистрации и лицензирования кредитных организаций, текущего надзора и 

отзыва лицензий, играет важную роль в реформировании банковского сектора 

и плавного перехода на международные стандарты. 

Рекомендательный характер носит приобретение филиалом 

«Газпромбанк» (АО) программного комплекса «ИНЕК-Холдинг: Банковский 

аналитик - 2020», который является сегодня помощником в проведении 

мониторинга, финансово-экономического планирования, план-факторного 

контроля и др. в сфере банковских услуг.  

            Расчет экономической эффективности позволил определить, что 

программа является привлекательной с точки зрения инвестиций и при 

грамотном выборе и технологии внедрения является неотъемлемой частью 

общей системы управления и сможет повысить уровень компетенции со 

стороны сотрудников банка и, следовательно, приведет к грамотному 

использованию активов банка. 
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Приложение  

   Основные  структурные подразделения филиала «Газпромбанк» (АО) 

Наименование 

подразделения 

Укрупнённые функции 

Высшее Руководство и 

административно-

управленческий 

персонал 

1. Общее руководство деятельностью филиала 

Служба персонала 

 

1. Планирование численности и использование 

персонала 

2. Осуществление набора персонала и его 

расстановка, формирование резерва 

3. Ведение штатного расписания и кадровое 

делопроизводство 

4. Организация обучения и повышения 

квалификации 

5. Организация и проведение социальной 

работы 

Юридический отдел 1. Правовое обеспечение деятельности филиала 

2. Защита прав и интересов филиала 

3. Юридическая экспертиза распорядительных и 

нормативных документов, договоров, 

кредитных заявок 

Отдел клиентских 

отношений 

1. Осуществление мероприятий по привлечению 

корпоративных и частных клиентов путём 

продажи продуктов и услуг (в т.ч. 

документарных операций и продуктов с 

использованием банковских карт) в 

соответствии с технологиями и продуктовым 

рядом, утверждёнными в Банке 

2. Формирование продуктового ряда и 

разработка тарифов филиала 

3. Маркетинг рынка банковских услуг 

4. Рекламное и PR - обеспечение работы 

филиала 

 



77 

Продолжение приложения 

Кредитный отдел 1. Оценка кредитоспособности заёмщиков 

2. Формирование кредитных заявок 

3. Мониторинг финансового состояния 

заёмщиков и соблюдения заёмщиками 

условий заключённых кредитных договоров 

4. Осуществление кредитных операций 

(коммерческое кредитование) 

5. Сопровождение кредитного риска 

6. Ведение кредитных дел, работа с залогами 

7. Документарные операции 

Отдел финансового 

анализа и мониторинга 

1. Подготовка отчётов об их исполнении 

2. Осуществление текущего контроля 

исполнения утверждённых финансовых 

планов 

3.Анализ деятельности филиала 

«Газпромбанк» (АО) и разработка мер по 

повышению эффективности его работы 

4. Финансовый мониторинг банка 

 

Отдел учёта и отчётности 1. Ведение внутреннего учёта, оформление, 

сопровождение и контроль банковских 

операций (осуществление функций бэк-офиса) 

2.Формирование бухгалтерской, финансовой 

и налоговой отчётности 

Отдел операций на 

денежных рынках и 

управления ресурсами 

1. Контроль и управление ликвидностью 

филиала 

2. Ведение платёжных позиций 
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3. Привлечение финансовых ресурсов 

4. Осуществление срочных депозитных 

операций 

5. Осуществление межбанковских операций 

6. Проведение конверсионных операций 

7. Осуществление операций с ценными 

бумагами  

8. Контроль открытых валютных позиций 

9. Установление курсов наличных 

валютообменных операций 

 

Операционный отдел 1. Обслуживание юридических лиц 

2. Ведение корреспондентского счёта филиала 

в расчётном подразделении  и счетов 

межфилиальных расчётов 

Отдел обслуживания 

физических лиц 

1. Расчётно-кассовое обслуживание 

физических лиц 

2. Вкладные операции и ведение счетов 

клиентов - физических лиц 

3. Предоставление в аренду сейфовых ячеек 

Отдел кассовых операций 1. Осуществление кассовых операций 
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Продолжение приложения 

Отдел валютных 

операций 

1. Сопровождение валютных контрактов 

2. Выполнение функций агента валютного 

контроля 

3. Обеспечение филиала наличной иностранной 

валютой 

4. Операции с драгоценными металлами 

Отдел депозитарных 

операций 

1. Осуществление депозитарных операций и 

депозитарного учёта 

Отдел 

информационных 

технологий 

1. Сопровождение и эксплуатация 

автоматизированных банковских и 

вычислительных систем и сетей 

3. Эксплуатация телекоммуникационных сетей и 

оборудования 

4. Техническое обеспечение проведения операций 

с использованием банковских карт 

Отдел банковских 

карт 

1. Осуществление комплекса операций, связанных 

с эмиссией и обслуживание банковских карт, в 

том числе процессинговых операций 

Экспертный отдел 1. Обеспечение экспертизы, информационной и 

физической безопасности деятельности филиала 

2. Организация работы с проблемными клиентами 

Отдел инкассации  1. Инкассация и сопровождение наличных 

денежных средств и других материальных 

ценностей 
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Окончание приложения 

Хозяйственный 

отдел 

1. Подержание банковских помещений, 

сопровождение строительных и ремонтных работ 

2. Оснащение филиала необходимой техникой, 

оборудованием, МБП и т.д. 

3. Организация транспортного обслуживания 

Дополнительный 

офис 

1.Комплекс операций, регламентируемых 

«Положением о дополнительном офисе» 

 

 


