
Титульний аркуш 

 

21.05.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 05-05/1-2019 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Локтiонов О.Ю. 

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи 

емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 26520688 

4. Місцезнаходження: 04008, Україна, Подiльський р-н, м.Київ, Олексiя Терьохiна, 4 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044)4542700, (044)4542712 

6. Адреса електронної пошти: ubrr@ubrr.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів 

акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 15.05.2020, 

Єдиного акцiонера Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" №2/2020 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює 

діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює 

подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо 

емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна 

установа "Агентство з розвитку Iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті 

учасника фондового ринку 
http://www.ubrr.com.ua/ 21.05.2020 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та 

відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в 

разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, 

якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо 

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику 

грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 

емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або 

класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому 

значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та 

обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 

якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 

статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  



24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 

існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності 

емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 

цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, 

яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які 

здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 

звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 

облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного 

покриття, які відбулися протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів 

до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших 

активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають 

іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу 

іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Iнформацiя у не вiдзначених пунктах змiсту не заповнюється у зв`язку iз вiдсутнiстю вiдповiдних даних у звiтному перiодi. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 29.11.2007 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 244000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) 

акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 40 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 64.19. - Iншi види грошового посередництва 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті 

 Нацiональний банк України, МФО 300001 

2) IBAN 

 UA433000010000032008123101026 

3) поточний рахунок 

 UA433000010000032008123101026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті 

 JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE", МФО 322313 

5) IBAN 

 UA693223130000016000012130492 

6) поточний рахунок 

 UA693223130000016000012130492 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер ліцензії Дата видачі 
Орган державної влади, що видав 

ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Дилерська 185464 12.03.2013 НКЦПФР  

Опис Строк дiї лiцензiї необмежений 

Банківська діяльність 216 15.11.2011 НБУ  

Опис 

Банкiвська лiцензiя №216 вiд 15.11.2011 р., видана Публiчному акцiонерному 

товариству "Український банк реконструкцiї та розвитку" ( АТ (публ.) "Український 

банк реконструкцiї та розвитку") унесеному до Державного реєстру банкiв 19 березня 

2004 р. за номером 292, на право надання банкiвських послуг, визначених частиною 

третьою статтi 47 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" Строк дiї 

лiцензiї необмежений 

 

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств) 

Дата призначення особи на 

посаду корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної 

на посаду корпоративного секретаря 

Контактні дані (телефон та адреса 

електронної пошти корпоративного 

секретаря) 

1 2 3 

02.01.2019 Ястреблянська Марiя Василiвна (044)4542702, m.yastreblyanska@ubrr.com.ua 

Опис 

Наглядова радою Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

прийнято рiшення, згiдно Протоколу №15 вiд 28.12.2018 року про обрання Корпоративного 

секретаря, згiдно Наказу приступити до обов'язкiв 02 сiчня 2019 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. Опис бізнесу 

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською установою, яка може 

надавати увесь спектр банкiвських послуг згiдно з дiючим законодавством України та у вiдповiдностi до наявних 

банкiвських лiцензiй i письмового дозволу Нацiонального банку України та лiцензiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку.Органiзацiйно-правова форма банку: акцiонерне товариство. 

У 2019 роцi Банк здiйснював свою дiяльнiсть на територiї однiєї областi (регiонально) м. Києва. Злиття, подiлу, приєднання, 

перетворення, видiлу протягом звiтного року не вiдбувалось. 

Станом на кiнець дня 31.12.2019 року АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" вiддiлень, фiлiй, представництв та 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має. 

Попереднiй склад Наглядової ради Банку був обраний рiшенням Єдиного акцiонера 15.03.2018 року та дiяв до 14.03.2019 

року в наступному складi: 

- Голова Наглядової ради - Янь Дуншен; 

- Заступник Голови Наглядової ради, (незалежний член)  - Вен Юангуа; 

- Член Наглядової ради - Тан Вейцзюнь; 

- Член Наглядової ради (незалежний член) - Осипенко Руслан Анатолiйович; 

- Член Наглядової ради (незалежний член) - Блащук Юрiй Олександрович. 

 Рiшенням Єдиного Акцiонера №1/2019 вiд 14.03.2019 року вищезазначений склад Наглядової радi був переобраний на 

новий термiн в повному складi iз строком повноважень 1 рiк.  

25 квiтня 2019 року Рiшенням Єдиного Акцiонера №2/2019 вiд 25.04.2019 року достроково було припинено повноваження 

Тан Вейцзюнь (Tang Weijun), Члена Наглядової ради.Протягом 2019 року Наглядовою радою банку були прийнятi рiшення 

щодо затвердження стратегiчних планiв розвитку Банку, визначення органiзацiйної структури Банку та питань дiяльностi 

пiдроздiлiв, питань дiяльностi Служби внутрiшнього аудиту, визначення аудиторської компанiї для проведення перевiрки 

фiнансової звiтностi банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, питання збiльшення регулятивного капiталу та iншi. 

Наглядовою Радою створенi наступнi комiтети: 

Аудиторський комiтет, створений за рiшенням Наглядовоiї ради як орган, якии допомагає  у здiисненнi нагляду за 

функцiонуванням системи внутрiшнього контролю, складанням фiнансової звiтностi, роботою пiдроздiлу внутрiшнього 

аудиту Банку, взаємодiї з зовнiшнiми аудиторами та виконаннi iнших функцiй, розгляду iнших питань що можуть бути 

делегованi, визначенi Наглядовою радою, передбаченi законодавством та Статутом Банку. 

В звiтному роцi Аудиторським комiтетом було проведено 6 засiдань, на яких були розглянутi питання щодо роботи 

пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, стану системи внутрiшнього контролю, розгляд аудиторського висновку зовнiшнього 

аудитора за 2018 рiк, питання щодо встановлення критерiїв щодо проведення конкурсу для обрання зовнiшнього аудитора 

для перевiрки фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2019 року та, власне, надання рекомендацiй Наглядовiй 

Радi щодо визначення переможця, а також iншi питання. 

Комiтет з управлiння ризиками, метою створення якого є сприяння Радi Банку в здiисненнi функцiї щодо ефективної 

реалiзацiї стратегiї Банку в сферi управлiння ризиками, органiзацiї процесу управлiння ризиками, визначення пiдроздiлiв, 

вiдповiдальних за управлiння ризиками, прийняття рiшень щодо ризикiв, якi перебувають у сферi компетенцiї Ради Банку.  

Протягом 2019 року на засiданнях Комiтету з управлiння ризиками розглядались питання щодо розгляду звiтi щодо ризикiв, 

результатiв стрес-тестування та стану виконання планових показникiв у рамках Стратегiї розвитку на 2018-2021 роки, звiтiв 

щодо комплаєнс ризику, розгляд повiдомлень CRO, розгляд та погодження внутрiшнiх документiв Банку, iншi питання. 

Iнформацiя щодо дiяльностi Правлiння Банку 

Правлiння є колегiальним виконавчим органом управлiння Банку. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам Акцiонерiв та 

Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку, 

формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно 

з принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. До 

компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, крiм 

питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборi Акцiонерiв та Наглядової ради. 

Склад Правлiння станом на 01.01.2020 року: 

Правлiння обирається Наглядовою радою, де Правлiння складається з Голови та членiв, якi можуть бути Заступниками 

Голови Правлiння. Голова правлiння, Заступники Голови Правлiння та члени Правлiння Банку обираються Наглядовою 

радою i входять до складу Правлiння Банку за посадою. 

Повноваження Голови та iншого члена Правлiння можуть бути припиненi: 

- за рiшенням Наглядової ради Банку, з дотриманням положень укладеного з ним трудового договору (контракту) та 

законодавства України; 

- з iнiцiативи вiдповiдного члена Правлiння до закiнчення строку дiї укладеного з ним контракту, з дотриманням положень 

укладеного з ним трудового договору (контракту) та законодавства України; 

- за згодою сторiн; 

- в iнших випадках, передбачених чинним законодавством. 

Протягом звiтного 2019 року склад Правлiння Банку зазнав змiн за рахунок припинення повноважень за власним бажанням 

наступних членiв Правлiння: 

- Заступник Голови Правлiння - Волошанюк Олександр Сергiйович (до 16.10.2019); 

- Заступник Голови Правлiння - Черевко Наталiя Михайлiвна (до15.07.2019). 

 

Станом на 01.01.2020 року Правлiння Банку має наступний склад: 

- Голова Правлiння - Локтiонов Олег Юрiйович; 

- Заступник Голови Правлiння - Третьяков Василь Валерiйович; 

- Головний бухгалтер, Член Правлiння - Зеленюк Наталiя Олександрiвна 

Вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Положення про органiзацiю внутрiшнього аудиту в 

банках України, затвердженого постановою Правлiння НБУ №311 вiд 10.05.2016р., в Банку створена Служба внутрiшнього 

аудиту, що пiдпорядкована та пiдзвiтна Наглядовiй радi Банку.  

Призначення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту погоджено Нацiональним банком України. Запланованi та 

затвердженi Наглядовою радою процедури пiдроздiлу внутрiшнього аудиту виконанi в повному обсязi.  



Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних 

працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах 

неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду 

оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, 

спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 

Середньооблiкова численiсть штатних працiвникiв облiкового складу ( 40 осiб) , середня численiсть позаштатних 

працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (6 осiб), 

численiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу ( немає).   

Штатних працiвникiв станом  становить 47 осiб, фонд оплати працi складає: 12 404,7 тис. грн. 

Середня численiсть позаштатних працiвникiв  та осiб, якi працюють за сумiсництвом (6 осiб) , фонд оплати працi 2 757 

тис.грн. 

На протязi звiтного року вiдбулося пiдвищення заробiтної плати окремим працiвникам вiдносно попереднього року. 

У 2020 року запланованi мiри по пiдвищенню рiвня квалiфiкацiї працiвникiв Банку задля забезпечення операцiйних потреб 

емiтента. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  

зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції 

емітента в структурі об'єднання 

-Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" є членом саморегулiвної органiзацiї професiйних 

учасникiв фондового ринку - асоцiацiї "Українськi Фондовi Торговцi", мiсцезнаходження : 49000, м. Днiпро, вул. 

Воскресенська, 30; 

-Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українська Нацiональна Група Членiв та Користувачiв SWIFT "УкрСВIФТ" 

Україна, 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-а, участь з 2008 року; 

-Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" є членом  Китайської Торгова Асоцiацiї, 

мiсцезнаходження  01103, м.Киив, ВУЛИЦЯ КИКВИДЗЕ, будинок 18-А 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому 

вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за 

звітний рік по кожному виду спільної діяльності 

Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами акцiонерне товариство "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" не проводило. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та 

результати цих пропозицій 

АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не отримував. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та 

оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика банку базується на основних принципах бухгалтерського облiку згiдно з Мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi та вимогами нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, а саме:  

 

Принципи облiкової полiтики 

 

4.1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi 

У цiй звiтностi використовуються рiзнi основи оцiнки з рiзним ступенем та в рiзних комбiнацiях. Вони включають: 

  первiсна вартiсть - активи вiдображаються за сумою сплачених грошових коштiв чи їх еквiвалентiв або за 

справедливою вартiстю компенсацiї, виданої, щоб придбати їх, на момент їх придбання. Зобов'язання вiдображаються за 

сумою надходжень, отриманих в обмiн на зобов'язання, або, за деяких iнших обставин (наприклад, податкiв на прибуток), за 

сумами грошових коштiв чи їх еквiвалентiв, що, як очiкується, будуть сплаченi з метою погашення зобов'язання в ходi 

звичайної дiяльностi; 

  справедлива вартiсть - це цiна, яка б була сформована за наступних умов: 

- цiна є вихiдною, тобто такою, яка отримується за продаж або сплачується за передачу; 

- цiна є отриманою у ходi звичайної операцiї; 

- цiна є отриманою на основному або найсприятливiшому ринку, 

- учасники основного або найсприятливiшого ринку - покупцi та продавцi є незалежними та обiзнаними; 

- цiна є отриманою за поточними ринковими умовами на дату оцiнювання справедливої вартостi; 

- цiна є отриманою незалежно вiд того, чи спостерiгається вона безпосередньо, чи отримана за допомогою методик 

оцiнювання; 

- цiна є ринковою оцiнкою, а не оцiнкою з урахуванням специфiки Банку. 

- амортизована вартiсть - сума, за якою фiнансовий актив чи фiнансове зобов'язання оцiнюється пiд час первiсного 

визнання з вирахуванням погашення основної суми, i з додаванням або вирахуванням накопиченої амортизацiї будь-якої 

рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю при погашеннi (вiдкоригованої, у випадку фiнансових активiв, iз урахуванням 

резерву пiд збитки), визначена за методом ефективного вiдсотка. 

- балансова вартiсть фiнансових iнструментiв- це вартiсть, за якою актив та зобов'язання вiдображаються в балансi. 

Балансова вартiсть для фiнансового активу та фiнансового зобов'язання складається з основної суми боргу, нарахованих 

процентiв, неамортизованої премiї (дисконту), суми переоцiнки, а для фiнансового активу - суми оцiночного резерву пiд 

очiкуванi кредитнi збитки; 

-  балансова вартiсть нефiнансових активiв - це сума, за якою актив визнають пiсля вирахування будь-якої суми 

накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi або суми оцiночного резерву з урахуванням 

переоцiнки у вiдповiдних випадках; 

 

4.2. Фiнансовi iнструменти 

 



Первiсне визнання 

Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат, спочатку визнаються за 

справедливою вартiстю. Усi iншi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, 

понесенi на здiйснення операцiї. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо 

iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди. 

Найкращим доказом справедливої вартостi фiнансового iнструмента при первiсному визнаннi зазвичай є цiна угоди. Банк 

робить висновок, що справедлива вартiсть при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд цiни угоди: 

  якщо справедлива вартiсть пiдтверджується котируваннями на активному ринку для iдентичного активу чи 

зобов'язання (тобто вхiднi данi Рiвня 1) чи ?рунтується на методицi оцiнки, яка використовує даннi винятково 

спостережуваних ринкiв, Банк визнає рiзницю мiж справедливою вартiстю при первiсному визнаннi i цiною угоди в якостi 

доходу чи збитку; 

  в рештi випадкiв первiсна оцiнка фiнансового iнструменту коригується для вiднесення на майбутнi перiоди рiзницi 

мiж справедливою вартiстю при первiсному визнаннi i цiною угоди. При первiсному визнаннi Банк визнає вiдкладену 

рiзницю в якостi доходу чи збитку лише у тому випадку, якщо вхiднi данi стають спостережуваними або якщо визнання 

iнструменту припиняється. 

Дата визнання 

Придбання або продаж фiнансових активiв i зобов'язань на стандартних умовах вiдображаються на дату укладення угоди, 

тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов'язання щодо придбання активу або зобов'язання. До придбання або продажу на 

стандартних умовах вiдносяться придбання або продаж фiнансових активiв i зобов'язань в рамках договору, за умовами 

якого потрiбно постачання активiв i зобов'язань в межах термiну, встановленого правилами або угодами, прийнятими на 

ринку. 

 

Класифiкацiя 

 

Фiнансовi активи Банк класифiкує залежно вiд намiрiв та полiтики управлiння активами як фiнансовi активи, якi 

оцiнюються за амортизованою вартiстю, де метою утримання такого активу (тобто бiзнес-моделлю) є отримання 

передбачених договором потокiв грошових коштiв.  

Пiд час первiсного визнання, Банк здiйснює класифiкацiю фiнансових активiв, виходячи з бiзнес-моделi, яку вiн 

використовує для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором. 

Оцiнка бiзнес-моделi. Банк визначає бiзнес-модель на рiвнi, який найкраще вiдображає, яким чином здiйснюється 

управлiння об'єднаними в групи фiнансовими активами для досягнення певної мети бiзнесу. Бiзнес-модель Банку 

оцiнюється не на рiвнi окремих iнструментiв, а на бiльш високому рiвнi агрегування портфелiв i заснована на 

спостережуваних факторах, таких як:  

- яким чином оцiнюється результативнiсть бiзнес-моделi i прибутковiсть фiнансових активiв, утримуваних в рамках 

цiєї бiзнес-моделi, i яким чином ця iнформацiя повiдомляється ключовому управлiнському персоналу Банку;  

- ризики, якi впливають на результативнiсть бiзнес-моделi (i на прибутковiсть фiнансових активiв, утримуваних в 

рамках цiєї бiзнес-моделi) i, зокрема, спосiб управлiння даними ризиками;  

- очiкувана частота, обсяг i термiни продажiв також є важливими аспектами при оцiнцi бiзнес-моделi Банку.  

Оцiнка бiзнес-моделi заснована на сценарiях, виникнення яких об?рунтовано очiкується, без урахування так званого 

"найгiршого" або "стресового" сценарiїв. Якщо грошовi потоки пiсля первiсного визнання реалiзованi способом, вiдмiнним 

вiд очiкувань Банку, Банк не змiнює класифiкацiю наявних фiнансових активiв, утримуваних в рамках даної бiзнес-моделi, 

але в подальшому приймає таку iнформацiю до уваги при оцiнцi нещодавно створених або нещодавно придбаних 

фiнансових активiв.  

Тест "виключно платежi в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу" (тест SPPI). 

У рамках другого етапу процесу класифiкацiї Банк оцiнює договiрнi умови фiнансового активу, щоб визначити, чи є 

передбаченi договором грошовi потоки за активом виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на 

непогашену частину основної суми боргу (так званий SPPI-тест). 

Для цiлей даного тесту "основна сума боргу" являє собою справедливу вартiсть фiнансового активу при первiсному 

визнаннi, i вона може змiнюватися протягом строку дiї даного фiнансового активу (наприклад, якщо мають мiсце виплати в 

рахунок погашення основної суми боргу або амортизацiя премiї / дисконту). Найбiльш значними елементами вiдсоткiв в 

рамках кредитного договору зазвичай є вiдшкодування за тимчасову вартiсть грошей i вiдшкодування за кредитний ризик. 

Для проведення SPPI-тесту Банк застосовує судження i аналiзує доречнi фактори, наприклад, в якiй валютi виражений 

фiнансовий актив, i перiод, на який встановлена процентна ставка. У той же час договiрнi умови, якi здiйснюють бiльш нiж 

незначний вплив на схильнiсть до ризикiв або волатильнiсть передбачених договором грошових потокiв, якi пов'язанi з 

базовою кредитною угодою, що не обумовлюють виникнення передбачених договором грошових потокiв, якi є виключно 

платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу. У таких випадках 

фiнансовий актив необхiдно оцiнювати за СВПЗ. 

Станом на звiтну дату всi фiнансовi активи Банку оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

 

Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

 

Знецiнення фiнансових активiв 

Банк застосовує загальний колективний пiдхiд до оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за депозитними сертифiкатами, 

емiтованими Нацiональним банком України, коштами в iнших банках та облiгацiями внутрiшньої державної позики, а 

кореспондентський рахунок в Нацiональному банку України - на iндивiдуальнiй.  

 

Кредитна якiсть фiнансових iнструментiв, емiтованих Нацiональним банком України, обмежена суверенним рейтингом 

України, але разом з тим показник втрат за дефолтом за минули перiоди дорiвнює нулю. Тому, резерви пiд очiкуванi 

кредитнi збитки за цими фiнансовими iнструментами не формуються. 

 

Свiдченням значного збiльшення кредитного ризику фiнансового iнструменту є такi основнi спостережнi данi в залежностi 

вiд виду позичальника: 

 



 

 

 

 

- банки - пониження класу позичальника на 2 класи або на 1, починаючи з 3 класу; зниження зовнiшнього рейтингу 

за нацiональною шкалою нижче BBB-(S&P) або Baa3 (Moody's) або BBB- (Fitch); наявнiсть фактiв невиконання економiчних 

нормативiв та/або нормативу обов'язкового резервування, встановлених регулятором; 

- державнi цiннi папери - зниження зовнiшнього рейтингу за нацiональною шкалою нижче CCC-(S&P) або Са 

(Moody's) або ССС- (Fitch). 

- дебiторська заборгованiсть - прострочена заборгованiсть за платежами строком вiд 30 до 90 днiв; 

 

Ознаками дефолту визнаються такi фактори: 

- банки - порушення платiжних зобов'язань за кредитним договором (сплата процентiв/ комiсiй/основної суми) або 

не виконання платiжних доручень Банку за залишками на кореспондентських рахунках протягом одного операцiйного дня; 

зниження зовнiшнього рейтингу до D чи С; наявнiсть одного з перелiчених факторiв: банк знаходиться пiд управлiнням 

тимчасової адмiнiстрацiї, банк у станi лiквiдацiї, у банка вiдкликана лiцензiя. 

- державнi цiннi папери - зниження зовнiшнього рейтингу за нацiональною шкалою до рейтингу до D чи С. 

 

Фiнансова дебiторська заборгованiсть резервується вiдповiдно до спрощеного пiдходу передбаченого у МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти".  

 

Припинення визнання 

Фiнансовi активи. Фiнансовий актив (або, коли застосовується частина фiнансового активу або частина групи аналогiчних 

фiнансових активiв) припиняє визнаватися, коли: 

  активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть або 

  Банк передав права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклав угоду про передачу, i при 

цьому також передав в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або Банк не передав та не залишив 

в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинив здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо 

контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi без внесення обмежень на 

перепродаж; 

  вiдбулося списання активу за рахунок резерву або прощення боргу. 

 

Фiнансовi зобов'язання. Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватися, коли воно виконане, анульоване або минає строк 

його дiї. У випадку коли iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюється на iнше вiд того самого кредитора на суттєво iнших 

умовах, або в умови iснуючого зобов'язання вносяться iстотнi коригування, то така замiна або коригування вважаються 

припиненням визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання, а рiзниця вiдповiдної балансової вартостi 

визнається у Звiтi про прибутки та збитки. 

 

Особливостi окремих класiв фiнансових iнструментiв та класiв активiв, за якими розраховуються резервiв пiд очiкуванi 

кредитнi збитки 

Грошовi кошти. Грошовими коштами Банку є залишки готiвки у касi, кошти на кореспондентському рахунку в 

Нацiональному банку України, кошти у банкiвських установах зi строком погашення до 90 днiв вiд дати виникнення, якi не 

обтяженi будь-якими договiрними зобов'язаннями. Грошовi кошти облiковуються за амортизованою вартiстю. Банк у 

вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики не класифiкує фiнансовi iнструменти у якостi еквiвалентiв грошових коштiв.  

 

Iнвестицiї Банку в цiннi папери - це iнвестицiї в борговi цiннi папери, метою утримання яких є отримання грошових потокiв 

згiдно умов емiсiї. Борговi цiннi папери, що утримуються банком з метою отримання грошових потокiв згiдно умов емiсiї, 

вiдображаються пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, а в подальшому облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю.  

Протягом звiтного 2019 року та попереднього звiтного перiоду банк здiйснював iнвестицiї виключно у облiгацiї 

внутрiшньодержавної позики, номiнованi у нацiональнiй та iноземнiй валютах, iз строком погашення до 1 року, та депозитнi 

сертифiкати Нацiонального банку України.  

Банк визнає процентнi доходи за борговими цiнними паперами шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка. 

 

Фiнансовi зобов'язання 

Кошти клiєнтiв. Кошти клiєнтiв включають непохiднi фiнансовi зобов'язання перед корпоративними клiєнтами та 

фiзичними особами. Банк оцiнює кошти клiєнтiв пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, а в подальшому за 

амортизованою вартiстю. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку процентнi витрати за фiнансовими iнструментами, за 

якими неможливо визначити величину майбутнiх грошових потокiв та термiни їх виникнення iз застосуванням номiнальної 

процентної ставки. 

 

Субординований борг - довгостроковi залученi кошти, якi вiдповiдно до договору повертаються iнвестору пiсля погашення 

претензiй усiх iнших кредиторiв, та включаються до складу капiталу за умови отримання дозволу Нацiонального банку 

України. Сума субординованого боргу, уключеного до капiталу, щорiчно зменшується на 20 вiдсоткiв її первинного розмiру 

протягом п'яти останнiх рокiв дiї договору. 

Субординований борг первiсно облiковується за справедливою вартiстю. Банк вiдображає пiд час первiсного визнання 

прибуток або збиток на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового зобов'язання та вартiстю договору в 

кореспонденцiї з рахунками дисконту/премiї, якщо ефективна ставка вiдсотка за цим iнструментом є вищою або нижчою, 

нiж ринкова. Пiсля первiсного визнання кошти, залученi на умовах субординованого боргу облiковуються за амортизованою 

вартiстю. 

Нарахування витрат за субординованим боргом здiйснюється Банком щомiсячно iз застосування ефективної ставки вiдсотка. 

Виплата процентiв здiйснюється вiдповiдно до умов Договору та з урахуванням особливостей, визначених в Договорi щодо 

виплати процентiв за умови наявностi певних параметрiв дiяльностi Банку. Нарахованi, але невиплаченi проценти, не 



капiталiзуються, але враховуються Банком при визначеннi балансової вартостi субординованого боргу. 

4.3. Iнвестицiйна нерухомiсть 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухоме майно, утримуване Банком для отримання прибутку вiд надання його в оренду або 

для збереження капiталу, а не для цiлей його використання в операцiйнiй чи адмiнiстративнiй дiяльностi i яке сам Банк не 

займає. 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно визнається за собiвартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, 

що безпосередньо пов'язанi з її придбанням, та в подальшому не переоцiнюється. Пiсля визнання її активом iнвестицiйна 

нерухомiсть облiковується за собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

 

Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює нулю, первiсна вартiсть амортизується протягом строку 

його корисного використання, який для будiвель становить 75 рокiв. Земля не амортизується. 

 

Банк здiйснює аналiз наявностi ознак зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв щороку станом на 

01 грудня поточного року в рамках проведення рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов'язань. За результатами iнвентаризацiї 

станом на 01 грудня 2019 року вiдсутнi пiдстави для визнання зменшення корисностi за об`єктами iнвестицiйної 

нерухомостi. 

 

4.4. Основнi засоби 

 

Придбанi (створенi) основнi засоби/ малоцiннi необоротнi матерiальнi активи та нематерiальнi активи зараховуються на 

баланс Банку за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов'язанi з придбанням (створенням), доставкою, 

установкою i введенням їх в експлуатацiю. У подальшому основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

При нарахуваннi амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Дiапазон строкiв корисного використання 

(експлуатацiї) основних засобiв складає вiд 4х до 75-и рокiв, у тому числi: 

-будiвлi 75 рокiв; 

-машини та обладнання - 5-7 рокiв; 

-iнструменти, прилади та iнвентар - 4 роки; 

-iнформацiйнi системи та iншi машини для автоматичної обробки iнформацiї - 5 рокiв. 

 

Протягом звiтного року строки корисного використання основних засобiв переглядались, але не змiнювались. 

 

Банк визнає зменшення корисностi, якщо є свiдчення можливої втрати економiчної вигоди. Кориснiсть необоротних активiв 

зменшується, якщо їх балансова вартiсть перевищує оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування. Банк щороку здiйснює аналiз 

наявностi ознак зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв. За результатами проведеної станом на 

01грудня 2019 року iнвентаризацiї об`єктiв основних засобiв вiдсутнi пiдстави для визнання зменшення корисностi. 

 

4.5. Нематерiальнi активи 

 

Придбанi нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, яка складається iз фактичних витрат на придбання 

(виготовлення) i приведення у стан, при якому вони придатнi для використання вiдповiдно до запланованої мети. У 

подальшому нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-яких 

накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

Банк здiйснює аналiз наявностi ознак зменшення корисностi нематерiальних активiв щороку станом на 01 грудня поточного 

року в рамках проведення рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов'язань. Банк визнає зменшення корисностi, якщо є свiдчення 

можливої втрати економiчної вигоди. Кориснiсть нематерiальних активiв зменшується, якщо їх балансова вартiсть 

перевищує оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування. Протягом 2018-2019 року зменшення корисностi за нематерiальними 

активами не визнавалось. 

 

4.6 Оперативний лiзинг (оренда), за яким Банк виступає лiзингодавцем 

 

Банк не отримує об'єкти в оренду, проте надає в оренду частину примiщення, класифiкуючи цi операцiї як операцiї 

оперативного лiзингу. Внаслiдок чого, пiд час застосування нового стандарту - МСФЗ 16 "Оренда" фiнансова звiтнiсть 

Банку не зазнала змiн. 

 

Операцiйна оренда- це господарська операцiя, що передбачає передачу лiзингоотримувачу права користування 

матерiальними цiнностями (зокрема основними засобами), що належать лiзингодавцю, з обов'язковим поверненням таких 

матерiальних цiнностей лiзингодавцю пiсля закiнчення строку дiї лiзингової (орендної) угоди. Лiзинг (оренда) 

класифiкується як оперативний, якщо Банк не передає всi ризики та вигоди щодо володiння основними засобами.  

 

Протягом всього строку лiзингу наданi в оперативний лiзинг (оренду) основнi засоби амортизуються Банком, як 

лiзингодавцем, на загальних пiдставах, та можуть переглядатись на предмет зменшення корисностi на загальних пiдставах. 

Оренднi платежi визнаються Банком в складi iнших операцiйних доходiв. Доходи за договорами операцiйної оренди 

визнаються на основi прямолiнiйного методу протягом строку дiї вiдповiдного договору оренди.  

 

4.7. Податок на прибуток 

 

Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними вiдшкодована стосовно 

оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попереднi перiоди. Прибуток, який оподатковується, або збиток 



базується на оцiночних показниках, якщо фiнансова звiтнiсть ухвалюється до моменту подання вiдповiдних податкових 

декларацiй. Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних витрат.  

 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених податкових 

збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю 

для цiлей фiнансової звiтностi.  

 

Для визначення вiдстроченого податку на прибуток використовується ставка податку, яка дiятиме в перiод реалiзацiї 

вiдстроченого податкового активу або зобов'язання.  

 

4.8. Статутний капiтал та емiсiйний дохiд 

 

Статутний капiтал - це сплачена грошовими внесками учасникiв вартiсть акцiй Банку в розмiрi, визначеному статутом. 

Статутний капiтал вiдображається по первiснiй (номiнальнiй) вартостi. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових 

акцiй, облiковуються в складi капiталу як зменшення суми надходжень та у фiнансовiй звiтностi вiдображається в складi 

iншого додаткового капiталу. Перевищення справедливої вартостi (цiни розмiщення) внесених в рахунок оплати акцiй 

грошових коштiв, над номiнальною вартiстю облiковується в складi капiталу як емiсiйний дохiд. 

 

4.9. Прибуток на акцiю 

 

Базисний прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку або збитку за рiк на середньозважену 

кiлькiсть звичайних акцiй, що були в обiгу протягом року. Банк не має конвертованих привiлейованих акцiй або 

конвертованих облiгацiй, таким чином, розбавлений прибуток на акцiю буде дорiвнювати базисному прибутку на акцiю. 

Банком не проводились операцiї з акцiями чи потенцiйними акцiями, якi могли б вплинути на суму прибутку на акцiю 

станом на звiтну дату. 

 

4.10. Доходи та витрати 

 

Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Банк отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути 

достовiрно визначенi. 

 

Процентнi доходи та витрати визнаються в результатi використання грошових коштiв та сум, що залученi Банком. 

Процентнi доходи та витрати за усiма фiнансовими iнструментами вiдображаються iз застосуванням методу ефективної 

ставки процента. Ефективна ставка процента не застосовується Банком: 

- для визнання доходiв/витрат за фiнансовими зобов'язаннями до запитання, строк дiї яких обмежується одним 

мiсячним звiтним перiодом; 

- для визнання доходiв/витрат за фiнансовими зобов'язаннями до запитання;  

- для визнання доходiв/витрат за коштами, що розмiщенi на поточних, кореспондентських рахунках на вимогу. 

 

Визнання в облiку доходiв та витрат Банку здiйснюється за принципами:  

- доходи та витрати вiдображаються в тих перiодах, до яких вони вiдносяться; 

- поправки до витрат або доходiв попереднiх облiкових перiодiв облiковуються на тих самих рахунках витрат або 

доходiв; 

- отриманi доходи майбутнiх перiодiв та проведенi витрати i платежi, якi належать до майбутнiх перiодiв 

облiковуються на рахунках для облiку доходiв та витрат майбутнiх перiодiв i вiдповiдно амортизуються протягом перiоду, 

зазначеного в договорах; 

- доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

 

Дохiд вiд реалiзацiї iнших банкiвських послуг та комiсiйнi доходи i витрати вiдображаються за методом нарахування. 

Комiсiї за наданими/отриманими послугами залежно вiд мети їх оцiнки та облiку пов'язаного з ними фiнансового 

iнструменту подiляються на: 

- комiсiї, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту. Цi комiсiї визнаються в складi 

первiсної вартостi фiнансового iнструменту. Банк визнає такi комiсiї iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. 

- комiсiї, що отримуються/сплачуються пiд час надання послуг, визнаються доходами/витратами або в момент 

нарахування, або в момент отримання/сплати. 

- комiсiї, що отримуються/сплачуються пiсля виконання певних дiй, визнаються як дохiд/витрати пiсля завершення 

певної операцiї або подiї. 

 

Отриманi доходи та здiйсненi витрати, що належать до майбутнiх перiодiв, облiковуються як доходи/витрати майбутнiх 

перiодiв. Банк щомiсяця визнає суму доходiв i витрат, що належать до звiтного перiоду.  

 

4.11. Переоцiнка iноземної валюти 

 

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховувалися в гривню за офiцiйними курсами 

обмiну валют, якi iснували на звiтну дату. Операцiї з iноземною валютою облiковувалися за офiцiйними курсами обмiну 

валют на дати проведення вiдповiдних операцiй. Прибутки та збитки, якi виникали у результатi переоцiнки iноземної 

валюти, включалися до складу статтi "Результат вiд переоцiнки iноземної валюти" Звiту про прибутки i збитки та iнший 

сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). Статтi доходiв та витрат майбутнiх перiодiв, що виникали в iноземнiй 

валютi за немонетарними статтями, також є немонетарними i облiковувалися за офiцiйним курсом на дату розрахунку, тобто 

фактичного їх отримання/сплати, i не переоцiнювалися пiд час кожної змiни офiцiйних курсiв до часу їх визнання за 

вiдповiдними рахунками доходiв/ витрат.  

 

Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi Банк використовував такi курси iноземної валюти: 



 

Валюта 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

100 доларiв США 2 368,6200 2 768,8264 

100 євро 2 642,2000 3 171,4138 

100 юанiв Женьмiньбi 338,5800 402,5761 

 

4.12. Виплати працiвникам 

 

Банк здiйснює виплату заробiтної плати та прирiвняних до неї платежiв своїм працiвникам. Витрати на заробiтну плату, 

внески до державного пенсiйного фонду i фондiв соцiального страхування, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а 

також iншi винагороди, прирiвнянi до заробiтної плати, нараховуються у тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги 

надавались працiвниками Банку. 

 

У Банку вiдсутнє юридичне або очiкуване зобов'язання здiйснювати пенсiйнi або iншi подiбнi виплати. 

 

Банк проводить визначенi вiдрахування до Державної пенсiйної системи України, яка вимагає вiд роботодавця здiйснення 

поточних внескiв, що розраховуються як вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати вiдносяться до перiоду, в 

якому заробiтна плата нараховується. 

 

4.13. Iнформацiя за операцiйними сегментами 

Сегмент - це вiдокремлюваний компонент бiзнесу, який надає продукти або послуги (операцiйний сегмент) або займається 

наданням продукцiї або послуг в окремому економiчному регiонi (географiчний сегмент) та, результати дiяльностi або 

активи якого становлять не менше десяти процентiв вiд усiх сегментiв або, на думку керiвництва Банку, мають важливе 

значення для Банку. Сегменту притаманнi ризики та прибутковiсть, що вiдрiзняються його вiд iнших сегментiв дiяльностi. 

Iнформацiя про операцiйний сегмент вiдображається у звiтностi окремо, якщо така iнформацiя вiдповiдає будь-якому з 

кiлькiсних критерiїв: 

- дохiд даного сегмента вiд реалiзацiї продукцiї, послуг зовнiшнiм покупцям i за внутрiшньогосподарськими 

розрахунками становить 10% або бiльше вiд загального доходу (включаючи банкiвську дiяльнiсть у межах сегмента); 

- фiнансовий результат даного сегмента становить не менше нiж 10% сумарного фiнансового результату всiх 

сегментiв певного виду (тобто, не менше нiж 10% бiльшої з двох абсолютних величин - загальної суми прибутку або 

загальної суми збитку всiх сегментiв); 

- балансова вартiсть активiв сегменту становить 10% i бiльше вiд сукупної балансової вартостi усiх сегментiв 

певного виду. 

Формування звiтних сегментiв здiйснюється Банком на основi видiлених напрямкiв операцiйної дiяльностi (послуги банкам, 

послуги корпоративним клiєнтам та фiзичним особам, банкiвська дiяльнiсть з цiнними паперами) та шляхом об'єднання 

кiлькох подiбних сегментiв одного виду в окремий звiтний сегмент. Подiбними визнаються сегменти, якi мають протягом 

кiлькох звiтних перiодiв подiбнi значення прибутку та вiдповiдають бiльшостi критерiїв визначення операцiйного сегмента.   

Доходом звiтного сегменту є дохiд, який безпосередньо вiдноситься до сегмента, та вiдповiдна частина доходу Банку, що 

може бути вiднесена до сегмента вiд зовнiшньої дiяльностi. 

Витратами звiтного сегмента є витрати, пов'язанi з основною дiяльнiстю сегмента, що безпосередньо вiдносяться до нього, 

та вiдповiдна частина витрат, що можуть бути об?рунтовано вiднесенi до сегмента, уключаючи витрати вiд зовнiшньої 

дiяльностi. Витрати за сегментом не включають витрати на сплату податку на прибуток. 

Активами звiтного сегмента визнаються активи, якi використовуються для виконання звичайної дiяльностi i безпосередньо 

стосуються цього сегмента. Активи сегмента не включають активи з податку на прибуток. Активи сегмента визнаються 

пiсля вирахування вiдповiдних резервiв, якi регулюють оцiнку об'єкта в балансi Банку. 

Зобов'язання сегмента - це зобов'язання,  що виникають вiд звичайної дiяльностi сегмента i безпосередньо вiдносяться до 

сегмента, або можуть бути вiднесенi до сегмента шляхом пропорцiйного розподiлу. Якщо результат сегмента включає 

витрати на вiдсотки,  то зобов'язання сегмента включають вiдповiднi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки. 

Зобов'язання сегмента не включають зобов'язань за податком на прибуток.     

Основний критерiй, за яким Банком визначено звiтнi операцiйнi сегменти, це однорiднiсть притаманних сегменту ризикiв, 

прибутковостi, цiльових груп та технологiчного процесу. 

АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" веде свою дiяльнiсть у таких операцiйних сегментах: 

" Послуги банкам - вiдкриття кореспондентських рахункiв в iнших банках, операцiї з розмiщення (залучення) 

коштiв, операцiї з купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України, операцiї з 

купiвлi - продажу готiвкової нацiональної валюти тощо. 

" Послуги клiєнтам (юридичним та фiзичним особам)- здiйснення розрахунково-касових операцiй по поточних 

рахунках юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, прийом депозитiв (вкладiв), надання овердрафтiв, кредитiв та 

iнших послуг з кредитування, проведення операцiй з безготiвковою iноземною валютою за дорученням клiєнтiв тощо. 

" Операцiї з цiнними паперами - операцiї з купiвлi-продажу казначейських цiнних паперiв (облiгацiй внутрiшньої 

державної позики та депозитних сертифiкатiв), депозитарнi послуги, послуги за власними цiнними паперами тощо. 

Крiм того, при розподiлi непрямих витрат використовувався метод, при якому витрати вiдносились на звiтнi сегменти у 

пропорцiях рiвних внескам кожного звiтного сегменту у сумарний результат всiх звiтних сегментiв пiсля вiднесення прямих 

доходiв та витрат. 

Протягом звiтного 2019 року видiлення, об'єднання сегментiв, змiни облiкової полiтики щодо сегментiв не проводилося.  

Мiжсегментнi операцiї здiйснюються на безоплатнiй основi. 

Банк не має клiєнтiв, доходи за якими перевищують 10% вiд загальної суми зовнiшнього доходу. 

Детальна iнформацiя за операцiйними сегментами представлена в примiтцi 23. 

4.14. Операцiї з пов'язаними особами 

У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї iз рiзними контрагентами. Сторони вважаються пов'язаними у 

випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при 

прийняттi управлiнських рiшень.  

Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року єдиним акцiонером банку, якому належать 100% статутного 

капiталу Банку було Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" (Україна). 



Детальна iнформацiя за операцiями iз пов'язаними особами наведена у примiтцi 28. 

До складу провiдного управлiнського персоналу Банком вiднесено зокрема голова та члени Наглядової ради, голови та членi 

Правлiння Банку. 

 

4.15. Суттєвi облiковi судження та оцiнки, їх вплив на визнання активiв та зобов'язань 

Складання фiнансової звiтностi вiдбувається iз застосуванням управлiнським персоналом Банку професiйних суджень, 

оцiнок та припущень, якi мають вплив на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, 

доходiв та витрат, що вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, а також мають вплив на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних 

активiв та зобов'язань.  

 

Оцiнки та судження регулярно переглядаються i базуються на досвiдi управлiнського персоналу та iнших зовнiшнiх i 

внутрiшнiх факторах, включаючи майбутнi подiї, очiкування яких за наявних умов є об?рунтованим. Результати перегляду 

вiдображаються в перiодi, коли перегляд вiдбувається, та дiють до наступного перегляду оцiнок, припущень та суджень. 

Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд застосованих оцiнок, припущень та суджень. 

Судження 

Безперервнiсть дiяльностi. Проаналiзувавши iснуючi внутрiшнi, економiчнi та полiтичнi чинники невизначеностi, та 

враховуючи їх можливий вплив, керiвництво Банку дiйшло висновку, що припущення стосовно безперервної дiяльностi при 

складаннi цiєї фiнансової звiтностi є доречним, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань в ходi звичайної 

дiяльностi. Керiвництво Банку стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для 

мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Банк має достатнiй запас лiквiдностi для виконання всiх 

своїх фiнансових зобов'язань. 

Початкове визнання операцiй з пов'язаними особами. У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї з пов'язаними 

особами. МСФЗ та вимоги українського законодавства вимагають облiковувати операцiї при початковому визнаннi за 

справедливою вартiстю.  

Невизначенiсть оцiнок 

Податкове законодавство та визнання вiдстрочених податкiв. Податкове, валютне та митне законодавство України 

обумовлює iснування рiзних тлумачень, що спричиняє iснування значних розбiжностей щодо оцiнки сум податкiв та iнших 

платежiв в бюджет. Вiдстроченi податковi активи визнаються Банком лише в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання 

оподаткованих прибуткiв в наступних перiодах, оцiнка яких базується на середньостроковому планi розвитку Банку. В 

основi побудовi таких планiв знаходиться об?рунтованi припущення керiвництва, якi вважаються такими за поточними 

обставинами. Станом на 31 грудня 2019 Банк не мав потенцiйних податкових зобов'язань. 

Балансова вартiсть необоротних активiв. Управлiнський персонал Банку в кiнцi кожного звiтного перiоду переглядає 

балансову вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв щодо можливого знецiнення, якщо певнi подiї або змiна 

обставин свiдчать про можливе знецiнення балансової вартостi. Знецiнення основних засобiв та нематерiальних активiв 

визначається шляхом оцiнки вартостi вiдшкодування активiв. 

4.16. Змiни в облiковiй полiтицi та змiни у представленнi iнформацiї 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк принципи облiку вiдповiдають принципам, що застосовувались при 

пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2018 року, за винятком прийнятих нових та 

переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi повиннi застосовуватись Банком з 1 сiчня 2019 року. У звiтному 2019 роцi 

Банком були внесенi змiни до Облiкової полiтики в частинi її приведення у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ 16 "Оренда". 

Впровадження змiн до Облiкової полiтики не мало впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.  

Змiни у представленнi iнформацiї 

У 2019 роцi у Звiтi про фiнансовий стан (баланс), Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) 5 532 тисяч 

гривень, якi є визнанням результату коригування первiсної вартостi фiнансових iнструментiв за операцiями з акцiонерами, 

рекласифiкованi iз статтi "Резерви переоцiнки" у статтю "результат за операцiями з акцiонерами", внаслiдок ця сума була 

вилучена iз складу "Iншого сукупного доходу". у зв'язку з чим, Звiт про прибутки i збитки та звiт про iнший скупний дохiд 

були обє'днанi у один звiт "Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд" з нульовою частиною звiту "Iнший 

сукупний дохiд". Також, в зв'язку з вищезазначеним була видалена вiдповiдна примiтка. 

У 2019 роцi був змiнений метод складання Звiту про рух грошових коштiв з непрямого метода на прямий. 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або 

більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), 

середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання 

послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності 

емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків 

збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та 

динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 

рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в 

галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі 

постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких 

емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основна дiяльнiсть Банк здiйснює свою дiяльнiсть в рамках банкiвської лiцензiї №216, яка видана Нацiональним Банком 

України 15 березня 2011, має право надавати банкiвськi послуги, визначенi частиною третьою статтi 47 Закону України 

"Про банки i банкiвську дiяльнiсть".  

Банк має Лiцензiю Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: дилерської дiяльностi.  

Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб Свiдоцтво №169 вiд 19 листопада 2012 року.   

Банк може надавати увесь спектр банкiвських послуг згiдно з дiючим законодавством України та у вiдповiдностi до наявних 

банкiвської i генеральної лiцензiй Нацiонального банку України та лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку. У 2019 роцi Банк не здiйснював кредитування юридичних та фiзичних осiб, а також iншi активнi банкiвськi операцiї, 

окрiм вкладень у державнi борговi цiннi папери та депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України. Також Банк 

активно не залучав ресурси вiд банкiвських установ, юридичних та фiзичних осiб. 



У 2019 роцi Банк здiйснював свою дiяльнiсть на територiї однiєї областi (регiонально). 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні 

інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови 

придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування  

Суми придбання та вiдчуження активiв АТ  <Український банк рекострукцiї та розвитку> не займають значної частки по 

вiдношенню до загальних обсягiв банкiвських операцiй.  

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі 

потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. 

Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, 

плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких 

планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 

діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 

До основних засобiв АТ  <Український банк рекострукцiї та розвитку>  належать основнi засоби виробничого 

призначення:  

- будинки, споруди та передавальнi пристрої;  

- машини та обладнання;  транспортнi засоби;  

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);  

- iншi основнi засоби.  

Основнi засоби невиробничого призначення вiдсутнi. Всi основнi засоби використовуються в банкiвськiй дiяльностi в 

повному обсязi, знаходяться (у виробничому примiщеннi ) за адресою Банку 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень 

Проблеми, якi суттєво впливають на дiяльнiсть Банку, вiдсутнi. Свою дiяльнiсть Банк здiйснює у межах наявних лiцензiй без 

законодавчих та економiчних обмежень. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, 

можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Банк фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок вкладень акцiонерiв та отриманих доходii вiд управлiння залученими коштами 

клiєнтiв. 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та 

очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Iнформацiя вiдсутня. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, 

поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

"Стратегiя розвитку АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" на 2018 - 2021 роки", що затверджена 

рiшенням Правлiння Протокол №47 вiд 11.10.2018 року та рiшенням Спостережної ради №10/2018 вiд 11.10.2018 року (далi 

- Стратегiя розвитку Банку), передбачає, що упродовж 2019 року основними бiзнес-лiнiями Банку будуть торгiвля та продаж 

(казначейськi операцiї, торговi операцiї з iноземною валютою для власних потреб, вкладення в державнi цiннi папери та 

депозитнi сертифiкати НБУ). Починаючи з 2020 року Банк розпочне вести корпоративний бiзнес (експортне фiнансування, 

торгове фiнансування, гарантiйнi операцiї, залучення депозитiв). 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік 

Iнформацiя вiдсутня 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності 

емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три 

роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 

Iнформацiя вiдсутня 

 

IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Наглядова рада Наглядова рада складається iз 5 осiб (комiтети у 

складi Наглядової ради не створювались): 

Голова Наглядової ради - 1 особа, Члени 

Наглядової ради - 4 особи 

Янь Дуншен - Голова Наглядової ради АТ 

Український банк реконструкцiї та розвитку 

(представник ТОВ БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., 

ЛIМIТЕД 

Вен Юангуа - Заступник Голови Наглядової 

ради АТ Український банк реконструкцiї та 

розвитку - незалежний Член Наглядової ради; 

Осипенко Руслан Анатолiйович - Член 

Наглядової ради АТ Український банк 

реконструкцiї та розвитку - незалежний Член 

Наглядової ради; 

Блащук Юрiй Олександрович - Член Наглядової 

ради АТ  Український банк реконструкцiї та 

розвитку - незалежний Член Наглядової ради. 

 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

100% належить єдиному акцiрнеру ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) 

КО., ЛIМIТЕД",  є єдиним акцiонером банку, 

що володiє пакетом акцiй 100% статутного 

капiталу  

Правлiння Правлiння складається iз 5 (п`яти) осiб: 

Голова Правлiння - 1 особа; 

Члени Правлiння станом на 31.12.2019р. складає  

2 особи iз них: Заступник Голови Правлiння - 1 

особа, Головний бухгалтер - 1 особа. 

Голова Правлiння - Локтiонов Олег Юрiйович 

Заступник Голови Правлiння - Третьяков Василь 

Валерiйович 

Член Правлiння, Головний бухгалтер - Зеленюк 

Наталiя Олександрiвна 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народж

ення 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав 

Дата набуття 

повноважень та 

термін, на який 

обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Правлiння Локтiонов Олег Юрiйович 1968 вища 33 

АТ "Український банк 

реконструкцiї та розвитку", 

26520688, АТ (публ.) "Український 

банк реконструкцiї та розвитку", 

Заступник Голови Правлiння, 

26520688, Заступник Голови 

Правлiння 

25.09.2009, - 

Опис: 

Призначено на посаду Голови Правлiння Протокол № 15 вiд 25.09.2009 року засiдання Спостережної ради. Наказ Голови Правлiння №4-К вiд 18.01.2010 року. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року рiшення про переобрання Голови правлiння не приймалося. Протягом звiтного року виплачувалась 

заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки - вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства, Статуту Товариства. Часткою в статутному капiталi 

АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи:33 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Голови Правлiння АТ"Український банк 

реконструкцiї та розвитку". 

2 

Заступник Голови Правлiння Третьяков Василь Валерiйович 1965 вища 33 

ЗАТ "Український кредитний банк", 

Заступник Голови Правлiння, 

14360080, Заступник Голови 

Правлiння 

05.05.2005, - 

Опис: 

Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння Протокол № 1 вiд 05.05.2005 року засiдання Спостережної Ради. Наказ Голови Правлiння № 3-К вiд 05.05.2004 року. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року рiшення про переобрання Заступника Голови правлiння не приймалося. Протягом звiтного 

року виплачувалась заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки - вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства, Статуту Товариства. Часткою в 

статутному капiталi АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи 33 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Заступника Голови 

Правлiння АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку". 

3 

Член Правлiння, Головний 

бухгалтер 
Зеленюк Наталiя Олександрiвна 1973 вища 27 

ЗАТ "Український банк 

реконструкцiй та розвитку", 

Начальник служби внутрiшнього 

аудиту, 26520688, Начальник 

служби внутрiшнього аудиту 

10.12.2007, - 

Опис: 

Призначено на посаду Головного бухгалтера Протокол №1 вiд 10.12.2007 засiдання Спостережної Ради. Наказ Голови Правлiння №1-к вiд 04.01.2008 року. Призначено на посаду 

Члена Правлiння Рiшенням Спостережної Ради (протокол №1 вiд 13.01.2010р.) Протягом звiтного року рiшення про переобрання члена правлiння не приймалося.Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року виплачувалась заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки - вiдповiдно до 

Положення про Правлiння Товариства, Статуту Товариства. Часткою в статутному капiталi АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи 27 

рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади головного бухгалтера та Члена Правлiння АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку". 

 

 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) 

Найменування юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

ТОВ "БОСЕ ( 

ГОНКОНГ)КО,ЛIМIТЕД" 
40977562 04080, м. Київ, вул. О.Терьохiна,4 100 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

  

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" при побудовi своєї бiзнес-моделi орiєнтується на створення умов для 

забезпечення високоякiсного фiнансового обслуговування клiєнтiв шляхом надання продуктiв, послуг та платформ для 

просування i сприяння торгiвлi, економiчних зав'язкiв та спiвпрацi мiж державними установами Китаю та України, бiзнесом 

та приватними особами.  

АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку"  має намiр стати унiверсальним, конкурентоспроможним, технологiчним 

та клiєнтським банком. Нещодавня угода про партнерство мiж Банком та Yillion Bank (Китай) вiдкриває новий потенцiал 

зростання, а також можливiсть оновити ключовi сфери дiяльностi Банку.  

2. Інформація про розвиток емітента 

Банк планує розвиватись за наступними ключовими бiзнес-напрямами:  

Корпоративний бiзнес 

Дiяльнiсть Банку буде зосереджена на наданнi послуг, якi пiдтримуватимуть торгiвлю мiж Китаєм та Україною, включаючи 

торгове фiнансування, розрахунки, консультацiйнi послуги, з намiром стати головною банкiвською установою, що 

пiдтримує торгiвлю мiж Китаєм та Україною. За винятком iнструментiв фiнансування торгiвлi, наразi Банк не має намiру 

надавати позики корпоративним клiєнтам. 

Пiдтримка iнвестицiйних та iнфраструктурних проектiв 

Банк розробить платформи та послуги для сприяння iноземним iнвестицiям, зокрема китайським, а також iнфраструктурним 

проектам в Українi. Банк буде працювати над впровадженням або прийняттям нових платiжних платформ, якi принесуть 

користь iнвесторам та клiєнтам у цiлому. 

Роздрiбнi банкiвськi послуги 

Розробляючи пропозицiї щодо роздрiбних послуг, Банк буде покладатися на своє знання мiсцевого ринку та використання 

технiчних ноу-хау, доступних на китайському ринку. Внесок банку Yillion Bank, включаючи його досвiд, iнструменти, 

програмне забезпечення та дизайн продуктiв, стане вирiшальним фактором успiху в цiй галузi. АТ "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" зосередиться на наданнi цифрових послуг для повного використання переваг сучасної технологiї 

та забезпечення зручностi для замовника.   

Послуги приватним клiєнтам включатимуть кредитування (фiнансування продажiв, грошовi позики), депозити та платежi 

клiєнтiв. Банк буде спiвпрацювати з мiсцевими та свiтовими гравцями ринку для створення унiкальних можливостей 

клiєнтiв для фiнансування продажiв, онлайн-покупок, переказiв коштiв (включаючи iноземнi грошовi перекази) тощо. 

Створюючи та модифiкуючи свiй продуктовий набiр, цiльову аудиторiю, термiни виходу на ринок, канали розповсюдження 

та послуги платформ (картки / настiльнi ПК / смартфони), Банк буде покладатися на макроекономiчнi данi, iнструменти 

прогнозування та оцiнки результатiв. 

"Бiзнес-план з економiчним об?рунтуванням доцiльностi залучення коштiв на умовах субординованого боргу та програмою 

капiталiзацiї Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" на 2020 - 2027 роки", що затверджена 

рiшенням Правлiння Протокол №11 вiд 02.03.2020 року та рiшенням Наглядової ради №5/2018 вiд 02.03.2020 року (далi - 

Бiзнес-план Банку), передбачає, що ключовими банкiвськими продуктами будуть: 

- здiйснення дистанцiйного розрахункового обслуговування клiєнтiв; 

- надання валютних фiнансових послуг для здiйснення розрахункiв для обслуговування транскордонної торгiвлi мiж Китаєм 

та Україною; 

- кредитування фiзичних осiб.  

Основнi стратегiчнi цiлi керiвництва: 

" Нарощення капiталу, пiдвищення конкурентоспроможностi i ефективностi дiяльностi. 

" Забезпечення фiнансової стiйкостi, оптимального рiвня платоспроможностi та лiквiдностi. 

" Забезпечення захисту власного капiталу та залучених коштiв вiд ризикiв. 

" Пiдвищення iнновацiйностi послуг та продуктiв, що надаються Банком. 

" Виведення Банку на новий високо-технологiчний рiвень надання банкiвських послуг. 

" Змiцнення та посилення Банку, збiльшення частки Банку на ринку банкiвських послуг. 

" Становлення Банку як фiнансової установи, яка надає фiнансову пiдтримку для економiчного та торгового 

розвитку мiж Китаєм та Україною через надання недорогих та ефективних розрахункових послуг в юанях. 

Досягнення цих цiлей буде втiлюватися шляхом: 

" модернiзацiї матерiально - технiчної бази Банку та впровадження нових IТ систем; 

" вдосконалення / оптимiзацiї /автоматизацiї внутрiшнiх технологiй i процесiв для скорочення витрат, пiдвищення 

якостi та швидкостi обслуговування; 

" впровадження та пiдтримка високих стандартiв банкiвського сервiсу; 

" аналiзу банкiвських ризикiв та постiйного вдосконалення системи управлiння ризиками; 

" пiдвищення прибутковостi банкiвських операцiй; 

" зростання обсягiв кредитування за рахунок активiзацiї кеш та споживчого кредитування; 

" впровадження скорингової системи; 

" розвиток дистанцiйних каналiв продажу (онлайн видачi короткострокових кредитiв, дистанцiйне управлiння 



рахунками, онлайн платформи електронної комерцiї, тощо) 

" встановлення каналiв розрахункiв в юанях; 

" продовження створення органiзацiйної структури, орiєнтованої на клiєнта з урахуванням мiжнародних стандартiв; 

" залучення на роботу в Банк спiвробiтникiв i фахiвцiв iз досвiдом в розбудовi окремих спецiалiзованих напрямкiв 

роботи Банку,  

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо 

це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію 

про: 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування 

кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 

У 2020 роцi Стратегiєю розвитку Банку планується не тiльки розширення ресурсної бази Банку за рахунок залучення нових 

клiєнтiв внаслiдок збiльшення перелiку банкiвських операцiй та впровадження нових послуг, але й диверсифiкацiя джерел 

залучення коштiв. 

Однiєю з ключових передумов успiшної реалiзацiї Стратегiї Банку є формування професiйної та вмотивованої команди, яка 

чiтко розумiє та роздiляє цiлi i завдання, що стоять перед Банком. Для реалiзацiї стратегiчних цiлей Банк буде активно 

iнвестувати в розвиток людського капiталу, залучати нових професiйних працiвникiв та розвивати навички вже працюючих 

спiвробiтникiв. 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

Банк не укладав деревативів та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, 

зобов`язань, фінансового стану і доходів. 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

В своїй дiяльностi Банк використовує нацiональну та мiжнародну практику корпоративного управлiння згiдно iз вимогами 

законодавства України. Банк керується Кодексом корпоративного управлiння затвердженого Рiшенням єдиного акцiонера 

№6 вiд 24.04.2018 року.  

Кодекс розмiщений в публiчному доступi на сайтi Банку (www.ubrr.com.ua).  

Протягом звiтного року Банк дотримувався принципiв, викладених в Кодексi.  

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного 

управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

немає 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги 

немає 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах 

другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління 

такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі 

положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, 

обґрунтуйте причини таких дій 

немає 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 14.03.2019 

Кворум зборів 100 

Опис   Єдиним акцiонером акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" є 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" 

(Iдентифiкацiйний код 40977562, що володiє пакетом акцiй 100% статутного капiталу акцiонерного 

товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку " Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ "Про 

акцiонернi товариства" повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються Єдиним 

акцiонером Банку одноосiбно.   

    Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до товариства з одним 

акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та 

проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. 

Дане рiшення єдиного акцiонера №1/2019 вiд 14 березня 2019 року має статус протоколу загальних 

зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства". 

Порядок денний: 

1.Про припинення повноважень Голови, заступника Голови та членiв Наглядової ради АТ  

"Український банк реконструкцiї та розвитку". 

2.Про обрання Голови, заступника Голови та членiв Наглядової ради АТ  "Український банк 

реконструкцiї та розвитку". 

3.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 

ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку", встановлення розмiру їх винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою, 

заступником Голови та членами Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку". 

 

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Український банк реконструкцiї та розвитку", Єдиний акцiонер банку, дiючи на пiдставi статтi 49 

Закону України "Про акцiонернi товариства", одноосiбно прийняв наступне рiшення: 

 

1.Припинити 14 березня 2019 року повноваження наступних осiб:  

1)Янь Дуншен - Голови Наглядової ради АТ  "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

(представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., 



ЛIМIТЕД"); 

2)Вен Юангуа - Заступника Голови Наглядової ради- незалежного Члена Наглядової ради АТ 

"Український банк реконструкцiї та розвитку"; 

3)Тан Вейцзюнь - Члена Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

(представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., 

ЛIМIТЕД"); 

4)Осипенка Руслана Анатолiйовича - Члена Наглядової ради - незалежного Члена Наглядової ради 

АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку"; 

5)Блащука Юрiя Олександровича - Члена Наглядової ради - незалежного Члена Наглядової ради АТ 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" . 

 

1.1.Цивiльно - правовi договори, укладенi з членам Наглядової ради Банку, припиняють свою дiю з 

моменту прийняття цього рiшення. 

2.З 15 березня 2019 року обрати членами Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" iз строком повноважень на один рiк наступних осiб:  

1)Янь Дуншен - Головою Наглядової ради АТ  "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

(представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., 

ЛIМIТЕД"); 

2)Вен Юангуа - Заступником Голови Наглядової ради- незалежним Членом Наглядової ради АТ 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" ; 

3)Тан Вейцзюнь - Членом Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

(представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., 

ЛIМIТЕД"); 

4)Осипенка Руслана Анатолiйовича - Членом Наглядової ради - незалежним Членом Наглядової 

ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" ; 

5)Блащука Юрiя Олександровича - Членом Наглядової ради - незалежним Членом Наглядової ради 

АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" . 

 

2. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з Головою, заступником Голови та членами 

Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку", на безоплатнiй основi (з 

можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов'язаних з дiяльнiстю в якостi 

членiв Наглядової ради АТ  "Український банк реконструкцiї та розвитку", у порядку, 

передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами),за формою згiдно Додаткiв 1-3. 

2.1. Затвердити умови та укласти з 15 березня 2019 року цивiльно - правовий договiр  з Членом 

Наглядової ради - незалежним Членом Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" - Блащуком Юрiєм Олександровичем, на платнiй основi за формою згiдно Додатку-4.  

 

Встановити розмiр винагороди Члена Наглядової ради - незалежного Члена Наглядової ради АТ 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" Блащука Юрiя Олександровича згiдно умов цивiльно 

- правового договору. 

Обрати Голову Правлiння Локтiонова Олега Юрiйовича уповноваженою особою, якiй надаються 

повноваження пiдписати вiд iменi АТ  "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

цивiльно-правовi договори з Головою, заступником Голови та членами Наглядової ради АТ  

"Український банк реконструкцiї та розвитку". 

Представник                                                         ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД", який дiє на пiдставi довiреностi 465, 

466 вiд 30.01.2018 року                                                   

Хао Кунь_________________________ 

 

  

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 25.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис   Єдиним акцiонером акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" є 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" 

(Iдентифiкацiйний код 40977562, що володiє пакетом акцiй 100% статутного капiталу акцiонерного 

товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку " Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ "Про 

акцiонернi товариства" повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються Єдиним 

акцiонером Банку одноосiбно.   

 Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до товариства з 

одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку 

скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. 

Дане рiшення єдиного акцiонера №2/2019 вiд 25 квiтня 2019 року має статус протоколу загальних 

зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства". 

Порядок денний: 

1.Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради АТ "Український 

банк реконструкцiї та розвитку" за 2018 рiк. 

2.Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння АТ "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" за 2018 рiк. 

3.Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту керiвництва (звiту про 

управлiння) АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" за 2018 рiк. 

4.Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi (рiчного звiту) АТ "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" за 2018 рiк, розгляд звiту (висновкiв) незалежного аудитора 



(аудиторської фiрми) та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 

5.Про розподiл прибутку та покриття збиткiв АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" за 

пiдсумками роботи в 2018 роцi. 

6.Про затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради Банку. 

7.Про припинення повноважень члена Наглядової ради Банку. 

8.Про повiдомлення про вiдсутнiсть осiб, професiйна дiяльнiсть яких має значний вплив на 

загальний профiль ризику Банку. 

 

За результатами розгляду питань порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку", єдиний акцiонер банку, 

дiючи на пiдставi статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства", одноосiбно 

прийняв наступнi рiшення: 

1.Затвердити звiт Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" за 2018 рiк. 

2.Затвердити звiт Правлiння АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" за 2018 рiк. 

3.Затвердити Звiт керiвництва (звiт про управлiння) АТ "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" за 2018 рiк. 

4.1Затвердити рiчнi результати дiяльностi (рiчний звiт) АТ "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" за 2018 рiк.  

4.2Взяти до вiдома Звiт незалежного аудитора Аудиторської фiрми "АКТИВ-АУДИТ" за 

результатами аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi АТ "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" за 2018 рiк, що включає висновок аудитора та рiчну фiнансову звiтнiсть 

АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" за 2018 рiк. 

4.3Зауваження, висловленi в Звiтi незалежного аудитора Аудиторської фiрми "АКТИВ-АУДИТ" за 

результатами аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi АТ "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" за 2018 рiк, станом на дату прийняття рiшення єдиного акцiонера, 

частково усунуто. 

Акцiонер розглянув та затвердив заходи запропонованi керiвництвом Банку за результатом 

зовнiшнього аудиту.  

5Затвердити суму прибутку, отриманого АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" за 

пiдсумками роботи в 2018 роцi в сумi 8 151 188,56 грн. Затвердити розподiл чистого прибутку 

Товариства за пiдсумками роботи за 2018 рiк у сумi 8 151 188,56 грн. наступним чином: 

- Частину чистого прибутку в розмiрi 10 % вiд суми прибутку в сумi 815 118,86 грн., , спрямувати на 

поповнення резервного фонду АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку".  

Частину чистого прибутку в розмiрi 90 % вiд суми прибутку в сумi 7 336 069,70 грн., спрямувати на 

покриття збиткiв АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" минулих рокiв. Нарахування та 

виплату дивiдендiв за акцiями АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" за пiдсумками 

дiяльностi у 2018 роцi не здiйснювати.  

6Затвердити Положення про винагороду членiв Наглядової ради АТ "Український банк 

реконструкцiї та розвитку". 

7Припинити достроково повноваження Тан Вейцзюнь - Члена Наглядової ради АТ "Український 

банк реконструкцiї та розвитку", останнiм днем повноважень вважати 25.04.2019 року. 

8Прийняти до вiдома повiдомлення про вiдсутнiсть осiб, професiйна дiяльнiсть яких має значний 

вплив на загальний профiль ризику Банку. 

                                       

Директор  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

"БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД, 

Янь Дуншен 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 26.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис    Єдиним акцiонером акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" є 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" 

(Iдентифiкацiйний код 40977562, що володiє пакетом акцiй 100% статутного капiталу акцiонерного 

товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку " Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ "Про 

акцiонернi товариства" повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються Єдиним 

акцiонером Банку одноосiбно.   

 

 Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до товариства з 

одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку 

скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. 

Дане рiшення єдиного акцiонера №3/2019 вiд 26 квiтня 2019 року має статус протоколу загальних 

зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства".Порядок 

денний: 

1. Про прийняття рiшення щодо вiдчуження (продажу) нерухомого майна, що перебуває у 

власностi Банку. 

За результатами розгляду питань порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку", єдиний акцiонер банку, 

дiючи на пiдставi статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства", одноосiбно 

прийняв наступнi рiшення: 

1. Вiдчужити шляхом укладення договору купiвлi продажу нерухомого майна, що перебуває 

у власностi Банку, а саме: 

1.1. Укласти договiр купiвлi - продажу з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 



ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРО - УБД" (код 40179764) нежитлової будiвлi "А-2" загальною площею 

657,0 кв.м. та нежитлової будiвля "В" загальною площею 78,0 кв.м., що знаходяться за адресою м. 

Бiла Церква, вул. Пiдвальна, будинок 10, за балансовою вартiстю 3 695 080,06 грн. (разом с ПДВ); 

1.2.  Надати повноваження Головi Правлiння Локтiонову О.Ю. на укладання (пiдписання) 

договору купiвлi - продажу з  ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРО - 

УБД" (код 40179764).  

Директор                                                         

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

"БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" 

                                            

Ян Дуншен 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 02.05.2019 

Кворум зборів 100 

Опис  Єдиним акцiонером акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" є 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" 

(Iдентифiкацiйний код 40977562, що володiє пакетом акцiй 100% статутного капiталу акцiонерного 

товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку " Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ "Про 

акцiонернi товариства" повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються Єдиним 

акцiонером Банку одноосiбно.   

 Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до товариства з 

одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку 

скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. 

Дане рiшення єдиного акцiонера №4/2019 вiд 02 травня 2019 року має статус протоколу загальних 

зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства". 

Порядок денний: 

1. Про затвердження умов цiвiльно-правового договору, що укладатиметься з членом 

Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку", встановлення розмiру його 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно - правового договору з 

членом Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку". 

 

За результатами розгляду питань порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку", єдиний акцiонер банку, 

дiючи на пiдставi статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства", одноосiбно 

прийняв наступнi рiшення: 

1. Затвердити умови та укласти iз 02.05.2019 року цiвiльно-правовий договiр з членом 

Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" Осипенком Русланом 

Анатолiйовичем, на платнiй основi за формою згiдно Додатку 1.  

     Встановити розмiр винагороди члена Наглядової ради Банку Осипенка Руслана Анатолiйовича 

згiдно умов цiвiльно-правового договору. 

 Обрати Голову Правлiння Локтiонова Олега Юрiйовича уповноваженою особою, якiй надаються 

повноваження пiдписати вiд iменi АТ  "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

цiвiльно-правовий договiр з членом Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" Осипенком Русланом Анатолiйовичем.  

Директор 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

"БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД"                          

Янь Дуншен 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному 

році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  X 

Акціонери X  

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій  X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному 

році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) Рiшенням Єдиного акцiонера 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 



Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) 
затвердження умов цiвiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради  

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками 

(власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства  
Єдиного акцiонера 

Інше (зазначити) вiдсутнє 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) 

загальних зборів зазначається причина їх непроведення 

У звiтному роцi черговi загальнi збори вiдбулися. 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових 

загальних зборів зазначається причина їх непроведення 

У звiтному роцi усi позачерговi загальнi збори вiдбулися. 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності)  

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член наглядової 

ради 

Янь Дуншен (Yan Dongsheng) Голова Наглядової ради  X 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Голова наглядової ради 

Рiшенням єдиного акцiонера АТ"Український банк реконструкцiї та розвитку" вiд 14 

березня 2019 року №1/2019, обрано Головою Наглядової ради Янь Дуншен (Yan 

Dongsheng), призначений на посаду - з 15.03.2019 р. строком повноважень на 1 (один) 

рiк. Пропозицiю щодо обрання внiс акцiонер - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД". Iнформацiя про стаж 

роботи протягом останнiх п'яти рокiв: З грудня 2009 року по теперiшнiй час Голова 

правлiння Тяньцзiньське акцiонерне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Бохайська Товарна Бiржа" (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd). Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Об?рунтування змiн у 

персональному складi - Рiшення єдиного акцiонера. Є представником акцiонера - 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., 

ЛIМIТЕД". Янь Дуншен спiльно iз асоцiйованою особою Дай Чжунюн (його дружина) 

є власником опосередкованої iстотної участi в розмiрi 100% статутного капiталу АТ  

"Український банк реконструкцiї та розвитку". Згоди на розкриття паспортних даних 

не отримано. 

Вен Юангуа (Wen Yuanhua) Член Наглядової ради  X 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Рiшенням єдиного акцiонера АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" вiд 14 

березня 2019 року №1/2019, обрано Заступником Голови наглядової ради Wen Yuanhua 

(Вен Юангуа), призначений на посаду - з 15.03.2019 р. строком повноважень на 1 

(один) рiк. Пропозицiю щодо обрання внiс акцiонер - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД". Iнформацiя про стаж 

роботи протягом останнiх п'яти рокiв: З 2012 року є запрошеним науковим 

спiвробiтником в Унiверситетi Макгiлла та Всесвiтнiй стипендiальнiй програмi 

Єльського унiверситету, працював на важливих посадах у низцi iнших фiнансових 

установ, у тому числi "Сентрал Хуейцзiнь Iнвестмент Ко., Лтд" ("Central Huijin 

Investment Co., Ltd."), в головному офiсi "Будiвельного банку Китаю" ("China 

Construction Bank") та головному офiсi "Банку CITIC" ("Мiжнародної китайської 

iнвестицiйної корпорацiї з управлiння майном"). Працював на раннiх етапах розвитку 

компанiї "Сентрал Хуейцзiнь Iнвестмент Ко., Лтд" ("Central Huijin Investment Co., Ltd.") 

i керував кiлькома великими фiнансовими процесами такими, як лiстинг "Банку 

Тяньцзiнь" та придбання Iндонезiйської дочiрньої компанiї "Будiвельного банку 

Китаю" та дочiрньої компанiї у Бразилiї. З 2014 по 2016 роки Президент "Банку 

Тяньцзiнь" ("Bank of Tianjin"). З 2017 та по теперiшнiй час Президент "Жонцзi 

Iнвестмент Ко., Лтд." ("Zhongji Investment Co., Ltd."). Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Обунтування змiн у персональному складi - 

Рiшення єдиного акцiонера. Незалежний член. Часткою в статутному капiталi не 

володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.  

Осипенко Руслан Анатолiйович Член Наглядової Ради X  

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Рiшенням єдиного акцiонера АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" вiд 14 

березня 2019 року №/2019, обрано Членом Спостережної ради Осипенка Руслана 

Анатолiйовича, призначений на посаду - з 15.03.2019 р. строком повноважень на 1 



(один) рiк. Пропозицiю щодо обрання внiс акцiонер - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД". Iнформацiя про стаж 

роботи протягом останнiх п'яти рокiв: З жовтня 2011 року по 2015 рiк директор 

департаменту торговельно-економiчного спiвробiтництва Мiнiстерства економiчного 

розвитку i торгiвлi України. З 2015 року по теперiшнiй час виконавчий директор 

Китайської Торгової Асоцiацiї в Українi. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Обгрунтування змiн у персональному складi - Рiшення 

єдиного акцiонера. Незалежний член. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди 

на розкриття паспортних даних не отримано.  

Блащук Юрiй Олександрович X  

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Рiшенням єдиного акцiонера АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" вiд 14 

березня 2019 року №1/2019, обрано Членом Спостережної ради Блащука Юрiя 

Олександровича, призначений на посаду - з 15.03.2019 р. строком повноважень на 1 

(один) рiк. Пропозицiю щодо обрання внiс акцiонер - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД". Iнформацiя про стаж 

роботи протягом останнiх п'яти рокiв: З жовтня 2011 року по 2015 рiк директор 

департаменту торговельно-економiчного спiвробiтництва Мiнiстерства економiчного 

розвитку i торгiвлi України. З 2015 року по теперiшнiй час виконавчий директор 

Китайської Торгової Асоцiацiї в Українi. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Обгрунтування змiн у персональному складi - Рiшення 

єдиного акцiонера. Незалежний член. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди 

на розкриття паспортних даних не отримано.  

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, загальний опис 

прийнятих на них рішень; 

процедури, що застосовуються 

при прийнятті наглядовою радою 

рішень; визначення, як 

діяльність наглядової ради 

зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Попереднiй склад Наглядової ради Банку був обраний рiшенням Єдиного акцiонера 

15.03.2018 року та дiяв до 14.03.2019 року в наступному складi: 

- Голова Наглядової ради - Янь Дуншен; 

- Заступник Голови Наглядової ради, (незалежний член)  - Вен Юангуа; 

- Член Наглядової ради - Тан Вейцзюнь; 

- Член Наглядової ради (незалежний член) - Осипенко Руслан Анатолiйович; 

- Член Наглядової ради (незалежний член) - Блащук Юрiй Олександрович. 

 Рiшенням Єдиного Акцiонера №1/2019 вiд 14.03.2019 року вищезазначений склад 

Наглядової радi був переобраний на новий термiн в повному складi iз строком 

повноважень 1 рiк.  

25 квiтня 2019 року Рiшенням Єдиного Акцiонера №2/2019 вiд 25.04.2019 року 

достроково було припинено повноваження Тан Вейцзюнь (Tang Weijun), Члена 

Наглядової ради. 

Загальна сума виплат членам Наглядової ради банку за 2019 рiк становила 1 544 

тис.грн. 

Протягом 2019 року Наглядовою радою банку були прийнятi рiшення щодо 

затвердження стратегiчних планiв розвитку Банку, визначення органiзацiйної 

структури Банку та питань дiяльностi пiдроздiлiв, питань дiяльностi Служби 

внутрiшнього аудиту, визначення аудиторської компанiї для проведення перевiрки 

фiнансової звiтностi банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, питання 

збiльшення регулятивного капiталу та iншi. 

За пiдсумками конкурсу з вiдбору аудиторської компанiї, проведеного у вереснi 2019 

року, Наглядова рада своїм рiшенням вiд 26.09.19 (Протокол засiдання Наглядової ради 

№15) обрала компанiю ТОВ "РСМ Україна" для проведення аудиту фiнансової 

звiтностi Банку за 2019 рiк. 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні Персональний склад комітетів 

З питань аудиту X  

Станом на 01.01.2020 

Аудиторський комiтет складається 

з трьох членiв, обраних зi складу 

Наглядової Ради: 1. Блащук Ю.О. - 

Голова комiтету (незалежний 

директор); 2. Янь Дуншен - член 

комiтету; 3. Осипенко Р.А. - член 

комiтету  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 

з управлiння ризиками Станом на 01.01.2020 Комiтет з 

управлiння ризиками складається з 

трьох членiв, обраних зi складу 

Наглядової Ради: 1. Вен Юангуа - 

Голова комiтету; 2. Янь Дуншен - 

член комiтету; 3. Осипенко Р.А. - 

член комiтету  

 

 

 

 

 

 

 

Чи проведені засідання комітетів В звiтному роцi Аудиторським комiтетом було проведено 6 засiдань, на яких були 



наглядової ради, загальний опис 

прийнятих на них рішень 

розглянутi питання щодо роботи пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, стану системи 

внутрiшнього контролю, розгляд аудиторського висновку зовнiшнього аудитора за 

2018 рiк, питання щодо встановлення критерiїв щодо проведення конкурсу для обрання 

зовнiшнього аудитора для перевiрки фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчується 31 

грудня 2019 року та, власне, надання рекомендацiй Наглядовiй Радi щодо визначення 

переможця, а також iншi питання. Протягом 2019 року на засiданнях Комiтету з 

управлiння ризиками розглядались питання щодо розгляду звiтi щодо ризикiв, 

результатiв стрес-тестування та стану виконання планових показникiв у рамках 

Стратегiї розвитку на 2018-2021 роки, звiтiв щодо комплаєнс ризику, розгляд 

повiдомлень CRO, розгляд та погодження внутрiшнiх документiв Банку, iншi питання. 

У разі проведення оцінки роботи 

комітетів зазначається 

інформація щодо їх 

компетентності та ефективності 

Наглядовою Радою створенi наступнi комiтети: 

Аудиторський комiтет, створений за рiшенням Наглядовоi ради як орган, якии 

допомагає iи у здiисненнi нагляду за функцiонуванням системи внутрiшнього 

контролю, складанням фiнансової звiтностi, роботою пiдроздiлу внутрiшнього аудиту 

Банку, взаємодiї з зовнiшнiми аудиторами та виконаннi iнших функцiй, розгляду iнших 

питань що можуть бути делегованi, визначенi Наглядовою радою, передбаченi 

законодавством та Статутом Банку. 

Комiтет з управлiння ризиками, метою створення якого є сприяння Радi Банку в 

здiисненнi функцiї щодо ефективної реалiзацiї стратегiї Банку в сферi управлiння 

ризиками, органiзацiї процесу управлiння ризиками, визначення пiдроздiлiв, 

вiдповiдальних за управлiння ризиками, прийняття рiшень щодо ризикiв, якi 

перебувають у сферi компетенцiї Ради Банку.  

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи наглядової ради  Iнформацiя щодо Наглядової ради 

Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав вкладникiв, iнших кредиторiв та 

акцiонерiв Банку, i, в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть 

Правлiння, але не бере участi в поточному управлiннi Банком. 

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, 

а також переданих на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами Акцiонерiв. До 

виключної компетенцiї Наглядової ради Банку належать наступнi питання: 

- затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв 

дiяльностi визначених Загальними зборами акцiонерiв Банку;  

- затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього 

аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; 

- визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, 

процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; 

- забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та 

контролю за її ефективнiстю; 

- призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння Банку, керiвника 

пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, вiдповiдального працiвника за проведення 

фiнансового монiторингу Банку, визначення умов їх винагороди; 

- визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, 

затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати 

послуг, розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй 

Загальним зборам акцiонерiв Банку для прийняття рiшення щодо нього; 

- прийняття рiшень про вчинення Значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 (десять) вiдсоткiв, 

але менша нiж 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi; 

- затвердження ринкової вартостi майна Банку у випадках, передбачених 

чинним законодавством України; 

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

- розгляд звiту Правлiння Банку та затвердження заходiв за результатами його 

розгляду; 

- iншi. 

Всi члени Ради вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам, встановленим Нацiональним 

банком України. Члени Ради Банку мають знання, навички, професiйний та 

управлiнський досвiд в обсязi, достатньому для розумiння всiх аспектiв дiяльностi 

Банку, адекватної оцiнки ризикiв, з якими стикається Банк, прийняття виважених 

рiшень, а також забезпечення ефективного контролю за дiяльнiстю Банку. 

 Склад Ради та її повноваження є достатнiми для здiйснення нею ефективного 

контролю за операцiйною дiяльнiстю. Всi члени Наглядової Ради виконували свої 

обов'язки особисто i не передавали власнi повноваження iншiй особi. Всi члени Ради 

вiдповiдають вимогам щодо дiлової репутацiї. Протягом звiтного перiоду жоден з 

членiв Ради не фiгурував серед порушникiв вимог банкiвського, валютного, 

податкового законодавства, законодавства з питань цiнних паперiв. Всi члени Ради 

належно виконували свої обов'язки, що виражається в особистому прийманнi участi 

всiх членiв Ради в її засiданнях i участi в процесi прийняття рiшень  

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  



Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Iншi (зазначити): Професiйна придатнiсть членiв Ради визначається шляхом оцiнки їх 

знань, навичок i досвiду; наявного чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв; наявностi 

достатнього часу для виконання своїх функцiй. Члени Ради мають великий досвiд 

роботи на керiвних посадах та внесли наступнi компетенцiї: управлiння ризиками, 

контроль за визначенням i затвердженням стратегiї та полiтики управлiння ризиками, 

контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; спецiалiзацiя 

з питань фiнансового напрямку, кадрових призначень, контроль за ефективнiстю 

функцiонуванням системи управлiння ризиками. Всi члени Ради мають 

фундаментальнi знання, мають вищу освiту, 2/3 членiв Ради мають вищу економiчну 

освiту та вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам щодо наявностi вищої освiти та 

досвiду роботи у банкiвському секторi. 

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів 

акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 

нового члена 
X  

Інше (зазначити) 

Для нових членiв Ради направляються засобами електронної пошти пакети iнформацiї, 

якi мiстять: нормативно - правовi акти банкiвського законодавства України, стратегiю 

розвитку, загальну iнформацiю про Банк, про основнi ризики з якими стикається Банк, 

полiтики щодо корпоративного управлiння, у тому числi. етики, особливостi позицiй 

Банку на банкiвському ринку України, iнше що дозволить ознайомитись з дiяльнiстю 

Банку та банкiвським законодавством України. Суттєвi змiни в частинi зазначеного 

вище, зокрема, банкiвського законодавства направляються щоквартально. 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть) частково 

 

Склад виконавчого органу 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова Правлiння - Локтiонов Олег 

Юрiйович; 

 Голова Правління Банку здійснює наступні функції: 

1) представляє Банк у відносинах із державними, судовими та іншими органами 

України та інших держав, із підприємствами, установами, організаціями будь-яких 

форм власності і фізичними особами в Україні та за її межами; 

2) видає накази та розпорядження з питань діяльності Банку; 

3) відповідно до чинного законодавства України про працю приймає на роботу та 

звільняє з роботи працівників Банку, заохочує їх за успіхи в роботі, накладає стягнення 

за порушення трудової та фінансової дисципліни; 

4) призначає на посаду керівників і головних бухгалтерів філій, представництв та 

відділень Банку; 

5) встановлює форми оплати праці працівників Банку, визначає розміри основної та 

додаткової заробітної плати (крім членів Правління Банку), усіх видів надбавок та 

доплат до заробітної плати в межах, встановлених чинним законодавством України та 

внутрішніми нормативними актами Банку; 

6) подає Наглядовій раді Банку пропозиції щодо умов оплати праці і матеріального 

заохочення членів Правління Банку; 

7) затверджує умови оплати праці та матеріального заохочення посадових осіб дочірніх 

підприємств, філій, відділень та представництв Банку; 

8) укладає від імені Банку угоди (договори, контракти), у тому числі  

зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів 

Банку за даними останньої річної фінансової звітності; 

9) надає на підставі довіреності право юридичним та фізичним особам виступати і 

здійснювати, в межах вимог чинного законодавства України та Статуту Банку, дії від 

імені Банку, укладати договори від імені Банку; 

10) розподіляє обов'язки між членами Правління Банку; покладає обов‘язки 

тимчасового відсутнього відповідального працівника Банку за проведення фінансового 

моніторингу на іншого працівника Банку з дотриманням вимог чинного законодавства 

України; 



11) відповідає за виконання покладених на Правління Банку обов'язків і завдань; 

12) вирішує інші питання поточної діяльності Банку  

Заступник Голови Правлiння - 

Третьяков Василь Валерiйович 

Виконує  функції й обов'язки,  що з них випливають, щодо організації та забезпечення 

діяльності Банку, а саме - несе відповідальність за діяльність Підрозділу з управління 

ризиками, який в свою чергу виконує такі функції: 

1.Забезпечує своєчасне виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, пом'якшення та 

звітування щодо суттєвих ризиків; 

2.Здійснює моніторинг рівня та обсягів непрацюючих активів в цілому, у розрізі 

портфелів, у взаємозв'язку з достатністю капіталу; 

3. Забезпечує моніторинг та попередження порушень показників ризик-апетиту та 

лімітів ризиків, контролює наближення показників ризиків до ризик- апетиту та лімітів 

ризику та ініціює вжиття заходів для попередження їх порушень 

4.Готує та надає звіти щодо ризиків у порядку та випадках передбачених чинним 

законодавством  

5.Здійснює постійний аналіз ризиків, на які наражається банк під час своєї діяльності, з 

метою підготовки пропозицій з прийняття своєчасних та адекватних управлінських 

рішень щодо пом'якшення ризиків  

6.Бере участь у розробленні та підтриманні в актуальному стані методик, інструментів 

та моделей, що використовуються Банком для аналізу впливу різних факторів ризиків 

на фінансовий стан, капітал та ліквідність Банку 

7.Впливає на прийняття рішень, що наражають банк на значні ризики, та за потреби 

вживає всіх можливих заходів щодо незалежного інформування Наглядової ради 

Банку, комітету з управління ризиками Правління банку з метою запобігання 

прийняттю таких рішень 

8. Здійснює стрес- тестування 

9.Обчислює профіль ризику Банку 

10.Готує висновки щодо ризиків, які притаманні як новим продуктам та значним 

змінам у діяльності банку, до моменту їх впровадження для прийняття управлінських 

рішень 

11.Готує висновки щодо ризиків, які притаманні як новими кредитами, так і змінам за 

діючими кредитами, для прийняття управлінських рішень щодо надання нових 

кредитів чи внесення змін до діючих кредитних договорів 

12.Забезпечує координацію роботи з питань управління ризиками між структурними 

підрозділами Банку 

13.Надає пропозиції Наглядовій раді Банку та Правлінню Банку щодо пом'якшення 

впливу ризиків ( у розрізі кожного виду) на фінансовий стан, капітал та ліквідність 

Банку шляхом ініціювання встановлення та/або перегляду лімітів на окремі види 

банківських операцій та послуг  

Головний бухгалтер, Член 

Правлiння - Зеленюк Наталiя 

Олександрiвна 

Виконує функції та обов'язки, що з них випливають, щодо організації та забезпечення 

діяльності Банку: 

1.Забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних засад 

бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; 

2.Організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх 

фінансово- господарських операцій 

3.Участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від 

нестачі, крадіжки і псування активів банку  

4.Здійснення керівництва підрозділами Банку відповідно до затвердженої 

організаційної структури банку; 

5.Організація ведення бухгалтерського обліку статутного капіталу Банку 

6.Забезпечення повного обліку грошових коштів, що надходять, товарно- матеріальних 

цінностей і основних засобів, а також своєчасного відображення у бухгалтерських 

облікових операціях, пов'язаних з їх рухом 

7.Організація та забезпечення нарахування податків і обов'язкових зборів, внесків  

8.Організація складання достовірних бухгалтерських звітів і балансів, іншої 

бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, 

своєчасне надання їх на розгляд уповноважених органів управління Банком 

9.Здійснення ( спільно з іншими підрозділами і службами) економічного аналізу 

господарсько-фінансової діяльності банку за даними бухгалтерського обліку і звітності 

10.Забезпечення збереження бухгалтерських документів протягом встановлених 

термінів, оформлення і передання їх в установленому порядку до 

внутрішньобанківського архиву 

11.Здійснення контролю за операціями зі списання з бухгалтерських балансів нестач, 

дебіторської заборгованості та інших витрат 

12.Участь у підготовці заходів, спрямованих на відвернення нестач і незаконного 

витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового 

і господарського законодавства 

13.Організація та контроль за нарахуванням і виплатою винагород працівникам банку й 

іншим особам 

14.Забезпечення збереження банківської таємниці 

15.Здійснення контролю діяльності інших структурних підрозділів Банку у межах 

наданої компетенції  

16.Участь у здійсненні заходів, пов'язаних з запобіганням легалізації ( відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, в межах 

закріплених функцій 

17.Виконання інших функцій і обов'язків, що випливають із законодавства, Статуту 

банку, внутрішньобанківських нормативних документів, рішень Спостережної ради 



Банку.       

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: загальний 

опис прийнятих на них рішень; 

інформація про результати 

роботи виконавчого органу; 

визначення, як діяльність 

виконавчого органу зумовила 

зміни у фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Протягом 2019 року Правлiнням банку були розглянутi питання щодо управлiння 

поточною дiяльнiстю Банку, затвердження внутрiшньобанкiвських положень 

вiдповiдно до компетенцiї, визначення перелiку питань, якi пiдлягали винесенню на 

розгляд Наглядової ради банку та Загальних зборiв Акцiонерiв (у тому числi щодо 

збiльшення регулятивного капiталу Банку), питання по розгляду та затвердженню 

фiнансової та управлiнської звiтностi, перелiку пов'язаних осiб та iншi питання. 

 

 

 

Оцінка роботи виконавчого 

органу 

Позитивна, протягом звiтного року скарги стосовно надання фiнансових послуг не 

надходили, позови до суду стосовно надання фiнансових послуг банку - вiдсутнi. 

Примітки 

вiдсутнi  

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента  

Комiтет з управлiння ризиками, метою створення якого є сприяння Радi Банку в здiиненнi функцiї щодо ефективної 

реалiзацiї стратегiї Банку в сферi управлiння ризиками, органiзацiї процесу управлiння ризиками, визначення пiдроздiлiв, 

вiдповiдальних за управлiння ризиками, прийняття рiшень щодо ризикiв, якi перебувають у сферi компетенцiї Ради Банку.  

Протягом 2019 року на засiданнях Комiтету з управлiння ризиками розглядались питання щодо розгляду звiтi щодо ризикiв, 

результатiв стрес-тестування та стану виконання планових показникiв у рамках Стратегiї розвитку на 2018-2021 роки, звiтiв 

щодо комплаєнс ризику, розгляд повiдомлень CRO, розгляд та погодження внутрiшнiх документiв Банку, iншi питання. 

Система управлiння ризиками Банку є частиною загальної системи корпоративного управлiння Банку та спрямована на 

забезпечення сталого розвитку в рамках реалiзацiї Стратегiї розвитку. 

Стратегiчними цiлями ризик-менеджменту Банку є: 

  забезпечення необхiдного спiввiдношення мiж ризикованiстю i прибутковiстю та мiнiмiзацiя збиткiв Банку; 

  пiдтримка та пiдвищення кредитного рейтингу Банку; 

  iнтеграцiя ризик-менеджменту в систему стратегiчного управлiння Банком; 

  створення i розвиток внутрiшньобанкiвської iнфраструктури ризик-менеджменту; 

  впровадження новiтнiх методiв i банкiвських стандартiв; 

  вдосконалення банкiвських продуктiв i процесiв; 

  збiльшення конкурентних переваг Банку. 

У рамках здiйснення Стратегiї Банк буде дотримуватися таких основних принципiв:  

" Банк не ризикує, якщо є така можливiсть;  

" Банк не ризикує бiльше, нiж це може дозволити власний капiтал;  

" керiвництво Банку думає про наслiдки ризику i не ризикує багато чим заради малого;  

" Банк не створює ризикових ситуацiй заради отримання надприбутку;  

" Банк тримає ризики пiд контролем;  

" Банк диверсифiкує ризики серед клiєнтiв / учасникiв i за видами дiяльностi; 

" Банк створює необхiднi резерви для покриття ризикiв;  

" Банк встановлює постiйне спостереження за змiною ризикiв. 

Для ефективного управлiння ризиками та з урахуванням необхiдностi мiнiмiзувати конфлiкт iнтересiв мiж прийняттям 

ризикiв, обмеженням та контролем рiвня ризикiв, а також аудитом системи управлiння ризиками, органiзацiйна структура 

Банку сформована з урахуванням необхiдностi розподiлу функцiй i вiдповiдальностi мiж пiдроздiлами Банку вiдповiдно до 

принципу "3-х лiнiй захисту": 

1 лiнiя захисту забезпечується Правлiнням Банку, Колегiальними органами Правлiння, бiзнес-пiдроздiлами та пiдроздiлами 

пiдтримки та полягає в забезпеченi дотримання обмежень щодо ризикiв, встановлених 2-ою лiнiєю. В ходi своєї дiяльностi 

здiйснює наступнi функцiї в частинi забезпечення управлiння ризиками:  

- iдентифiкацiя видiв ризикiв; 

- виявлення i первинна оцiнка ризикiв при здiйсненнi операцiй i укладаннi угод; 

- прогнозування рiвня ризикiв; 

- первинний контроль вiдповiдностi ризику встановленим обмеженням та лiмiтам; 

- розробка та реалiзацiя  заходiв для дотримання обмежень та лiмiтiв; 

-  прийняття ризикiв та вiдповiдальнiсть за них; 

- надання звiтiв щодо поточного управлiння такими ризиками; 

- участь у розробцi полiтик, методик, методiв та iнструментiв щодо управлiння вiдповiдним ризиком; 

- участь в проведеннi стрес-тестування. 

2 лiнiя захисту забезпечується пiдроздiлом з управлiння ризиками та пiдроздiлом контролю за дотриманням норм 

(комплаєнс) та полягає в незалежнiй оцiнцi та контролi ризикiв. До повноважень другої лiнiї належить: 

- iдентифiкацiя та оцiнка суттєвостi видiв ризикiв; 

- узгодження методологiї управлiння та оцiнки ризикiв; 

- оцiнка агрегованого (сукупного) рiвня ризикiв; 

- прогнозування рiвня ризикiв; 

- розробка системи обмежень рiвня ризикiв; 

- незалежнi вiд 1-ї лiнiї оцiнка рiвня ризикiв, контроль вiдповiдностi фактичного рiвня ризику i  прогнозного рiвня 

ризику встановленим обмеженням; 

- розробка процедур ескалацiї порушень лiмiтiв ризикiв та контроль за реалiзацiю заходiв щодо усунення порушень; 

- контроль за дотриманням обов'язкових регуляторних нормативiв; 

- органiзацiя/проведення процедур стрес-тестування; 

- формування звiтностi про ризики i доведення її до керiвництва та колегiальних органiв; 

- розвиток ризик-культури. 

3 лiнiя захисту забезпечується Службою внутрiшнього аудиту та полягає в оцiнцi ефективностi системи управлiння 

ризиками, незалежнiй оцiнцi вiдповiдностi системи управлiння ризиками внутрiшнiм та зовнiшнiм вимогам. До 

повноважень 3ї лiнiї належить: 

- проведення оцiнки ефективностi системи управлiння ризиками; 



- перевiрка ефективностi методологiї оцiнки банкiвських ризикiв та процедур; 

- iнформування керiвництва про виявленi недолiки в системi управлiння ризиками; 

- контроль усунення виявлених недолiкiв в системi управлiння ризиками. 

 

З урахуванням видiв дiяльностi, масштабiв, специфiки операцiй Банку, а також з урахуванням рекомендацiй Нацiонального 

банку України, суттєвими ризиками, що притаманнi дiяльностi Банку визнаються:  

" Кредитний ризик. 

" Ризик лiквiдностi. 

" Процентний ризик банкiвської книги. 

" Ринковий ризик. 

" Операцiйний ризик (у т.ч. iнформацiйний ризик). 

" Комплаєнс - ризик (у т.ч. ризик репутацiї). 

" Стратегiчний ризик. 

" Ризик нерухомостi. 

Головним завданням щодо удосконалення системи управлiння ризиками, що стояла перед Банком у звiтному роцi, було 

повне виконання вимог Положення про органiзацiю системи управлiння ризиками в банках України та банкiвських групах, 

затвердженого Постановою НБУ №64 вiд 11.06.2018 р. 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено 

ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, 

наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 

бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
ні ні ні так 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 

інтересів 
так так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати 

рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто 

суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах 

акціонерного товариства?(так/ні)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) вiдсутнє 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

Інформація про діяльність 

акціонерного товариства 

Інформація 

розповсюджуєть

ся на загальних 

Інформація 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

Копії 

документі

в 

Інформація 

розміщується на 

власному 



зборах інформаційній базі 

даних Національної 

комісії з цінних 

паперів та фондового 

ринку про ринок 

цінних паперів або 

через особу, яка 

провадить діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового 

ринку 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві 

надаютьс

я на запит 

акціонера 

веб-сайті 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про акціонерів, 

які володіють 5 та більше 

відсотками голосуючих акцій 

так так так так так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
ні так так так так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення 

так так так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб акціонерного 

товариства 

так ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? 

(так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською 

фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) вiдсутнє 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) немає 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 

- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 ТОВ "БОСЕ ( ГОНКОНГ)КО,ЛIМIТЕД" 

(прямо-Єдиний акцiонер) 

40977562 100 

2 "БОСЕ (Гонконг) Ко., Лiмiтед" (BOCE (Hong 

Kong) Co., Limited) 

2400689 80 

3 Янь Дуншен 370102197002 55,595 

4 Дай Чжунюн 310104196812 2,501 

5 АIП"Бо Сюй" (Хоргос) (обмежене товариство) 91654004МА77 25,01 



6 Дунцзi(Тяньцзiнь)Ентерпрайс Менеджмент 

Колнсалтiнг Ко,Лтд 

911201053007 0,8 

7 Тяньцзiнське акцiонерне товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Бохайська 

Товарна Бiржа" 

911200006940 79,2 

8 Баоши(Тянцьзiнь)Електроник Комерс Ко, Лтд 91120118МА05 80 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 

емітента 

 

Загальна кількість 

акцій 

Кількість акцій з 

обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата виникнення 

обмеження 

488 000 0 вiдсутнє 30.12.1899 

Опис вiдсутнє 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента регулюється Статутом Банку, положеннями про Наглядову 

раду та Правлiння Банку 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Повноваження посадових осiб емiтента регулюються Статутом банку, положеннями про Наглядову раду та Правлiння 

Банку. 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а 

також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту 

Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка не є фiнансовою звiтнiстю Банку та не 

мiстить нашого Звiту незалежного аудитора щодо неї.  

Iнша iнформацiя складається зi: 

- Звiт керiвництва (звiт про управлiння) за 2019 рiк (далi - Звiт про управлiння), який складається Банком на пiдставi 

вимог роздiлу IV постанови Правлiння Нацiонального банку України "Iнструкцiя про порядок складання та оприлюднення 

фiнансової звiтностi банкiв України" №373 вiд 24.10.2011 (далi - Постанова №373) та який ми отримали до дати нашого 

Звiту незалежного аудитора. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на зазначений Звiт про управлiння i ми 

не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо нього в цiлому. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi 

нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення зi Звiтом про управлiння та розгляд того:  

- чи iснує узгодженiсть зазначеного звiту з фiнансовою звiтнiстю Банку за 2019 рiк, 

- чи вiдповiдає Звiт про управлiння вимогам законодавства; 

- чи iснують суттєвi викривлення у Звiтi про управлiння.  

Ми не знайшли неузгодженостi Звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю Банку за 2019 рiк, ми також не знайшли 

невiдповiдностi Звiту про управлiння вимогам законодавства щодо порядку його складання та подання. Нами не встановленi 

суттєвi викривлення у Звiтi про управлiння. 

- Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, яка має формуватися Банком на пiдставi вимог статей 40 та 401 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та яка не є фiнансовою звiтнiстю Банку. Рiчна iнформацiя емiтента цiнних 

паперiв буде затверджена пiсля дати нашого Звiту незалежного аудитора. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не 

поширюється на Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо 

цiєї Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв на дату цього Звiту незалежного аудитора. У зв'язку з нашим аудитом 

фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв та розгляд, чи 

iснує суттєва невiдповiднiсть мiж Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв та фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв має вигляд такої, що мiстить суттєве 

викривлення. Коли ми ознайомимося з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв та якщо ми дiйдемо висновку, що в нiй 

iснує суттєве викривлення, ми будемо зобов'язанi повiдомити про цей факт.  

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових 

послуг" (для фінансових установ) 

ЗВIТ КЕРIВНИЦТВА 

(звiт про управлiння) 

 

АТ "УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ" 

за 2019 рiк 

 

ЗВIТ КЕРIВНИЦТВА 

(Звiт про управлiння) 

 

Повне найменування Банку - Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

Адреса: 04080, м. Київ, вул. Олексiя Терьохiна, 4 

Банк був заснований в Українi 17 грудня 2003 року та є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства 

"Український банк реконструкцiї та розвитку", Закритого акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" та Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку". 

Сьогоднi це єдиний банк в Українi iз китайськими iнвестицiями, який на 100% належить бенефецiарним власникам - 

громадянам Китайської Народної Республiки.   

Банк є членом Китайської Торгової Асоцiацiї, Асоцiацiї "Українська Нацiональна Група Членiв та Користувачiв SWIFT 

"УкрСВIФТ" та учасником саморегульованої органiзацiї професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Асоцiацiї "Українськi 

Фондовi торговцi".  

Даний "Звiт керiвництва (Звiт про управлiння) Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" за 

2019 рiк" складений та надається вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Закону 

України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансовий послуг", "Iнструкцiї про порядок складання та 

оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України", затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України 



№373 вiд 24.10.2011р.  

Характер бiзнесу 

Опис зовнiшнього середовища, в якому Банк здiйснює свою дiяльнiсть 

Макроекономiчна ситуацiя сприяла фiнансовiй стабiльностi та змiцненню фiнансового сектору. Завдяки хоч i незначному 

полiпшенню економiчної ситуацiї бiльшiсть кредитних агентств пiдвищили рейтинги України. Це посилило спроможнiсть 

залучати кошти на мiжнародному ринку, однак їхня вартiсть все ще зависока. Тому спiвпраця з МВФ та iншими 

мiжнародними фiнансовими органiзацiями є критично важливою. Нова трирiчна програма розширеного фiнансування (EFF) 

обсягом близько 5,5 млрд дол. США сприятиме подальшому здешевленню суверенних та корпоративних запозичень. Крiм 

того, програма спiвпрацi з МВФ - це не стiльки грошi, скiльки "якiр" для втiлення важливих економiчних реформ, якi 

подекуди є соцiально непопулярними. Саме тому для мiжнародних iнвесторiв наявнiсть програми з МВФ є фактором довiри 

до країни i пiдтвердженням того, що реформи йдуть за планом. 

Кiлькiсть платоспроможних банкiв протягом звiтного року скоротилася до 75 внаслiдок приєднання АТ "Укрсоцбанк" до АТ 

"Альфа-банк". Минулий рiк був успiшним для банкiвського сектору - оновлено кiлька iсторичних рекордiв. Прибутковiсть 

банкiв була найвищою за весь перiод роботи банкiвського сектору. Рентабельнiсть капiталу (ROE) у секторi сягнула 34%.  

Це стало можливим як завдяки стрiмкому зростанню операцiйних доходiв, так i найнижчим за десятилiття вiдрахуванням до 

резервiв пiд активи. 

У 2019 роцi активи банкiв суттєво зросли. Найбiльше зросли вкладення банкiв у депозитнi сертифiкати НБУ- до 152,2 млрд. 

грн. на кiнець 2019 року. Це було пов'язано iз рекордним надходженням коштiв на рахунки суб'єктiв господарювання у 

груднi (+ 70,7 млрд. грн.), насамперед НАК "Нафтогаз України". Також зросли обсяги готiвки в обiгу, коштiв в НБУ та 

мiжбанкiвських кредитiв. 

Чистi гривневi кредити суб'єктам господарювання зменшилися на 6.2% за рiк. Найпомiтнiше - у держбанках (крiм АТ 

"Приватбанк") та iноземних банках, що сталося внаслiдок погашення кредитiв державних монополiй та дочiрнiх компанiй 

мiжнародних груп. 

Чистi гривневi кредити фiзичним особам зросли на 29,8% за рiк. Найактивнiшими були приватнi банки, якi збiльшили свої 

кредитнi портфелi на 54% за рiк.  

Частка непрацюючих кредитiв скоротилася  на 4,5 в. п. за рiк до 48,4% на кiнець 2019 року. Основними чинниками було 

надання нових кредитiв фiзичним особам та списання непрацюючих кредитiв за рахунок резервiв, у результатi чого частка 

роздрiбних непрацюючих кредитiв скоротилася до 34,1% на кiнець 2019 року. Частка непрацюючих кредитiв в 

корпоративному портфелi склала 53,7%. У корпоративному сегментi держбанки реструктурували ряд кредитiв i це  

скоротило частку непрацюючих позик в цьому сегментi. 

Доларизацiя кредитiв клiєнтам знизилася до 40,7% на валовiй основi завдяки наданню нових роздрiбних кредитiв у гривнi та 

змiцненню гривнi. На чистiй основi вона залишилася практично незмiнною i становила 35,4% на кiнець року. 

Внаслiдок нарощення депозитiв клiєнтiв частка коштiв населення та бiзнесу в зобов'язаннях зросла за рiк до 83,3%, що було 

iсторично найвищим показником. Наприкiнцi року сезонно скоротилися кошти бюджетiв, частина мiжбанкiвських 

зобов'язань була погашена iноземними банками. 

Гривневi кошти суб'єктiв господарювання зросли за рiк 19,5%. Найвищий прирiст зафiксовано в державних банках - 28,3%. 

Суттєво збiльшилися валютнi кошти корпорацiй - 48,4% р/р. Це вiдбулося за рахунок зростання валютних коштiв у 

державних банках протягом IV кварталу 2019 року на 43,8% (+109,5% р/р). Головним фактором такого приросту було 

отримання НАК "Нафтогаз України" 2.9 млрд. дол. США за рiшенням Стокгольмського арбiтражу. 

Гривневi вклади населення зросли на 17,5% за рiк в усiх групах банкiв. Така динамiка пояснюється послабленням 

девальвацiйних очiкувань та символiчними ставками за валютними депозитами. Валютнi вклади населення в доларовому 

еквiвалентi зросли на 15,4% за рiк.  

Загальна частка валютних зобов'язань клiєнтiв скоротилася до 39,8% та без урахування надходження валютних коштiв НАК 

"Нафтогаз України" зниження було б вагомiшим. 

Протягом 2019 року Нацiональний банк України чотири рази знижував облiкову ставку та понизив її з 18% рiчних на 

початок року до 13,5% рiчних на кiнець року. У  сiчнi 2020 вiдбулося чергове пониження облiкової ставки на 2,5 в. п. до 

11% рiчних, а в березнi до 10% рiчних.  Ставки за депозитами фiзичних осiб почали знижуватися лише у груднi, слiдом за 

зниженням ставок державними банками. Протягом року держбанки утримували ставки за депозитами на високому рiвнi 

через iнерцiйнiсть в управлiннi пасивами та активами та юридичнi ризики навколо АТ "Приватбанк". Вартiсть 12-мiсячних 

гривневих депозитiв фiзичних осiб у IV кварталi 2019 року знизилася на 0,7 в. п. до 15,1% рiчних, у сiчнi 2020 року - ще на 

1,1 в. п., а в перший тиждень лютого i далi знижувалася на 1,0 в. п. - до 13.0% рiчних. Вартiсть 12 мiсячних депозитiв 

населення в доларах США знизилась за 2019 рiк - до 2,6% рiчних, i ще на 0,7 в. п. - уже в поточному роцi. Гривневi кошти 

корпорацiй протягом IV кварталу 2019 року подешевшали на 2,7 в. п. до 10,3% рiчних. 

Зниження облiкової ставки сприяло вiдчутному здешевленню гривневих кредитiв для бiзнесу до 15,7% рiчних. Вартiсть 

гривневих кредитiв для фiзичних осiб скоротилася до 33,6% рiчних. Ставки за валютними кредитами суб'єктам 

господарювання у груднi 2019 року були на iсторично найнижчому рiвнi - 4,6% рiчних. 

Вiдрахування до резервiв банкiвського сектору за рiк зменшилося на 50,1% до 12,5 млрд. грн, що стало найнижчим 

значенням за останнiх 10 рокiв. Серед банкiв iз суттєвими вiдрахуваннями в резерви були два держбанки та один банк з 

росiйським капiталом. Iз 75 банкiв 29 установ за результатами року розформували резерви, але сукупний обсяг 

розформування становив лише 0,7 млрд грн. 

Прибуток банкiвського сектору за 2019 рiк був у 2,7 рази вищим, нiж за 2018, i становив 59,6 млрд грн. Понад половину 

прибутку сектору сформував АТ "Приватбанк". Iз 75 дiючих банкiв збитковими було лише 6 установ, сукупний збиток яких 

становив 0,2 млрд. грн. 

Наразi банкiвська система призвичаюється до роботи в умовах низьких вiдсоткових ставок. Ставки за депозитами фiзичних 

осiб суттєво скорочувалися в груднi-лютому, слiдом за рiшенням великих банкiв про здешевлення депозитiв. Однак ставки 

за кредитами скоротилися ще помiтнiше, що знизило спред, а тому може знизити рентабельнiсть сектору у 

середньостроковiй перспективi. 

Темпи зростання коштiв населення ймовiрно збережуться на рiвнi попереднього року попри суттєве зниження вiдсоткових 

ставок за вкладами. Це буде пов'язано як зi збiльшенням залишкiв на поточних рахунках, так i зi зростанням обсягiв 

строкових вкладiв. 

Темпи приросту роздрiбних кредитiв лише трохи уповiльняться - попит на них залишається високим завдяки зростанню 

доходiв населення та високiй споживацькiй упевненостi. Зростання корпоративних кредитiв ймовiрно буде вiдбуватись i 

надалi, але може обмежуватися низькою прозорiстю фiнансiв компанiй. У 2019 роцi ставки за валютними кредитами були 

найнижчими за усю iсторiю роботи банкiвського сектору, проте це не призвело до зростання валютного кредитного 

портфелю банкiв. 

Нацiональний банк України очiкує, що ставки за кредитами у гривнi, зокрема за iпотекою, стануть iсторично найнижчими 



протягом 2020 року. Завдяки низькiй iнфляцiї та макрофiнансовiй стабiльностi висока вартiсть ресурсiв перестане бути 

проблемою, що стримує вiдновлення кредитування. 

Банки повиннi продовжити формування буферу консервацiї капiталу - до початку 2021 вiн має сягнути 1,25%. Також 

системно-важливi банки повиннi протягом 2020 року сформувати буфер системної важливостi. В умовах високої 

прибутковостi банкiвського сектору це завдання не створює додаткових викликiв для банкiв. До кiнця березня банки 

повиннi затвердити та передати на розгляд Нацiонального банку України програми роботи з непрацюючими кредитами.  

11 березня 2020 року Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про запобiгання поширенню на територiї України 

коронавiрусу COVID-19" №211 були запровадження обмеження операцiйної дiяльностi суб'єктiв господарювання та 

карантиннi заходи. Банк не знаходиться пiд кредитним ризиком, тому термiновий вплив наслiдкiв поширення COVID-19 на 

його дiяльнiсть не очiкується. Разом з тим, середньостроковi наслiдки на дату складання цього Звiту не пiддаються 

прогнозуванню. 

Iнформацiя щодо керiвникiв Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi, також,  Банк) 

станом на 01.01.2020 року 

Склад Наглядової ради: 

- Голова Наглядової ради - Янь Дуншен; 

- Заступник Голови Наглядової ради, (незалежний член) - Вен Юангуа; 

- Член Наглядової ради (незалежний член) - Осипенко Руслан Анатолiйович; 

- Член Наглядової ради (незалежний член) - Блащук Юрiй Олександрович. 

Склад Правлiння: 

- Голова Правлiння - Локтiонов Олег Юрiйович; 

- Заступник Голови Правлiння - Третьяков Василь Валерiйович; 

- Головний бухгалтер, Член Правлiння - Зеленюк Наталiя Олександрiвна. 

Наявнiсть структурних пiдроздiлiв 

Вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. 

Iнформацiя про придбання акцiй 

В звiтному перiодi, Банк не здiйснював емiсiю акцiй, викуп власних акцiй в iснуючих акцiонерiв. 

Частка керiвництва в акцiях Банку вiдсутня. 

Характер дiяльностi Банку 

Банк позицiонує себе, як унiверсальний, та з огляду на поточне полiтичне та економiчне середовище, Банк має перспективу 

стати банком для надання в повному обсязi якiсних фiнансових послуг для китайських i українських експортних i iмпортних 

пiдприємств та надання кредитiв населенню. 

У звiтному 2019 роцi основними напрямками дiяльностi Банку були такi банкiвськi операцiї: 

- вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв (в нацiональнiй та iноземнiй валютах); 

- залучення коштiв на депозитнi рахунки; 

- розмiщення коштiв на кореспондентських рахунках в iнших банках; 

- здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi; 

- купiвля/продаж iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України  вiд власного iменi та за 

дорученням клiєнтiв; 

- купiвля /продаж готiвкової iноземної валюти через касу Банку. 

Цiлi керiвництва та стратегiї досягнення цих цiлей 

Банк бачить свою мiсiю в створеннi ефективної фiнансової платформи задля сприяння змiцненню зв'язкiв та спiвпрацi мiж 

китайськими та українськими компанiями та органiзацiями з метою сприяння розвитку взаємовигiдного бiзнесу. Для цього 

Банк має наступнi сильнi переваги та можливостi:  

- Банк є першим банком на банкiвському ринку України, який має 100% китайський капiтал, що вiдкриває для нього 

величезнi можливостi по залученню додаткових iнвестицiйних ресурсiв, впровадженню передових банкiвських технологiй, 

продуктiв та стандартiв обслуговування клiєнтiв. 

- Зростаючий попит у потенцiйних клiєнтiв на здiйснення операцiй в CNY (Китайський юань). 

- Стрiмке зростання попиту на обслуговування експортно-iмпортних операцiй. 

- Зростання обсягiв китайських iнвестицiй в Україну. 

- Значний фiнансовий та iнвестицiйний потенцiал єдиного акцiонера, що викликає високий ступiнь довiри у клiєнтiв. 

- Потенцiйна наявнiсть на банкiвському ринку України вiльної нiшi для проведення стратегiї пiдтримки та 

обслуговування зовнiшньоекономiчних розрахункiв мiж компанiями України та Китаю. 

- Достатня адекватнiсть капiталу, яка дає можливiсть для зростання активних операцiй Банку. 

Перспективи подальшого розвитку 

АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" при побудовi своєї бiзнес-моделi орiєнтується на створення умов для 

забезпечення високоякiсного фiнансового обслуговування клiєнтiв шляхом надання продуктiв, послуг та платформ для 

просування i сприяння торгiвлi, економiчних зав'язкiв та спiвпрацi мiж державними установами Китаю та України, бiзнесом 

та приватними особами.  

АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку"  має намiр стати унiверсальним, конкурентоспроможним, технологiчним 

та клiєнтським банком. Нещодавня угода про партнерство мiж Банком та Yillion Bank (Китай) вiдкриває новий потенцiал 

зростання, а також можливiсть оновити ключовi сфери дiяльностi Банку.  

Банк планує розвиватись за наступними ключовими бiзнес-напрямами:  

Корпоративний бiзнес 

Дiяльнiсть Банку буде зосереджена на наданнi послуг, якi пiдтримуватимуть торгiвлю мiж Китаєм та Україною, включаючи 

торгове фiнансування, розрахунки, консультацiйнi послуги, з намiром стати головною банкiвською установою, що 

пiдтримує торгiвлю мiж Китаєм та Україною. За винятком iнструментiв фiнансування торгiвлi, наразi Банк не має намiру 

надавати позики корпоративним клiєнтам. 

Пiдтримка iнвестицiйних та iнфраструктурних проектiв 

Банк розробить платформи та послуги для сприяння iноземним iнвестицiям, зокрема китайським, а також iнфраструктурним 

проектам в Українi. Банк буде працювати над впровадженням або прийняттям нових платiжних платформ, якi принесуть 

користь iнвесторам та клiєнтам у цiлому. 

Роздрiбнi банкiвськi послуги 

Розробляючи пропозицiї щодо роздрiбних послуг, Банк буде покладатися на своє знання мiсцевого ринку та використання 

технiчних ноу-хау, доступних на китайському ринку. Внесок банку Yillion Bank, включаючи його досвiд, iнструменти, 

програмне забезпечення та дизайн продуктiв, стане вирiшальним фактором успiху в цiй галузi. АТ "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" зосередиться на наданнi цифрових послуг для повного використання переваг сучасної технологiї 



та забезпечення зручностi для замовника.   

Послуги приватним клiєнтам включатимуть кредитування (фiнансування продажiв, грошовi позики), депозити та платежi 

клiєнтiв. Банк буде спiвпрацювати з мiсцевими та свiтовими гравцями ринку для створення унiкальних можливостей 

клiєнтiв для фiнансування продажiв, онлайн-покупок, переказiв коштiв (включаючи iноземнi грошовi перекази) тощо. 

Створюючи та модифiкуючи свiй продуктовий набiр, цiльову аудиторiю, термiни виходу на ринок, канали розповсюдження 

та послуги платформ (картки / настiльнi ПК / смартфони), Банк буде покладатися на макроекономiчнi данi, iнструменти 

прогнозування та оцiнки результатiв. 

"Бiзнес-план з економiчним об?рунтуванням доцiльностi залучення коштiв на умовах субординованого боргу та програмою 

капiталiзацiї Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" на 2020 - 2027 роки", що затверджена 

рiшенням Правлiння Протокол №11 вiд 02.03.2020 року та рiшенням Наглядової ради №5/2018 вiд 02.03.2020 року (далi - 

Бiзнес-план Банку), передбачає, що ключовими банкiвськими продуктами будуть: 

- здiйснення дистанцiйного розрахункового обслуговування клiєнтiв; 

- надання валютних фiнансових послуг для здiйснення розрахункiв для обслуговування транскордонної торгiвлi мiж Китаєм 

та Україною; 

- кредитування фiзичних осiб.  

Основнi стратегiчнi цiлi керiвництва: 

" Нарощення капiталу, пiдвищення конкурентоспроможностi i ефективностi дiяльностi. 

" Забезпечення фiнансової стiйкостi, оптимального рiвня платоспроможностi та лiквiдностi. 

" Забезпечення захисту власного капiталу та залучених коштiв вiд ризикiв. 

" Пiдвищення iнновацiйностi послуг та продуктiв, що надаються Банком. 

" Виведення Банку на новий високо-технологiчний рiвень надання банкiвських послуг. 

" Змiцнення та посилення Банку, збiльшення частки Банку на ринку банкiвських послуг. 

" Становлення Банку як фiнансової установи, яка надає фiнансову пiдтримку для економiчного та торгового 

розвитку мiж Китаєм та Україною через надання недорогих та ефективних розрахункових послуг в юанях. 

Досягнення цих цiлей буде втiлюватися шляхом: 

" модернiзацiї матерiально - технiчної бази Банку та впровадження нових IТ систем; 

" вдосконалення / оптимiзацiї /автоматизацiї внутрiшнiх технологiй i процесiв для скорочення витрат, пiдвищення 

якостi та швидкостi обслуговування; 

" впровадження та пiдтримка високих стандартiв банкiвського сервiсу; 

" аналiзу банкiвських ризикiв та постiйного вдосконалення системи управлiння ризиками; 

" пiдвищення прибутковостi банкiвських операцiй; 

" зростання обсягiв кредитування за рахунок активiзацiї кеш та споживчого кредитування; 

" впровадження скорингової системи; 

" розвиток дистанцiйних каналiв продажу (онлайн видачi короткострокових кредитiв, дистанцiйне управлiння 

рахунками, онлайн платформи електронної комерцiї, тощо) 

" встановлення каналiв розрахункiв в юанях; 

" продовження створення органiзацiйної структури, орiєнтованої на клiєнта з урахуванням мiжнародних стандартiв; 

" залучення на роботу в Банк спiвробiтникiв i фахiвцiв iз досвiдом в розбудовi окремих спецiалiзованих напрямкiв 

роботи Банку, у тому числi з досвiдом роботи в мiжнародних фiнансових структурах. 

У звiтному роцi органiзацiйна структура Банку була приведена у вiдповiднiсть до вимог Положення про органiзацiю 

системи управлiння ризиками в банках України та банкiвських групах, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального 

банку України вiд 11.06.2018 року №64 (iз змiнами та доповненнями) та з врахуванням положень Методичних рекомендацiй 

щодо органiзацiї корпоративного управлiння в банках України (затвердженi рiшенням Правлiння Нацiонального банку 

України №814-рш вiд 03.12.2018р.) щодо корпоративного управлiння, зокрема в частинi актуалiзацiї функцiй органiв 

управлiння Банку за допомогою Служби корпоративного секретаря, створення комiтетiв Наглядової ради Банку, а саме: 

Комiтету з управлiння ризиками та Комiтету з питань аудиту. В Банку у звiтному роцi була запроваджена система 

комплаєнс та механiзми управлiння комплаєнс-ризиком.  

В подальшому вдосконалення органiзацiйної структури Банку буде проводитись з чiткою функцiональною спецiалiзацiєю i 

тiсною координацiєю дiяльностi пiдроздiлiв, використанням принципiв виключення iнтересiв, конкурентностi та 

економiчного стимулювання досягнення результатiв. 

Розвиток дiяльностi та активiзацiя бiзнес-процесiв призведуть до поетапних змiн та перетворення органiзацiйної структури.  

Ресурси, ризики та вiдносини 

Ключовими фiнансовими ресурсами Банку є залученi кошти вiд юридичних та фiзичних осiб, а також власнi банкiвськi 

кошти (власний капiтал), якi перебувають в розпорядженнi Банку i використовуються для активних операцiй. 

Станом на 01.01.2020 р. статутний капiтал Банку складав 244 000 тис. грн. i його розмiр з початку року не змiнився.   

За даними фiнансової звiтностi Банку обсяг залучених коштiв складає 46 812 тис. грн., у тому числi:  

" Кошти на вимогу юридичних осiб - 8 993 тис. грн. 

" Кошти на вимогу фiзичних осiб - 142 тис. грн. 

" Субординований борг - 36 247 тис. грн. (сума залучення не враховуючи нарахованi вiдсотки та неамортизований 

премiю/дисконт складає 43 900 тис. грн.). 

У структурi зобов'язань Банку найбiльшу питому вагу (77,4% усiх зобов'язань Банку) має субординований борг. Сума 

залучення 43 900 тис. грн., у тому числi: 32 000 тис. грн. з термiном погашення 28.04.2021 року (до 2 рокiв) та 11 900 тис. 

грн. з термiном погашення 09.02.2023 року (до 4 рокiв). 

Кошти клiєнтiв складали 9 135 тис. грн. або 19,5% вiд усiх зобов'язань Банку, у тому числi кошти на вимогу юридичних та 

фiзичних осiб - 8 993 тис. грн. та 142 тис. грн.  вiдповiдно. 

Iншi зобов'язання у сумi 1 430 тис. грн. становлять 3,1% усiх зобов'язань Банку.  

Загальна сума високолiквiдних активiв, якi забезпечують своєчасне виконання зобов'язань, станом на звiтну дату становила 

3 784 тис. грн. та складалась iз: 

  готiвкових коштiв у касi Банку у сумi 2 623 тис. грн. 

  коштiв на кореспондентському рахунку в НБУ у сумi 205 тис. грн. 

  коштiв на кореспондентських рахунках в iнших банках у сумi 956 тис. грн. (1 068 тис. грн. без урахування резерву 

пiд зменшення корисностi). 

Найбiльшу частину активiв (71%) у загальнiй сумi 169 943 тис. грн. складають вкладення у лiквiднi цiннi папери, а саме: 

  вкладення в облiгацiї внутрiшньої державної позики у сумi 150 908 тис. грн. (термiни погашення вiд 3 мiсяцiв до 

року у сумi 98 588 тис. грн., вiд 1 мiсяцi до 3 мiсяцiв сумi 48 714 тис. грн., до 1 мiсяця в сумi 3 606 тис. грн.) 

  вкладення в депозитнi сертифiкати НБУ у сумi 19 035 тис. грн. (у тому числi 1 002 тис. грн. - овернайт, решта з 



термiном погашення до 14 днiв) 

Протягом звiтного року Банк мав надлишкову лiквiднiсть та не тiльки виконував всi нормативи лiквiдностi та коефiцiєнт 

покриття лiквiдностi (LCR), встановленi Нацiональним банком України, але й мав значний запас їх дотримання.  

У 2020 роцi Стратегiєю розвитку Банку планується не тiльки розширення ресурсної бази Банку за рахунок залучення нових 

клiєнтiв внаслiдок збiльшення перелiку банкiвських операцiй та впровадження нових послуг, але й диверсифiкацiя джерел 

залучення коштiв. 

Однiєю з ключових передумов успiшної реалiзацiї Стратегiї Банку є формування професiйної та вмотивованої команди, яка 

чiтко розумiє та роздiляє цiлi i завдання, що стоять перед Банком. Для реалiзацiї стратегiчних цiлей Банк буде активно 

iнвестувати в розвиток людського капiталу, залучати нових професiйних працiвникiв та розвивати навички вже працюючих 

спiвробiтникiв. 

В звiтному роцi Банком створенi новi робочi мiсця з гiдним рiвнем оплати працi та соцiальними гарантiями. 

Станом на 01.01.2020 року штатна чисельнiсть працiвникiв Банку становить 49 чол. (в т.ч. 2 од. - декретна вiдпустка), з них: 

- на керiвних посадах 32 чол. Абсолютна бiльшiсть працiвникiв Банку мають вищу освiту - 87% вiд їх загальної чисельностi, 

а середнiй вiк досвiдчених працiвникiв Банку (з середнiм банкiвськiм стажем 17 рокiв) складає 45 рокiв. Загалом працює 

вiдданий Банку колектив з середнiм корпоративним стажем роботи 6 рокiв. 

Фiлософiя Банку щодо управлiння персоналом базується на культурi самовдосконалення та безперервного професiйного i 

особистiсного розвитку, культурi досягнення командних цiлей шляхом використання знань, навичок i досвiду всiх 

спiвробiтникiв Банку. 

Велика увага буде придiлятися пiдвищенню квалiфiкацiї своїх спiвробiтникiв. Згiдно програми навчання та пiдвищеннi 

квалiфiкацiї персоналу, Банк органiзовує вiдповiднi тренiнги як своїми силами, так i за допомогою спецiалiзованих центрiв 

пiдготовки. Протягом звiтного року спiвробiтники вiдвiдали 66 навчальних заходiв. Банк розраховує, що його iнвестицiї в 

людський ресурс будуть мати позитивний результат та сприяти пiдвищенню ефективностi працi спiвробiтникiв Банку.  

Банком впроваджено "Кодекс поведiнки (етики)", який визначає основи поведiнки працiвникiв пiд час виконання своїх 

службових обов'язкiв так i в умовах неформального спiлкування з метою запобiганню випадкам шахрайства та зловживань.  

АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" здiйснює свою дiяльнiсть у власному примiщеннi, яке повнiстю вiдповiдає 

вимогам Нацiонального банку України, має сертифiкований касовий вузол. 

Iнформацiйно-технологiчнi процеси забезпечуються лiцензованим програмним забезпеченням. 

У звiтному роцi була оновлена матерiально - технiчна база, повнiстю оновленi  робочi мiсця спiвробiтникiв Банку. 

Закуплено та iнтегровано нове серверне та мережеве обладнання. Оновлено клiєнтське та серверне програмне забезпечення. 

Впроваджена сучасна корпоративна система резервного копiювання iнформацiї.  

Для дистанцiйного обслуговування клiєнтiв почато впровадження сучасного клiєнт-банку з мобiльним додатком для 

юридичних осiб. 

 З метою протидiї сучасним загрозам iнформацiйної безпеки Банком забезпечується постiйне впровадження нових 

процесiв та  засобiв захисту у вiдповiдностi до кращих практик та вимог законодавства України та придбання вiдповiдного 

програмного та апаратного забезпечення. 

Результати дiяльностi 

Сумарнi активи Банку на 01.01.2020 р. склали 240 468 тис. грн. проти 231 783 тис. грн. у порiвняннi з вiдповiдною звiтною 

датою минулого року. Збiльшення валюти балансу за рiк склало 8 685 тис. грн. або 4%. 

У структурi активiв суттєву питому вагу мали вкладення в цiннi папери (облiгацiї внутрiшньої державної позики та 

депозитнi сертифiкати НБУ). Питома вага вкладень у цiннi папери у сукупних активах Банку склала 71% проти 73% у 

попередньому звiтному роцi. Станом на 01.01.2020 року загальний обсяг розмiщення коштiв у цiннi папери складав 169 943 

тис. грн. проти 169 043 тис. грн. у минулому роцi, що на 900 тис. грн. або на 1% бiльше. При цьому обсяг вкладень в 

облiгацiї внутрiшньої державної позики становив 150 908 тис. грн. або 89% вiд усього обсягу розмiщення в цiннi папери, а 

вкладення в депозитнi сертифiкати склали 19 035 тис. грн. або 11% вiд усього обсягу розмiщення в цiннi папери.     

Кредитної дiяльностi у звiтному роцi Банк не проводив та не мав кредитiв клiєнтiв у своїх активах. 

Залишки на кореспондентських рахунках в НБУ та в iнших банках становили 1 161 тис. грн. (1 273 без урахування резерву 

пiд зменшення корисностi) та 810 тис.грн. (828 без урахування резерву пiд зменшення корисностi) тис. грн. вiдповiдно, а їх 

питома вага у загальних активах Банку мала незначне збiльшення (з 0,35% на попередню звiтну дату до 0,5% на звiтну дату 

01.01.2020 року); 

Загальна сума нематерiальних активiв, основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi склала 65 491 тис. грн. (27% вiд 

загальних активiв Банку) проти 56 399 тис. грн. (24% вiд загальних активiв Банку) на початку звiтного року, тобто на 9 092 

тис. грн. бiльше.    

Iншi активи у сумi 1 002 тис. грн. склали 0,4% сумарних активiв та були на 1 802 тис. грн. або 64% меншими, нiж на 

попередню рiчну звiтну дату.  

Сумарнi зобов'язання Банку за звiтний рiк зросли на 13 094 тис. грн. або на 39% та склали 46 812 тис. грн., у тому числi: 

кошти клiєнтiв - 9 135 тис. грн., субординований борг (з урахуванням дисконтiв/премiй та нарахованих доходiв) - 36 247 тис. 

грн. та iншi зобов'язання - 1 430 тис. грн. 

Власний капiтал Банку станом на 01.01.2020 року становив 193 656 тис. грн. проти 198 065 тис. грн. на початок звiтного 

року, що на 4 409 тис. грн. менше, та складав 81% усiх пасивiв Банку 

 Загальна сума процентних доходiв, отриманих Банком у звiтному роцi, склала 28 918 тис. грн., що у порiвняннi iз 

попереднiм роком на 1 616 тис. грн. бiльше, в основному, через бiльший середньорiчний обсяг iнвестування в державнi цiннi 

папери. Процентнi доходи були отриманi за облiгацiями внутрiшньої державної позики та за депозитними сертифiкатами 

Нацiонального банку України у сумi 25 279 тис. грн. та 3 640 тис. грн. вiдповiдно. Загальна сума процентних витрат за рiк 

становила 5 414 тис. грн., що на 583 тис. грн. бiльше, нiж попереднього року. Процентнi витрати складались: за депозитами 

фiзичних осiб - 1 тис. грн. та за субординованим боргом - 5 413 тис. грн. Чистий процентний дохiд склав 23 504 тис. грн. 

проти  22 471 тис. грн. у 2018 роцi, тобто на 1 033 тис. грн. бiльше. 

 Результат купiвлi - продажу iноземної валюти за звiтний рiк був позитивним та склав 28 тис. грн. (минулого року 

позитивний у сумi 30 тис. грн.), в той час як результат вiд переоцiнки був вiд'ємним, склавши 277 тис. грн. (минулого року 

вiд'ємний у сумi 34 тис. грн.)  

Iншi операцiйнi доходи складали 54 тис. грн. та були отриманi у виглядi орендної плати за банкiвське примiщення та як 

результат вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi.  

Обсяг понесених загально-адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат у звiтному роцi, становив 26 788 тис.грн., що на 

12 296 тис.грн. бiльше нiж в попередньому. Найвагомiшою складовою цiєї статтi витрат є витрати на виплати персоналу, якi 

в порiвняннi з попереднiм роком збiльшились на 92% та станом на 01.01.2020 року становили 19 537 тис.грн. Таке значне 

зростання пов'язане iз створенням нових робочих мiсць та загального пiдвищення рiвня винагороди працiвникiв вiдповiдно 

до ринкових умов звiтного року.  



Сукупнi доходи Банку, за даними управлiнської звiтностi, за звiтний рiк склали 28 779 тис. грн. проти 27 452 тис. грн. З 

метою складання управлiнської звiтностi до складу сукупних доходiв вiдносяться наступнi статтi: процентний дохiд, 

комiсiйний дохiд, результат вiд переоцiнки та операцiй з валютою, iншi доходи. Сукупнi витрати Банку за 2019 рiк склали, 

за даними управлiнської звiтностi, 33 188 тис. грн.  проти 19 301 тис. грн. вiдповiдно у 2018 роцi. З метою складання 

управлiнської звiтностi до складу сукупних витрат вiдносено процентнi та комiсiйнi витрати, витрати на вiд зменшення 

корисностi активiв, загально-адмiнiстративнi витрати та iншi. В результатi своєї дiяльностi у звiтному роцi Банк отримав 

фiнансовий результат у виглядi збитку у сумi 4 409 тис. грн. проти прибутку у сумi 8 151 тис. грн. у попередньому роцi, в 

основному, через суттєве збiльшення витрат внаслiдок збiльшення кiлькостi персоналу та вiдповiдного збiльшення витрат 

на його утримання та супутнiх витрат на тлi значно меншого зростання доходiв через зниження у 2019 роцi облiкової ставки 

НБУ та вiдповiдного зниження доходностi облiгацiй внутрiшньої державної позики та депозитних сертифiкатiв: 

Статутний капiтал Банку протягом 2019 року залишався незмiнним та становив 244 000 тис. грн. В той час як регулятивний 

капiтал, за даними статистичної звiтностi, станом на 02.01.2020 склав 211 420 тис. грн. проти 228 905 тис. грн. станом на 

попередню рiчну звiту дату, що на 17 485 тис. грн. або на 8% менше. Стратегiєю розвитку Банку передбачається збiльшення 

статутного капiталу на 56 000 тис. грн. у груднi 2020 року.  

Ключовi показники дiяльностi 

Питання ефективностi дiяльностi банку є досить складним i багатогранним, оскiльки стосується всiх без виключення 

напрямiв i сфер банкiвської дiяльностi, знаходиться пiд впливом внутрiшнiх та зовнiшнiх чинникiв. Ефективнiсть розкриває 

характер причино-наслiдкових зв'язкiв дiяльностi банку та показує не сам результат, а те, якою цiною вiн був досягнутий.  

Визначення та оцiнка ефективностi дiяльностi Банку здiйснюється з метою забезпечення прийняття керiвництвом 

правильних управлiнських рiшень в умовах змiнного ринкового середовища та здiйснення оптимальної стратегiї управлiння. 

Оцiнка ефективностi, дає змогу керiвництву виявити як успiшно та результативно працює Банк у вiдповiдностi до прийнятої 

стратегiї та виявити резерви пiдвищення ефективностi його дiяльностi. 

Плановi та фактичнi ключовi показники, якi керiвництво Банку використовує для оцiнки результатiв дiяльностi, станом на 

01.01.2020 року: 

№№ Назва показника План Факт 

1 Сукупнi активи 240 789 240 468 

2 Сукупнi зобов'язання 53 752 46 812 

3 Загальнi доходи 28 607 28 779  

4 Загальнi витрати, у тому числi: (32 394) (33 188 ) 

4.1. Адмiнiстративнi витрати, з них: (25 474) (26 788) 

4.1.1. Витрати на персонал (19 945) (19 537) 

5 Фiнансовий результат (3 787) (4 409) 

6 Чистий процентний дохiд 23 3019 23 504 

7 Чиста процентна маржа 9% 13,83% 

8 Рентабельнiсть активiв (ROA) -1,6% -1,8% 

9 Рентабельнiсть капiталу (ROЕ) -1,9% -2,2% 

10 Регулятивний капiтал  210 836 211 420 

Крiм того, Банком не тiльки дотримувалися всi економiчнi нормативи та норматив обов'язкового резервування, але й мали 

значний запас дотримання: 

Норматив Назва показника Нормативне значення Фактичне  

значення 

Н1 Мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу, тис. грн. 200 000  211 420 

Н2 Норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу Не менше 10% 327,04% 

Н3 Норматив достатностi основного капiталу Не менше 7% 290,13% 

Н6 Норматив короткострокової лiквiдностi Не менше 60% 1864,84% 

Н7 Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Не бiльше 25% 0% 

Н8 Норматив великих кредитних ризикiв Не бiльше 800% 0% 

Н9 Норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком особами Не бiльше 

25% 0% 

Н11 Норматив iнвестування в цiннi папери окремо за кожною установою Не бiльше 15% 0% 

Н12 Норматив загальної суми iнвестування Не бiльше 60% 0% 

Л 13-1 Лiмiт довгої вiдкритої валютної позицiї Не бiльше 5% 1% 

Л 13-2 Лiмiт короткої вiдкритої валютної позицiї Не бiльше 5% 0% 

LCR IB Коефiцiєнт покриття лiквiднiстю в iноземнiй валютi  Не менше 100% 8240,7491% 

LCR BB Коефiцiєнт покриття лiквiднiстю за всiма валютами  Не менше 100% 124,4093% 

Звiт про корпоративне управлiння 

В своїй дiяльностi Банк використовує нацiональну та мiжнародну практику корпоративного управлiння згiдно iз вимогами 

законодавства України. Банк керується Кодексом корпоративного управлiння затвердженого Рiшенням єдиного акцiонера 

№6 вiд 24.04.2018 року.  

Кодекс розмiщений в публiчному доступi на сайтi Банку (www.ubrr.com.ua).  

Протягом звiтного року Банк дотримувався принципiв, викладених в Кодексi.  

Фактiв порушення членами Наглядової Ради та членами Правлiння внутрiшнiх правил, що призвело б до заподiяння шкоди 

Банку або вкладникам Банку не було. 

Протягом звiтного року вiдсутнi випадки застосування до Банку, членiв Наглядової ради та Правлiння з боку державних 

органiв влади заходiв впливу. 

У 2019 роцi Комiтетом з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем 

Нацiонального банку України, рiшення вiд 23.10.2019 №537, був застосований до Банку захiд впливу у виглядi письмового 

застереження через порушення Банком вимог Положення про визначення банками України кредитного ризику за активними 

банкiвськими операцiями, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.06.2016  №351.  

Єдиним акцiонером Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку є ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" (ЄДРПОУ 40977562).  

Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента 

Власниками iстотної участi Банку станом на 31 грудня 2019 року є громадяни КНР Янь Дуншен та Дай Джунюн разом, якi 

набули спiльної опосередкованої участi в розмiрi 100% через: 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО, ЛIМIТЕД" у якому 80% участi 

належить "БОСЕ (Гонконг) Ко., Лiмiтед" (BOCE (Hong Kong) Co., Limited) та 20% участi - Яню Дуншену;  



- "БОСЕ (Гонконг) Ко., Лiмiтед" (Гонконг),  100% статутного капiталу якого належить "Баоши (Тяньцзiнь) 

Електроник Комерс Ко.", Лтд  (Baoshi (Tianjin) Еlectronic Commerce Co., Ltd); 

- "Баоши (Тяньцзiнь) Електроник Комерс Ко., Лтд", 99% статутного капiталу якого належить Тяньцзiньському 

акцiонерному товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бохайська Товарна Бiржа" (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., 

Ltd); 

- Тяньцзiньське акцiонерне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бохайська Товарна Бiржа", 15,5113% участi 

у якому належить Яню Дуншену; 31,5802% участi у якому належить Акцiйному iнвестицiйному пiдприємству "Бо Сюй" 

(Хоргос) (Обмежене партнерство) (Нorgos Bo Xu Equity Investment Limited Partnership); 

- Акцiйне iнвестицiйне пiдприємство "Бо Сюй" (Хоргос) (Обмежене партнерство), 90% участi у якому належить 

Яню Дуншену та 10% Дай Джунюн. 

Частка керiвництва в акцiях Банку вiдсутня. 

В Банку вiдсутнi будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на Загальних зборах.  

Вiдповiдно до статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку 

здiйснюються єдиним акцiонером Банку одноосiбно. Згiдно з частиною першою статтi 49 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку 

скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. 

Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих рiшень: 

Загальнi збори Акцiонерiв є вищим органом управлiння Банком, що вирiшують будь-якi питання дiяльностi Банку. До 

виключної компетенцiї Загальних зборiв Акцiонерiв належить: 

- визначення основних напрямiв дiяльностi Банку та затвердження звiтiв щодо їх виконання; 

- прийняття рiшень щодо обiгу (розмiщення, викупу, анулювання тощо) акцiй Банку: 

- внесення змiн та доповнень до Статуту Банку; 

- затвердження рiчних результатiв дiяльностi, покриття збиткiв та розподiл прибутку Банку з урахуванням вимог, 

передбачених законодавством України; 

- визначення умов винагороди членiв Наглядової ради; 

- розгляд звiтiв Наглядової ради Банку, Правлiння Банку та затвердження заходiв за результатами їх розгляду; 

- розгляд висновкiв зовнiшнього аудитора та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 

- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Значного правочину та про вчинення правочинiв iз 

заiнтересованiстю у випадках, передбачених чинним законодавством. 

Протягом звiтного перiоду було проведено 4 засiдання Єдиного акцiонера, на яких були прийнятi рiшення щодо 

затвердження результатiв дiяльностi Банку за попереднiй звiтний рiк, обрання членiв та Голови Наглядової ради та 

визначення умов договорiв, що укладитимуться iз членами Наглядової ради, прийняття рiшення щодо вiдчуження 

нерухомого майна, що перебуває у власностi Банку та iншi. 

Iнформацiя щодо Наглядової ради 

Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку, i, в межах своєї 

компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння, але не бере участi в поточному управлiннi Банком. 

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирiшення 

Наглядовiй радi Загальними зборами Акцiонерiв. До виключної компетенцiї Наглядової ради Банку належать наступнi 

питання: 

- затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi визначених Загальними 

зборами акцiонерiв Банку;  

- затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку 

Банку; 

- визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також 

перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; 

- забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю; 

- призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння Банку, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, 

вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу Банку, визначення умов їх винагороди; 

- визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається 

з нею, встановлення розмiру оплати послуг, розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй 

Загальним зборам акцiонерiв Банку для прийняття рiшення щодо нього; 

- прийняття рiшень про вчинення Значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 

такого правочину, перевищує 10 (десять) вiдсоткiв, але менша нiж 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв Банку за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 

- затвердження ринкової вартостi майна Банку у випадках, передбачених чинним законодавством України; 

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  

- розгляд звiту Правлiння Банку та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 

- iншi. 

Склад Наглядової ради станом на 01.01.2020 року 

Члени Наглядової Ради обираються/призначаються Загальними зборами до складу Наглядової Ради на строк не бiльший нiж 

три роки. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Пiсля обрання з 

членами Наглядової ради Банку укладається трудовий договiр (контракт) або цивiльно-правовий договiр, у якому 

передбачаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, тощо. Повноваження Голови Наглядової Ради Заступника Голови 

Наглядової Ради та iнших членiв Наглядової Ради можуть бути достроково припиненi за вiдповiдним рiшенням Загальних 

зборiв iз одночасним обранням нових членiв Наглядової ради. Без рiшення Загальних зборiв повноваження Голови 

Наглядової Ради, Заступника Голови Наглядової Ради та iншого члена Наглядової Ради припиняються:  

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Банку за два тижнi;  

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради за станом здоров'я; 

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть 

виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради; 

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 

    5) у разi отримання Банком письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником 

Акцiонера. 

Попереднiй склад Наглядової ради Банку був обраний рiшенням Єдиного акцiонера 15.03.2018 року та дiяв до 14.03.2019 

року в наступному складi: 



- Голова Наглядової ради - Янь Дуншен; 

- Заступник Голови Наглядової ради, (незалежний член)  - Вен Юангуа; 

- Член Наглядової ради - Тан Вейцзюнь; 

- Член Наглядової ради (незалежний член) - Осипенко Руслан Анатолiйович; 

- Член Наглядової ради (незалежний член) - Блащук Юрiй Олександрович. 

 Рiшенням Єдиного Акцiонера №1/2019 вiд 14.03.2019 року вищезазначений склад Наглядової радi був переобраний на 

новий термiн в повному складi iз строком повноважень 1 рiк.  

25 квiтня 2019 року Рiшенням Єдиного Акцiонера №2/2019 вiд 25.04.2019 року достроково було припинено повноваження 

Тан Вейцзюнь (Tang Weijun), Члена Наглядової ради. 

Загальна сума виплат членам Наглядової ради банку за 2019 рiк становила 1 544 тис.грн. 

Протягом 2019 року Наглядовою радою банку були прийнятi рiшення щодо затвердження стратегiчних планiв розвитку 

Банку, визначення органiзацiйної структури Банку та питань дiяльностi пiдроздiлiв, питань дiяльностi Служби внутрiшнього 

аудиту, визначення аудиторської компанiї для проведення перевiрки фiнансової звiтностi банку за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2019 року, питання збiльшення регулятивного капiталу та iншi. 

Наглядовою Радою створенi наступнi комiтети: 

Аудиторський комiтет, створений за рiшенням Наглядовоi? ради як орган, якии? допомагає i?и? у здiи?сненнi нагляду за 

функцiонуванням системи внутрiшнього контролю, складанням фiнансової? звiтностi, роботою пiдроздiлу внутрiшнього 

аудиту Банку, взаємодiї? з зовнiшнiми аудиторами та виконаннi iнших функцiй?, розгляду iнших питань що можуть бути 

делегованi, визначенi Наглядовою радою, передбаченi законодавством та Статутом Банку. 

В звiтному роцi Аудиторським комiтетом було проведено 6 засiдань, на яких були розглянутi питання щодо роботи 

пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, стану системи внутрiшнього контролю, розгляд аудиторського висновку зовнiшнього 

аудитора за 2018 рiк, питання щодо встановлення критерiїв щодо проведення конкурсу для обрання зовнiшнього аудитора 

для перевiрки фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2019 року та, власне, надання рекомендацiй Наглядовiй 

Радi щодо визначення переможця, а також iншi питання. 

Комiтет з управлiння ризиками, метою створення якого є сприяння Радi Банку в здiи?сненнi функцiї? щодо ефективної? 

реалiзацiї? стратегiї? Банку в сферi управлiння ризиками, органiзацiї? процесу управлiння ризиками, визначення пiдроздiлiв, 

вiдповiдальних за управлiння ризиками, прийняття рiшень щодо ризикiв, якi перебувають у сферi компетенцiї? Ради Банку.  

Протягом 2019 року на засiданнях Комiтету з управлiння ризиками розглядались питання щодо розгляду звiтi щодо ризикiв, 

результатiв стрес-тестування та стану виконання планових показникiв у рамках Стратегiї розвитку на 2018-2021 роки, звiтiв 

щодо комплаєнс ризику, розгляд повiдомлень CRO, розгляд та погодження внутрiшнiх документiв Банку, iншi питання. 

Iнформацiя щодо дiяльностi Правлiння Банку 

Правлiння є колегiальним виконавчим органом управлiння Банку. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам Акцiонерiв та 

Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку, 

формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно 

з принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. До 

компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, крiм 

питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборi Акцiонерiв та Наглядової ради. 

Склад Правлiння станом на 01.01.2020 року: 

Правлiння обирається Наглядовою радою у складi 5 (п'яти) осiб. Правлiння складається з Голови та членiв, якi можуть бути 

Заступниками Голови Правлiння. Голова правлiння, Заступники Голови Правлiння та члени Правлiння Банку обираються 

Наглядовою радою i входять до складу Правлiння Банку за посадою. 

Повноваження Голови та iншого члена Правлiння можуть бути припиненi: 

- за рiшенням Наглядової ради Банку, з дотриманням положень укладеного з ним трудового договору (контракту) та 

законодавства України; 

- з iнiцiативи вiдповiдного члена Правлiння до закiнчення строку дiї укладеного з ним контракту, з дотриманням положень 

укладеного з ним трудового договору (контракту) та законодавства України; 

- за згодою сторiн; 

- в iнших випадках, передбачених чинним законодавством. 

Протягом звiтного року склад Правлiння Банку зазнав змiн за рахунок припинення повноважень за власним бажанням 

наступних членiв Правлiння: 

- Заступник Голови Правлiння - Волошанюк Олександр Сергiйович (до 16.10.2019); 

- Заступник Голови Правлiння - Черевко Наталiя Михайлiвна (до15.07.2019). 

Станом на 01.01.2020 року Правлiння Банку має наступний склад: 

- Голова Правлiння - Локтiонов Олег Юрiйович; 

- Заступник Голови Правлiння - Третьяков Василь Валерiйович; 

- Головний бухгалтер, Член Правлiння - Зеленюк Наталiя Олександрiвна. 

Загальна сума виплат членам Правлiння банку за 2019 рiк становила 2 174 тис.грн.. 

Протягом 2019 року Правлiнням банку були розглянутi питання щодо управлiння поточною дiяльнiстю Банку, затвердження 

внутрiшньобанкiвських положень вiдповiдно до компетенцiї, визначення перелiку питань, якi пiдлягали винесенню на 

розгляд Наглядової ради банку та Загальних зборiв Акцiонерiв (у тому числi щодо збiльшення регулятивного капiталу 

Банку), питання по розгляду та затвердженню фiнансової та управлiнської звiтностi, перелiку пов'язаних осiб та iншi 

питання. 

Правлiнням Банку створенi наступнi комiтети: 

Кредитний комiтет, метою дiяльностi якого  є створення та пiдтримання якiсно збалансованого та диверсифiкованого 

кредитно-iнвестицiйного портфеля Банку з урахуванням затвердженої стратегiї i  кредитної полiтики Банку.  

В звiтному 2019 роцi на засiданнях комiтету, якi проводяться не рiдше 1 разу на мiсяць, були розглянутi питання щодо 

визначення очiкуваних кредитних збиткiв за активами операцiями Банку вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi та розмiру кредитного ризику вiдповiдно вимог Нацiонального банку України.  

Комiтет з управлiння ризиками, активами та пасивами (КУРАП), метою створення якого є: 

- управлiння ризиками, на якi наражається Банк у своїй дiяльностi; 

- управлiння активами та зобов'язаннями Банку; 

- забезпечення прибутковостi операцiй Банку. 

На засiданнi КУРАП протягом 2019 року розглядали питання щодо управлiння активами та пасивами банку в межах 

затверджених бюджетiв та стратегiї, а також щодо визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв. 

Комiтет Клiєнтської Полiтики (Тарифний комiтет), який створено з метою удосконалення клiєнтської полiтики Банку i 

сприянню її успiшної реалiзацiї вiдповiдно перспективному плану розвитку Банку. 



Тарифний комiтет щомiсяця розглядає тарифнi плани банку на предмет їх вiдповiдностi ринковим умовам, та вносить змiни 

у разi необхiдностi.  

Технологiчний комiтет, який створено з метою затвердження технологiї здiйснення банкiвських операцiй та визначення 

методiв внутрiшнього контролю за їх проведенням вiдповiдно до законодавства України задля мiнiмiзацiї 

операцiйно-технологiчного ризику.  

В звiтному 2019 роцi на засiданнi комiтету розглядались питання щодо затвердження нових та внесення змiн до iснуючих 

внутрiшньобанкiвських положень з подальшим їх направленням на затвердження Правлiнню/Наглядовiй радi. 

Комiтет з iнформацiйної безпеки, основними завданнями якого є: 

- визначення завдань iнформацiйної безпеки, їх вiдповiдностi вимогам законодавства України, зокрема 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, та внутрiшнiм документам Банку, а також їх iнтегрованiсть у 

критичнi бiзнес-процеси Банку; 

- перегляд ефективностi впровадження та функцiонування СУIБ; 

- забезпечення Банку достатнiми ресурсами для виконання завдань iнформацiйної безпеки; 

- координацiя спiльної дiяльностi структурних пiдроздiлiв Банку, за необхiдностi третiми сторонами, для 

забезпечення iнформацiйної безпеки; 

- проведення практичних заходiв щодо пiдвищення поiнформованостi працiвникiв Банку з питань iнформацiйної 

безпеки. 

Протягом звiтного року на засiдання Комiтету були розглянутi питання щодо функцiонування СУIБ в межах визначеної 

полiтики з управлiння ризиками iнформацiйної безпеки та виконання вимог чинного законодавства з цих питань. 

Комiтет по закупiвлi товарiв, робiт та послуг, основним завданням дiяльностi якого є розробка та забезпечення заходiв, 

спрямованих на визначення кращого постачальника при проведеннi закупiвлi товарiв, робiт та послуг. Протягом звiтного 

року на засiданнi комiтету були розглянутi питання щодо укладення договорiв на здiйснення перевiрки фiнансової звiтностi 

Банку за 2019 рiк, з подальшим винесенням питання на розгляд Наглядової ради банку, придбання програмного 

забезпечення для виконання банкiвських операцiй та iнших питань щодо укладення договорiв для забезпечення 

функцiонування Банку.  

Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками: 

В Банку розробленi та затвердженi необхiднi внутрiшнi документи, що регулюють органiзацiю i функцiонування системи 

внутрiшнього контролю та управлiння i мiнiмiзацiю ризикiв, на якi наражається Банк в своїй дiяльностi.  

В банку запроваджена та функцiонує система внутрiшнього контролю, що  вiдповiдає наступним принципам: дiєвiсть та 

ефективнiсть, розподiл обов'язкiв, усебiчнiсть i своєчаснiсть, незалежнiсть та конфiденцiйнiсть, яка забезпечує проведення 

процедур внутрiшнього контролю за щоденною поточною дiяльнiстю банку. 

 Процедури внутрiшнього контролю належним чином документуються та передбачають щонайменше три етапи: 

розроблення полiтик i процедур контролю, перевiрку їх дотримання та контроль за їх ефективнiстю. 

 Банк запроваджує процедури внутрiшнього контролю, якi передбачають: 

- звiтування Наглядовiй радi Банку i Правлiнню Банку. Керiвники Банку вiдповiдно до розподiлу функцiональних обов'язкiв 

постiйно отримують i аналiзують звiти про виконання поставлених цiлей з метою визначення вiдповiдностi фактичних 

фiнансових результатiв запланованим показникам; 

- багаторiвневий контроль за дiяльнiстю Банку. Контроль керiвникiв структурних пiдроздiлiв за виконанням працiвниками 

своїх функцiональних обов'язкiв; контроль Правлiння Банку за дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку; контроль 

Наглядової ради Банку за дiяльнiстю Правлiння Банку; 

- перелiк заходiв (дiй) Банку для забезпечення контролю за наявнiстю активiв Банку, що включає перiодичну 

iнвентаризацiю, подвiйний контроль, обмежений доступ до активiв; 

- перелiк заходiв (дiй) Банку для забезпечення контролю за доступами до електронних Банкiвських систем, баз даних та 

програмного забезпечення, що включає розроблення процедур та порядку надання вiдповiдних дозволiв; 

- перелiк заходiв (дiй) Банку для забезпечення контролю за доступом до iнформацiї, що мiстить Банкiвську таємницю, що 

включає розроблення процедур та порядку надання доступу; 

- перелiк заходiв (дiй) Банку для забезпечення контролю за доступом працiвникiв Банку до здiйснення операцiй Банку, що 

включає розроблення процедур та порядку надання доступу; 

- перевiрку дотримання встановлених лiмiтiв та обмежень; 

- постiйне оцiнювання адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю. 

Працiвники Банку в межах своїх функцiональних обов'язкiв забезпечують реалiзацiю процедур внутрiшнього контролю. 

На рiвнi всiх структурних пiдроздiлiв, якi залученi до системи внутрiшнього контролю, готуються Звiти про результати 

монiторингу ефективностi функцiонування системи внутрiшнього контролю та обов'язково доводяться до вiдома членiв 

Правлiння Банку та Наглядової  ради Банку. 

Протягом 2019 року система внутрiшнього контролю Банку зазнавала змiн та удосконалень, пов'язаних з такими факторами: 

- посиленою увагою Наглядової ради до питань внутрiшнього контролю, результатом чого стала спiвпраця Правлiння та 

Наглядової ради та розробка Правлiнням плану заходiв для удосконалення системи внутрiшнього контролю. 

- змiною регуляторних вимог - запровадженням вимог Iнструкцiї Нацiонального банку України №88 вiд 02.08.19 про 

систему внутрiшнього контролю у банках України. 

- постiйним оновленням внутрiшньої нормативної бази, спрямованим на покращення та удосконалення контрольних 

механiзмiв у дiяльностi Банку. 

- здiйсненням заходiв та рекомендацiй, наданих за пiдсумками перевiрок внутрiшнього аудиту та зовнiшнiх перевiрок. 

Керiвництво оцiнює наявну на даний момент систему внутрiшнього контролю Банку як таку, що вiдповiдає розмiру, 

характеру та обсягу операцiй Банку, у достатнiй мiрi мiнiмiзує ризики, на якi Банк наражається у своїй дiяльностi, та сприяє 

збереженню капiталу, захисту iнтересiв акцiонерiв, вкладникiв та клiєнтiв Банку. 

Система управлiння ризиками Банку є частиною загальної системи корпоративного управлiння Банку та спрямована на 

забезпечення сталого розвитку в рамках реалiзацiї Стратегiї розвитку. 

Стратегiчними цiлями ризик-менеджменту Банку є: 

  забезпечення необхiдного спiввiдношення мiж ризикованiстю i прибутковiстю та мiнiмiзацiя збиткiв Банку; 

  пiдтримка та пiдвищення кредитного рейтингу Банку; 

  iнтеграцiя ризик-менеджменту в систему стратегiчного управлiння Банком; 

  створення i розвиток внутрiшньобанкiвської iнфраструктури ризик-менеджменту; 

  впровадження новiтнiх методiв i банкiвських стандартiв; 

  вдосконалення банкiвських продуктiв i процесiв; 

  збiльшення конкурентних переваг Банку. 

У рамках здiйснення Стратегiї Банк буде дотримуватися таких основних принципiв:  



" Банк не ризикує, якщо є така можливiсть;  

" Банк не ризикує бiльше, нiж це може дозволити власний капiтал;  

" керiвництво Банку думає про наслiдки ризику i не ризикує багато чим заради малого;  

" Банк не створює ризикових ситуацiй заради отримання надприбутку;  

" Банк тримає ризики пiд контролем;  

" Банк диверсифiкує ризики серед клiєнтiв / учасникiв i за видами дiяльностi; 

" Банк створює необхiднi резерви для покриття ризикiв;  

" Банк встановлює постiйне спостереження за змiною ризикiв. 

Для ефективного управлiння ризиками та з урахуванням необхiдностi мiнiмiзувати конфлiкт iнтересiв мiж прийняттям 

ризикiв, обмеженням та контролем рiвня ризикiв, а також аудитом системи управлiння ризиками, органiзацiйна структура 

Банку сформована з урахуванням необхiдностi розподiлу функцiй i вiдповiдальностi мiж пiдроздiлами Банку вiдповiдно до 

принципу "3-х лiнiй захисту": 

1 лiнiя захисту забезпечується Правлiнням Банку, Колегiальними органами Правлiння, бiзнес-пiдроздiлами та пiдроздiлами 

пiдтримки та полягає в забезпеченi дотримання обмежень щодо ризикiв, встановлених 2-ою лiнiєю. В ходi своєї дiяльностi 

здiйснює наступнi функцiї в частинi забезпечення управлiння ризиками:  

- iдентифiкацiя видiв ризикiв; 

- виявлення i первинна оцiнка ризикiв при здiйсненнi операцiй i укладаннi угод; 

- прогнозування рiвня ризикiв; 

- первинний контроль вiдповiдностi ризику встановленим обмеженням та лiмiтам; 

- розробка та реалiзацiя  заходiв для дотримання обмежень та лiмiтiв; 

-  прийняття ризикiв та вiдповiдальнiсть за них; 

- надання звiтiв щодо поточного управлiння такими ризиками; 

- участь у розробцi полiтик, методик, методiв та iнструментiв щодо управлiння вiдповiдним ризиком; 

- участь в проведеннi стрес-тестування. 

2 лiнiя захисту забезпечується пiдроздiлом з управлiння ризиками та пiдроздiлом контролю за дотриманням норм 

(комплаєнс) та полягає в незалежнiй оцiнцi та контролi ризикiв. До повноважень другої лiнiї належить: 

- iдентифiкацiя та оцiнка суттєвостi видiв ризикiв; 

- узгодження методологiї управлiння та оцiнки ризикiв; 

- оцiнка агрегованого (сукупного) рiвня ризикiв; 

- прогнозування рiвня ризикiв; 

- розробка системи обмежень рiвня ризикiв; 

- незалежнi вiд 1-ї лiнiї оцiнка рiвня ризикiв, контроль вiдповiдностi фактичного рiвня ризику i  прогнозного рiвня 

ризику встановленим обмеженням; 

- розробка процедур ескалацiї порушень лiмiтiв ризикiв та контроль за реалiзацiю заходiв щодо усунення порушень; 

- контроль за дотриманням обов'язкових регуляторних нормативiв; 

- органiзацiя/проведення процедур стрес-тестування; 

- формування звiтностi про ризики i доведення її до керiвництва та колегiальних органiв; 

- розвиток ризик-культури. 

3 лiнiя захисту забезпечується Службою внутрiшнього аудиту та полягає в оцiнцi ефективностi системи управлiння 

ризиками, незалежнiй оцiнцi вiдповiдностi системи управлiння ризиками внутрiшнiм та зовнiшнiм вимогам. До 

повноважень 3ї лiнiї належить: 

- проведення оцiнки ефективностi системи управлiння ризиками; 

- перевiрка ефективностi методологiї оцiнки банкiвських ризикiв та процедур; 

- iнформування керiвництва про виявленi недолiки в системi управлiння ризиками; 

- контроль усунення виявлених недолiкiв в системi управлiння ризиками. 

З урахуванням видiв дiяльностi, масштабiв, специфiки операцiй Банку, а також з урахуванням рекомендацiй Нацiонального 

банку України, суттєвими ризиками, що притаманнi дiяльностi Банку визнаються:  

" Кредитний ризик. 

" Ризик лiквiдностi. 

" Процентний ризик банкiвської книги. 

" Ринковий ризик. 

" Операцiйний ризик (у т.ч. iнформацiйний ризик). 

" Комплаєнс - ризик (у т.ч. ризик репутацiї). 

" Стратегiчний ризик. 

" Ризик нерухомостi. 

Головним завданням щодо удосконалення системи управлiння ризиками, що стояла перед Банком у звiтному роцi, було 

повне виконання вимог Положення про органiзацiю системи управлiння ризиками в банках України та банкiвських групах, 

затвердженого Постановою НБУ №64 вiд 11.06.2018 р. 

Внутрiшнiй аудит 

Вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Положення про органiзацiю внутрiшнього аудиту в 

банках України, затвердженого постановою Правлiння НБУ №311 вiд 10.05.2016р., в Банку створена Служба внутрiшнього 

аудиту, що пiдпорядкована та пiдзвiтна Наглядовiй радi Банку.  

Призначення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту погоджено Нацiональним банком України. Запланованi та 

затвердженi Наглядовою радою процедури пiдроздiлу внутрiшнього аудиту на 2018 рiк виконанi в повному обсязi.  

Протягом 2019 року внутрiшнiй аудит Банку функцiонував, як це передбачено законодавством України включно з 

нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, Мiжнародними стандартами та Кодексом етики внутрiшнього 

аудиту, визначеними Iнститутом внутрiшнiх аудиторiв (IIA, Institute of Internal Auditors), та внутрiшнiми положеннями 

Банку. Пiдроздiл внутрiшнього аудиту дiяв згiдно Плану роботи, затвердженого Наглядовою радою Банку, проводив 

перевiрки, надавав рекомендацiї, консультативнi послуги та роз'яснення, що не впливали на його незалежнiсть та 

об'єктивнiсть. Пiдроздiл залишався незалежним вiд операцiйної дiяльностi та керiвництва (Правлiння) Банку, був пiдзвiтним 

i щоквартально звiтував Аудиторському комiтету (з моменту його створення у березнi 2019 р.) та Наглядовiй радi Банку, мав 

окремий бюджет пiдроздiлу, затверджений Наглядовою радою Банку. 

Обставин та подiй, якi би свiдчили про обмеження дiяльностi, незалежностi, втрати об'єктивностi внутрiшнього аудиту 

Банку на протязi 2019 року не виникало. Керiвник внутрiшнього аудиту iнформував Аудиторський комiтет та Наглядову 

раду про необхiднi та наявнi ресурси пiдроздiлу i потребу у їх збiльшеннi (зокрема, щодо чисельностi персоналу пiдроздiлу). 

За пiдсумками дiяльностi та перевiрок, проведених у 2019 роцi, пiдроздiл внутрiшнього аудиту надавав Аудиторському 



комiтету та Наглядовiй радi звiти про результати проведених перевiрок, висновки про функцiонування системи 

внутрiшнього контролю Банку, а також про стан виконання рекомендацiй за результатами перевiрок. 

Керiвник внутрiшнього аудиту був залучений до вiдбору зовнiшнього аудитора для аудиту фiнансової звiтностi Банку за 

2019 рiк. 

Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора 

За пiдсумками конкурсу з вiдбору аудиторської компанiї, проведеного у вереснi 2019 року, Наглядова рада своїм рiшенням 

вiд 26.09.19 (Протокол засiдання Наглядової ради №15) обрала компанiю ТОВ "РСМ Україна" для проведення аудиту 

фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк. 

Загальний термiн аудиторської дiяльностi зовнiшнього аудитора на момент обрання складав 24 роки. ТОВ "РСМ Україна" 

надаватиме Банку аудиторськi послуги вперше. Жодних аудиторських послуг протягом 2019 року аудиторська фiрма Банку 

не надавала. Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не 

виявлено. Ранiше послуги "ТОВ "РСМ Україна" Банку не надавалися, тому невиконання вимог щодо ротацiї аудиторiв 

вiдсутнi. 

Стягнення, застосованi до Аудитора Аудиторською палатою України протягом 2019 року, а також факти подання 

недостовiрної звiтностi Банку, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг, - вiдсутнi. 

Операцiї з пов'язаними особами 

Процедури Банку щодо визнання пов'язаних iз Банком осiб та здiйснення операцiй з ними ?рунтуються на вимогах Закону 

України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi (затверджена 

постановою Правлiння Нацiонального банку України №368 вiд 28.08.2001р., iз змiнами та доповненнями), Положення про  

визначення пов'язаних iз банком осiб, (затверджене постановою Правлiння Нацiонального банку України №315 вiд 

12.05.2015р.), iнших нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. 

Протягом звiтного року Банком здiйснювалися активнi операцiї з пов'язаними особами у несуттєвих обсягах.  

Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2019 року, тис. грн. 

у тисячах гривень Найбiльшi учасники (акцiонери) Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

Кореспондентськi рахунки в iнших банках (процентна ставка 0,0%) - - 466 

Кошти клiєнтiв (процентна ставка 0,0%) 8 992 142 - 

Субординований борг (процентна ставка 0,0%) 11 900 - - 

Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2019 року, тис. грн. 

у тисячах гривень Найбiльшi учасники (акцiонери) Банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

Процентнi витрати (942) (1) - 

Комiсiйнi витрати - - (96) 

Комiсiйнi доходи 1 -  

Дохiд вiд лiзингу (оренди) 39 - - 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - (84) - 

Протягом звiтного перiоду вiдсутнi факти купiвлi/продажу активiв в обсязi, що перевищує 10% вiд загальної вартостi 

активiв на останню звiтну дату (31.12.2018 року), у зв'язку iз чим оцiнка з цiєю метою не проводилась. Для визначення 

загальної вартостi активiв станом на кiнець 2018 року, в перiод з 01 сiчня звiтного року до дати затвердження рiчної 

звiтностi за попереднiй звiтний рiк, Банк використовував загальну вартiсть активiв згiдно даних статистичної звiтностi 

станом на 01 сiчня 2019 року. 

Операцiї iз розмiщення коштiв та здiйснення фiнансових iнвестицiй, що здiйснювались в обсязi, що перевищує 10% вiд 

загальної вартостi активiв на останню звiтну дату, здiйснювались пiсля отримання рiшень вiдповiдних органiв, iнформацiя 

про якi зазначена в роздiлi щодо перелiку питань, якi розглядались Загальними зборами акцiонерiв (Єдиного акцiонера) та 

Наглядової ради Банку, цього Звiту. 

Iнформацiя щодо захисту прав споживачiв фiнансових послуг 

Механiзм захисту прав споживачiв встановлено дiючим законодавством, Цивiльним кодексом, Законом України "Про захист 

прав споживачiв" вiд 01.12.2008 року №3161-IV. 

Споживач фiнансових послуг перед укладанням договору має можливiсть ретельно ознайомитись iз наявними дозвiльними 

документами, лiцензiями, умовами договору та чiтко зрозумiти його змiст, а також iз дiючими тарифами. Iнформацiя, що 

надається клiєнту, розмiщується у загально доступному мiстi (касовий зал) та на офiцiйному сайтi Банку за посиланням 

www.ubrr.com.ua та забезпечує правильне розумiння сутi фiнансової послуги без нав'язування її придбання. 

Вимоги до змiсту договору встановленi Цивiльним кодексом України та ст.6 Законом України "Про захист прав споживачiв" 

вiд 01.12.2008 року №3161-IV. Крiм того, до укладання договору, споживач має право на доступ до iнформацiї щодо 

дiяльностi фiнансової установи, перелiк якої визначено ст.12 Законом України "Про захист прав споживачiв" вiд 01.12.2008 

року №3161-IV. 

Механiзм розгляду скарг зафiксований у внутрiшнiх нормативних документах Банку "Процедура отримання, обробки та 

монiторингу скарг клiєнтiв", затверджена рiшенням Правлiння Банку, протокол вiд 25.10.2019 №50, та "Порядок реєстрацiї, 

розгляду та опрацювання звернень до банку громадян, юридичних осiб та державних органiв", затверджений рiшенням 

Правлiння Банку, протокол вiд 28.12.2019 №63. Зазначений механiзм покладає вiдповiдальнiсть за розгляд скарг на рiзнi 

структурнi пiдроздiли, залежно вiд теми скарги. Письмовi та електроннi вiдповiдi на скарги пiдписуються або 

авторизуються Головою Правлiння Банку.  

 Особами, вiдповiдальними в Банку за  спiвпрацю з Нацiональним банком України щодо розгляду звернень 

клiєнтiв та органiзацiї роботи по опрацюванню нових вимог Нацiонального банку України щодо захисту прав споживачiв, 

визначенi заступник начальника Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами Берегуля Н.В. та заступник начальника 

Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами Вишневецька М.Є. 

Протягом звiтного року скарги стосовно надання фiнансових послуг не надходили, позови до суду стосовно надання 

фiнансових послуг банку - вiдсутнi. 

 

Голова правлiння                                             О.Ю.Локтiонов  

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ 

(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" 

40977562 04080, м.Київ, вул. 

Олексiя Терьохiна,4 

488 000 100 488 000 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

     

Усього 488 000 100 488 000 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) 
Номінальна вартість 

(грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції та/або 

допуску до торгів на фондовій біржі в 

частині включення до біржового реєстру 

простi, бездокументарнi, 

iменнi 

488 000 500,00 Кожною простою Акцiєю Банку її власнику - Акцiонеру 

надається однакова сукупнiсть прав, включаючи право:  

1) брати  участь  в  управлiннi  Банком  особисто  або  

через  своїх представникiв шляхом участi в Загальних зборах 

Акцiонерiв Банку; 

2) брати  участь  у  розподiлi  прибутку  Банку  та  

отримувати  його частину (Дивiденди) вiдповiдно до 

рiшення Загальних зборiв Акцiонерiв; 

3) отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Банку; 

4) вийти зi складу Акцiонерiв Банку шляхом вiдчуження 

Акцiй, якi йому належать; 

5) отримати у разi лiквiдацiї Банку частину його майна або 

вартостi частини майна; 

Акцiонери  Банку  можуть  мати  також  iншi  права,  

передбаченi положеннями чинного законодавства України. 

 

Акцiонери зобов'язанi: 

1) виконувати вимоги, встановленi Статутом, iншими 

внутрiшнiми нормативними документами Банку, рiшеннями 

Загальних зборiв Акцiонерiв,  

Наглядової ради, Правлiння Банку, а також iнших органiв 

управлiння Банку у межах їх компетенцiї; 

2) не  розголошувати  комерцiйну  таємницю  та  

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку;  

3) сплатити вартiсть Акцiй у розмiрi та порядку, 

встановленому цим Статутом та рiшеннями Загальних зборiв 

Акцiонерiв Банку; 

4) сприяти  ефективнiй  роботi  Банку  при  здiйсненнi  

ним  своєї дiяльностi; 

5) виконувати свої зобов'язання перед Банком, включаючи 

такi, що пов'язанi з майновою участю. 

Акцiонери  Банку  можуть  мати  також  iншi  обов'язки,  

передбаченi  

положеннями чинного законодавства України 

 

акцiї включено до бiрживого списку 

Примітки: 

Вiдсутнє 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість (грн) 

Кількість 

акцій (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.11.2017 107/1/2017 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000080972 Акція проста 

бездокументарн

а іменна 

Бездокументар

ні іменні 

500 488 000 244 000 000 100 

Опис 
У звiтному 2019 роцi торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась, факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах 

не було. Рiшення про додаткову емiсiю у 2019 роцi не приймалось. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн) 

Основні засоби, усього 

(тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 28 447 36 567 0 0 28 447 36 567 

  будівлі та споруди 28 043 28 110 0 0 28 043 28 110 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 404 8 457 0 0 404 8 457 

2. Невиробничого призначення: 27 761 24 674 0 0 27 761 24 674 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 27 761 24 674 0 0 27 761 24 674 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 56 208 61 241 0 0 56 208 61 241 

Опис 

Станом на 31 грудня 2019 року: 

- основнi засоби та нематерiальнi активи, стосовно яких є передбаченi 

законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження, а також 

такi, що оформленi у заставу або тимчасово не використовуються, вiдсутнi; 

- первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 670 тисяч 

гривень; 

- нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права власностi, або 

власностворених, не має. 

Станом на 01 сiчня 2020 року Банком проведена незалежна експертна оцiнка ринкової 

вартостi нежитлових примiщень, що облiковується в складi основних засобiв, за 

результатами якої вiдсутнi пiдстави для визнання зменшення корисностi за такими 

об`єктами. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

0 01.01.2019 0 0 31.12.2019 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0 01.01.2019 0 0 31.12.2019 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0 01.01.2019 0 0 31.12.2019 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0 01.01.2019 0 0 31.12.2019 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0 01.01.2019 0 0 31.12.2019 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 
X 0 X X 

0 01.01.2019 0 X 31.12.2019 

Податкові зобов'язання X 0 X X 



Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 46 812 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 46 812 X X 

Опис Балансова вартiсть зобов'язань за субординованим боргом станом на кiнець 

дня 31 грудня 2018 року "Iншi зобовязання та забезпечення" становить 46 

812 тис. грн., у тому числi:  

- субординований борг - 36 247 тис.грн.; 

- кошти клiєнтiв  - 9 135 тис.грн.; 

- Iншi зобовязання - 1 430 тис.грн.  

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний 

депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 3037070711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, р-н, 

м.Київ, вул.Тропiнiна,7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності рiшення НКЦПФР 2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 

Факс (044) 363-04-00 

Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Проведення депозитарних операцiй за 

розпорядженнями емiтента (адмiнiстративнi 

операцiї, облiковi операцiї, iнформацiйнi 

операцiї); послуги акцiонерам, якi сукупно є 

власниками 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй 

емiтента. Згiдно Правил Центрального 

депозитарiю цiнних паперiв зареєстрованих 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку України 1 жовтня 2013 року 

ПАТ <Нацiональний депозитарiй України> є 

Центральним депозитарiєм. Згiдно Статтi 29. 

Закону України <Про депозитарну систему 

України> вiд 6 липня 2012 року iз змiнами та 

доповненнями, лiцензiя на провадження 

депозитарної дiяльностi Центрального 

депозитарiю, не видається. 

 

 

Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

на 31.12.2019 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 3 784 3 289 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 

України 
1010 0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток 
1020 0 0 

Кошти в інших банках 1030 0 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 0 0 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 169 943 169 043 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 24 674 27 761 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 1090 248 248 

Відстрочений податковий актив 1100 0 0 

Гудвіл 1110 0 0 



Основні засоби та нематеріальні активи 1120 40 817 28 638 

Інші фінансові активи 1130 0 0 

Інші активи 1140 1 002 2 804 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 

вибуття 
1150 0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників 1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 

Усього активів 1999 240 468 231 783 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 0 0 

Кошти клієнтів 2010 9 135 617 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
2020 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 0 0 

Інші залучені кошти 2040 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2050 0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 0 0 

Резерви за зобов'язаннями 2070 0 0 

Інші фінансові зобов'язання 2080 0 0 

Інші зобов'язання 2090 1 430 347 

Субординований борг 2100 36 247 32 754 

Зобов'язання групи вибуття 2110 0 0 

Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
2990  

Зобов'язання – усього за додатковими статтями 2990 0 0 

Усього зобов'язань 2999 46 812 33 718 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 3000 244 000 244 000 

Емісійні різниці 3010 0 0 

Незареєстрований статутний капітал 3020 0 0 

Інший додатковий капітал 3030 -261 -261 

Резерви та інші фонди банку 3040 4 859 4 044 

Резерви переоцінки 3050 5 352 5 352 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 -60 294 -55 070 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
3490  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 3490 0 0 

Неконтрольована частка 3500 0 0 

Усього власного капіталу 3999 193 656 198 065 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 240 468 231 783 

Примітки: вiдсутнi 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

23.04.2020 року Керівник Локтiонов О.Ю. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Дьомiна Н.М. (044)4542712 Головний бухгалтер Зеленюк Н.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) 

за 2019 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 28 918 27 302 

Процентні витрати 1005 -5 414 -4 831 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 1010 23 504 22 471 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів 

та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 
1020 0 0 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні витрати) після 

створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості 

клієнтів, коштів в інших банках 

1030 0 0 

Комісійні доходи 1040 43 142 

Комісійні витрати 1045 -99 -71 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 

1050 0 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 1060 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 1070 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 28 30 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 -277 -34 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 1100 0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання 

фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, 

ніж ринкова 

1110 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання 

фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або 

нижчою, ніж ринкова 

1120 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 
1130 -81 -6 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку на продаж 
1140 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку до погашення 
1150 -793 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 1160 0 111 

Інші операційні доходи 1170 54 0 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 -26 788 -14 492 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 1190 0 0 

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників 1390  

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 1390 0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників 1395  

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 1395 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1500 -4 409 8 151 

Витрати на податок на прибуток 1510 0 0 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 -4 409 8 151 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 -4 409 8 151 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 2000 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 2040 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників 
2190  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями 
2190 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників 
2195  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями 
2195 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного 

доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток 
2250 0 0 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток 

чи збиток після оподаткування 
2360 0 0 



СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 2510 0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 

потоків 
2520 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання 

звітності 
2530 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 2540 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників 
2690  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями 
2690 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників 
2695  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями 
2695 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного 

доходу,  що буде рекласифікований у прибуток чи збиток 
2750 0 0 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи 

збиток після оподаткування 
2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 0 0 

Усього сукупного доходу за рік 2999 -4 409 8 151 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 -4 409 8 151 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 -4 408 8 151 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:    

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 -9,03000 16,70000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію 
4120 -9,03000 16,70000 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:    

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4210 0,00000 0,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію 
4220 0,00000 0,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:    

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 4310 -9,03000 16,70000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію за рік 
4320 -9,03000 16,70000 

Примітки: вiдсутнi 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

23.04.2020 року Керівник Локтiонов О.Ю. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Дьомiна Н.М. (044)4542712 Головний бухгалтер Зеленюк Н.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2019 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконт-рол

ьо-вана 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатковий 

капітал 

незареєстро

ваний 

статутний 

капітал 

резервні та 

інші фонди 

резерви 

переоцінки 

нерозподіле

ний 

прибуток 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на кінець періоду, що передує 

попередньому періоду (до перерахунку) 

1000 244 000 -261 0 4 044 0 -63 221 184 562 0 184 562 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив переходу 

на нові та/або переглянуті стандарти і 

тлумачення 

1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 8 151 8 151 0 8 151 

    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних та інших 

фондів 

1310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний капітал 1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 1330 0 0 0 0 5 352 0 5 352 0 5 352 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 1345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в акціонерів:           

    купівля 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 1358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 1370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець попереднього періоду 2000 244 000 -261 0 4 044 5 352 -55 070 198 065 0 198 065 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 -4 409 -4 409 0 -4 409 

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних та інших 

фондів 

2310 0 0 0 815 0 -815 0 0 0 

Незареєстрований статутний капітал 2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Операції з акціонерами 2330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 2345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в акціонерів:           

    купівля 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 2354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові статті – опис статей та вміст 

показників 

 ; 

Додаткові статті – усього за додатковими 

статтями 

9990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного періоду 9999 244 000 -261 0 4 859 5 352 -60 294 193 656 0 193 656 

Примітки: вiдсутнi 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

23.04.2020 Керівник Локтiонов О.Ю. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Дьомiна Н.М. (044)4542712 Головний бухгалтер Зеленюк Н.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом 

за 2019 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 25 937 26 651 

Процентні витрати, що сплачені 1015 -1 921 -1 924 

Комісійні доходи, що отримані 1020 43 142 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 -99 -71 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 29 30 

Інші отримані операційні доходи 1100 54 0 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 -18 500 -10 089 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 -4 340 -3 436 

Податок на прибуток, сплачений 1800 0 0 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях 
1510 1 203 11 303 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату 

переоцінки у фінансових результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 

клієнтів 
1650 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 635 -2 106 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 8 518 -1 927 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 1720 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 1 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності 
1999 10 356 7 271 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 2030 -1 587 168 -2 310 991 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2040 1 588 177 2 292 308 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням 

сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 3 063 0 

Придбання основних засобів 2110 -9 450 -479 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 -4 059 -129 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
2999 -9 437 -19 291 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 



Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 11 900 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності 
3999 0 11 900 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на 

грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 -330 10 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 589 -110 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 5300 3 307 3 417 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 3 896 3 307 

Примітки: вiдсутнi 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

23.04.2020 року Керівник Локтiонов О.Ю. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Дьомiна Н.М. (044)4542712 Головний бухгалтер Зеленюк Н.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



 

Примітки до фінансової звітності 

за 2019 рік 

 

1.  

ПРИМIТКА 1. Iнформацiя про банк 

Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" (далi - Банк) було засноване в Українi 17 грудня 2003 року 

як Закрите акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" та зареєстроване Нацiональним банком України 

19 березня 2004 року. 01 жовтня 2007 року Банк було перетворено на Вiдкрите акцiонерне товариство "Український банк 

реконструкцiї та розвитку". Внаслiдок змiн у Законi України "Про акцiонернi товариства" 28 серпня 2009 року було змiнено 

назву на Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку". 01 листопада 2018 року у зв'язку iз 

змiнами в Законi України "Про акцiонернi товариства" Банком було змiнено тип акцiонерного товариства на приватне 

акцiонерне товариство, а також змiнено назву на Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку".  

Мiсцезнаходження банку: 04080, Україна, м.Київ, вул. Олексiя Терьохiна, 4. 

Основна дiяльнiсть Банк здiйснює свою дiяльнiсть в рамках банкiвської лiцензiї №216, яка видана Нацiональним Банком 

України 15 березня 2011, має право надавати банкiвськi послуги, визначенi частиною третьою статтi 47 Закону України "Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть".  

Банк має Лiцензiю Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: дилерської дiяльностi.  

Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб Свiдоцтво №169 вiд 19 листопада 2012 року.   

Банк може надавати увесь спектр банкiвських послуг згiдно з дiючим законодавством України та у вiдповiдностi до наявних 

банкiвської i генеральної лiцензiй Нацiонального банку України та лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку. У 2019 роцi Банк не здiйснював кредитування юридичних та фiзичних осiб, а також iншi активнi банкiвськi операцiї, 

окрiм вкладень у державнi борговi цiннi папери та депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України. Також Банк активно не 

залучав ресурси вiд банкiвських установ, юридичних та фiзичних осiб. 

У 2019 роцi Банк здiйснював свою дiяльнiсть на територiї однiєї областi (регiонально). 

Акцiонери Банку. Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року єдиним акцiонером банку, якому належать 100% 

статутного капiталу Банку було Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" (Україна). 

Власниками iстотної участi Банку станом на 31 грудня 2019 року є громадяни КНР Янь Дуншен та Дай Джунюн разом, якi 

набули спiльної опосередкованої участi в розмiрi 100% через: 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО, ЛIМIТЕД" у якому 80% участi 

належить "БОСЕ (Гонконг) Ко., Лiмiтед" (BOCE (Hong Kong) Co., Limited) та 20% участi - Яню Дуншену;  

- "БОСЕ (Гонконг) Ко., Лiмiтед" (Гонконг), 100% статутного капiталу якого належить "Баоши (Тяньцзiнь) Електроник 

Комерс Ко.", Лтд (Baoshi (Tianjin) Еlectronic Commerce Co., Ltd); 

- "Баоши (Тяньцзiнь) Електроник Комерс Ко., Лтд", 99% статутного капiталу якого належить Тяньцзiньському 

акцiонерному товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бохайська Товарна Бiржа" (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., 

Ltd); 

- Тяньцзiньське акцiонерне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бохайська Товарна Бiржа", 15,5113% участi у 

якому належить Яню Дуншену; 31,5802% участi у якому належить Акцiйному iнвестицiйному пiдприємству "Бо Сюй" (Хоргос) 

(Обмежене партнерство) (Нorgos Bo Xu Equity Investment Limited Partnership); 

- Акцiйне iнвестицiйне пiдприємство "Бо Сюй" (Хоргос) (Обмежене партнерство), 90% участi у якому належить Яню 

Дуншену та 10% Дай Джунюн. 

Частка керiвництва в акцiях Банку вiдсутня. 

Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Правлiнням Банку 23 квiтня 2020 року. 

ПРИМIТКА 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть 

2.  

ПРИМIТКА 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть 

За даними офiцiйного сайту Нацiонального банку України у 2019 роцi зростання реального ВВП становило 3,3% р/р та було 

практично на рiвнi 2018 року. Вагомими чинниками цього були пожвавлення приватного споживання на тлi пiдвищення зарплат, 

пенсiй та полiпшення споживчих настроїв, а також високi темпи зростання iнвестицiй. У свою чергу, це позначилося на 

зростаннi торгiвлi, транспорту, будiвництва та низки секторiв послуг. Черговий рекордний урожай зернових та олiйних культур 

був вагомим драйвером зростання ВВП та експорту. 

Продовжилося суттєве зниження iнфляцiйного тиску, що випереджало прогнознi показники. Змiцнення обмiнного курсу гривнi 

до iноземних валют створювало дефляцiйний вплив на всi внутрiшнi цiни (як на споживчi, так i на цiновi показники всього 

реального сектору економiки). Як результат споживча iнфляцiя за пiдсумками 2019 року уповiльнилася до 4,1% i була близькою 

до нижньої межi цiльового дiапазону (5% + 1 в. п.). 

За пiдсумками 2019 року курс української гривнi зрiс вiдносно всiх валют свiту. Це зробило гривню валютою, яка найбiльше 

зросла протягом 2019 року. Головними причинами змiцнення гривнi цього року став значний приплив iнвестицiй в ОВДП з боку 

нерезидентiв, валютнi перекази вiд заробiтчан i фiнансова стабiльнiсть держави. 

Макроекономiчна ситуацiя сприяла фiнансовiй стабiльностi та змiцненню фiнансового сектору. Завдяки полiпшенню 

економiчної ситуацiї бiльшiсть кредитних агентств пiдвищили рейтинги України. Це посилило спроможнiсть залучати кошти на 

мiжнародному ринку, однак їхня вартiсть все ще зависока. Тому спiвпраця з МВФ та iншими мiжнародними фiнансовими 

органiзацiями є критично важливою. Нова трирiчна програма розширеного фiнансування (EFF) обсягом близько 5,5 млрд. дол. 

США сприятиме подальшому здешевленню суверенних та корпоративних запозичень. Завдяки припливу капiталу, 

забезпеченому державним сектором, та збiльшенню залучень реального сектору у другiй половинi року, валовi резерви зросли 

до найвищого рiвня з кiнця 2012 року - 25,3 млрд доларiв США станом на кiнець 2019 року. 

Показники дiяльностi банкiв полiпшуються: зростає обсяг кредитного портфеля, його якiсть покращується, вiдрахування до 

резервiв найнижчi за бiльш як десятилiття, банки високоприбутковi. Тому адекватнiсть капiталу банкiв значно вища вiд 

мiнiмальних нормативiв. Середнє значення достатностi регулятивного капiталу зараз становить 19,4%, основного - 13,6%. Такi 

показники за поточних макроекономiчних умов створюють комфорт бiльшостi банкiв та регулятору, а запас капiталу 

забезпечить виконання пiдвищених вимог i надалi, не сповiльнюючи темпи кредитування. 



 

Структурний профiцит лiквiдностi на фiнансовому ринку зберiгається. Банкiвський сектор працює в умовах надлишкової 

лiквiдностi, бiльшiсть банкiв виконує норматив LCR зi значним запасом. Водночас конкуренцiя за пасиви - депозити корпорацiй 

та населення - залишається високою, що стримує здешевлення фондування. Коротка структура пасивiв залишається системним 

ризиком банкiвського сектору. 

 

Частка валюти в активах та зобов'язаннях банкiв за звiтний рiк зросла, банки стали бiльш охоче кредитувати бiзнес у валютi. 

Водночас вiдкритi валютнi позицiї банкiв нинi не створюють для них значних ризикiв, а зовнiшнiй борг банкiв не зростає. Умови 

роботи банкiв залишаються сприятливими, рентабельнiсть капiталу на iсторично найвищому рiвнi, проте в майбутньому буде 

скорочуватися. Темпи зростання комiсiйних доходiв уповiльнюються, процентна маржа стане меншою, оскiльки триває цикл 

пом'якшення монетарної полiтики та зниження вiдсоткових ставок. 

 

У IV кварталi 2019 року Правлiння НБУ двiчi знизило облiкову ставку загалом на 300 б. п. - до 13,5% та ще на 250 б. п. до 11,0% 

у сiчнi 2020 року. Таке зниження стало можливим завдяки значному змiцненню курсу гривнi наприкiнцi 2019 року, вплив якого 

на цiни ще не повнiстю реалiзувався. Додатковим чинником пом'якшення полiтики наприкiнцi 2019 року стало узгодження на 

робочому рiвнi нової трирiчної програми спiвпрацi з МВФ. 

 

Рiвень непрацюючих кредитiв (NPL) у секторi продовжує скорочуватися. Фактори залишаються незмiнними - зниження обсягiв 

неякiсних валютних кредитiв унаслiдок укрiплення гривнi; "розмиття" споживчого портфеля новими кредитами та фiнансова 

реструктуризацiя корпоративних кредитiв. Непрацюючi кредити на балансах банкiв не несуть значного ризику - рiвень покриття 

резервами досяг 93,8%. Статистика NPL належно вiдображає реальну якiсть портфеля. Проте є частина кредитiв, якi банки 

вважають знецiненими за МСФЗ 9, але не класифiкують як дефолтнi за пруденцiйними вимогами. НБУ планує зробити 

визначення непрацюючих кредитiв ще бiльш консервативним, щоб воно покривало i знецiненi, i дефолтнi кредити. Це може 

збiльшити оцiнку частки NPL у секторi приблизно на 3 в. п. 

Основними джерелами фiнансування Банку у звiтному роцi були власнi кошти та кошти залученi на умовах субординованого 

боргу. 

3.  

ПРИМIТКА 3. Основи подання фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Банку була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "МСФЗ"), 

прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), та тлумачень, випущених Комiтетом з 

тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ"). 

Валютою цiєї звiтностi є гривня, звiтнiсть представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше. 

4.  

ПРИМIТКА 4. Принципи облiкової полiтики 

4.1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi 

У цiй звiтностi використовуються рiзнi основи оцiнки з рiзним ступенем та в рiзних комбiнацiях. Вони включають: 

  первiсна вартiсть - активи вiдображаються за сумою сплачених грошових коштiв чи їх еквiвалентiв або за 

справедливою вартiстю компенсацiї, виданої, щоб придбати їх, на момент їх придбання. Зобов'язання вiдображаються за сумою 

надходжень, отриманих в обмiн на зобов'язання, або, за деяких iнших обставин (наприклад, податкiв на прибуток), за сумами 

грошових коштiв чи їх еквiвалентiв, що, як очiкується, будуть сплаченi з метою погашення зобов'язання в ходi звичайної 

дiяльностi; 

  справедлива вартiсть - це цiна, яка б була сформована за наступних умов: 

- цiна є вихiдною, тобто такою, яка отримується за продаж або сплачується за передачу; 

- цiна є отриманою у ходi звичайної операцiї; 

- цiна є отриманою на основному або найсприятливiшому ринку, 

- учасники основного або найсприятливiшого ринку - покупцi та продавцi є незалежними та обiзнаними; 

- цiна є отриманою за поточними ринковими умовами на дату оцiнювання справедливої вартостi; 

- цiна є отриманою незалежно вiд того, чи спостерiгається вона безпосередньо, чи отримана за допомогою методик 

оцiнювання; 

- цiна є ринковою оцiнкою, а не оцiнкою з урахуванням специфiки Банку. 

- амортизована вартiсть - сума, за якою фiнансовий актив чи фiнансове зобов'язання оцiнюється пiд час первiсного 

визнання з вирахуванням погашення основної суми, i з додаванням або вирахуванням накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi 

мiж первiсною вартiстю та вартiстю при погашеннi (вiдкоригованої, у випадку фiнансових активiв, iз урахуванням резерву пiд 

збитки), визначена за методом ефективного вiдсотка. 

- балансова вартiсть фiнансових iнструментiв- це вартiсть, за якою актив та зобов'язання вiдображаються в балансi. 

Балансова вартiсть для фiнансового активу та фiнансового зобов'язання складається з основної суми боргу, нарахованих 

процентiв, неамортизованої премiї (дисконту), суми переоцiнки, а для фiнансового активу - суми оцiночного резерву пiд 

очiкуванi кредитнi збитки; 

-  балансова вартiсть нефiнансових активiв - це сума, за якою актив визнають пiсля вирахування будь-якої суми 

накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi або суми оцiночного резерву з урахуванням 

переоцiнки у вiдповiдних випадках; 

4.2. Фiнансовi iнструменти 

Первiсне визнання 

Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат, спочатку визнаються за 

справедливою вартiстю. Усi iншi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi 

на здiйснення операцiї. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж 

справедливою вартiстю та цiною угоди. 

Найкращим доказом справедливої вартостi фiнансового iнструмента при первiсному визнаннi зазвичай є цiна угоди. Банк робить 

висновок, що справедлива вартiсть при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд цiни угоди: 

  якщо справедлива вартiсть пiдтверджується котируваннями на активному ринку для iдентичного активу чи 

зобов'язання (тобто вхiднi данi Рiвня 1) чи ?рунтується на методицi оцiнки, яка використовує даннi винятково спостережуваних 



ринкiв, Банк визнає рiзницю мiж справедливою вартiстю при первiсному визнаннi i цiною угоди в якостi доходу чи збитку; 

  в рештi випадкiв первiсна оцiнка фiнансового iнструменту коригується для вiднесення на майбутнi перiоди рiзницi мiж 

справедливою вартiстю при первiсному визнаннi i цiною угоди. При первiсному визнаннi Банк визнає вiдкладену рiзницю в 

якостi доходу чи збитку лише у тому випадку, якщо вхiднi данi стають спостережуваними або якщо визнання iнструменту 

припиняється. 

Дата визнання 

Придбання або продаж фiнансових активiв i зобов'язань на стандартних умовах вiдображаються на дату укладення угоди, тобто 

на дату, коли Банк бере на себе зобов'язання щодо придбання активу або зобов'язання. До придбання або продажу на 

стандартних умовах вiдносяться придбання або продаж фiнансових активiв i зобов'язань в рамках договору, за умовами якого 

потрiбно постачання активiв i зобов'язань в межах термiну, встановленого правилами або угодами, прийнятими на ринку. 

Класифiкацiя 

Фiнансовi активи Банк класифiкує залежно вiд намiрiв та полiтики управлiння активами як фiнансовi активи, якi оцiнюються за 

амортизованою вартiстю, де метою утримання такого активу (тобто бiзнес-моделлю) є отримання передбачених договором 

потокiв грошових коштiв.  

Пiд час первiсного визнання, Банк здiйснює класифiкацiю фiнансових активiв, виходячи з бiзнес-моделi, яку вiн використовує 

для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором. 

Оцiнка бiзнес-моделi. Банк визначає бiзнес-модель на рiвнi, який найкраще вiдображає, яким чином здiйснюється управлiння 

об'єднаними в групи фiнансовими активами для досягнення певної мети бiзнесу. Бiзнес-модель Банку оцiнюється не на рiвнi 

окремих iнструментiв, а на бiльш високому рiвнi агрегування портфелiв i заснована на спостережуваних факторах, таких як:  

- яким чином оцiнюється результативнiсть бiзнес-моделi i прибутковiсть фiнансових активiв, утримуваних в рамках цiєї 

бiзнес-моделi, i яким чином ця iнформацiя повiдомляється ключовому управлiнському персоналу Банку;  

- ризики, якi впливають на результативнiсть бiзнес-моделi (i на прибутковiсть фiнансових активiв, утримуваних в рамках 

цiєї бiзнес-моделi) i, зокрема, спосiб управлiння даними ризиками;  

- очiкувана частота, обсяг i термiни продажiв також є важливими аспектами при оцiнцi бiзнес-моделi Банку.  

Оцiнка бiзнес-моделi заснована на сценарiях, виникнення яких об?рунтовано очiкується, без урахування так званого 

"найгiршого" або "стресового" сценарiїв. Якщо грошовi потоки пiсля первiсного визнання реалiзованi способом, вiдмiнним вiд 

очiкувань Банку, Банк не змiнює класифiкацiю наявних фiнансових активiв, утримуваних в рамках даної бiзнес-моделi, але в 

подальшому приймає таку iнформацiю до уваги при оцiнцi нещодавно створених або нещодавно придбаних фiнансових активiв.  

Тест "виключно платежi в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу" (тест SPPI). У 

рамках другого етапу процесу класифiкацiї Банк оцiнює договiрнi умови фiнансового активу, щоб визначити, чи є передбаченi 

договором грошовi потоки за активом виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину 

основної суми боргу (так званий SPPI-тест). 

Для цiлей даного тесту "основна сума боргу" являє собою справедливу вартiсть фiнансового активу при первiсному визнаннi, i 

вона може змiнюватися протягом строку дiї даного фiнансового активу (наприклад, якщо мають мiсце виплати в рахунок 

погашення основної суми боргу або амортизацiя премiї / дисконту). Найбiльш значними елементами вiдсоткiв в рамках 

кредитного договору зазвичай є вiдшкодування за тимчасову вартiсть грошей i вiдшкодування за кредитний ризик. Для 

проведення SPPI-тесту Банк застосовує судження i аналiзує доречнi фактори, наприклад, в якiй валютi виражений фiнансовий 

актив, i перiод, на який встановлена процентна ставка. У той же час договiрнi умови, якi здiйснюють бiльш нiж незначний вплив 

на схильнiсть до ризикiв або волатильнiсть передбачених договором грошових потокiв, якi пов'язанi з базовою кредитною 

угодою, що не обумовлюють виникнення передбачених договором грошових потокiв, якi є виключно платежами в рахунок 

основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу. У таких випадках фiнансовий актив необхiдно 

оцiнювати за СВПЗ. 

Станом на звiтну дату всi фiнансовi активи Банку оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

 

Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

 

Знецiнення фiнансових активiв 

Банк застосовує загальний колективний пiдхiд до оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за депозитними сертифiкатами, 

емiтованими Нацiональним банком України, коштами в iнших банках та облiгацiями внутрiшньої державної позики, а 

кореспондентський рахунок в Нацiональному банку України - на iндивiдуальнiй.  

 

Кредитна якiсть фiнансових iнструментiв, емiтованих Нацiональним банком України, обмежена суверенним рейтингом України, 

але разом з тим показник втрат за дефолтом за минули перiоди дорiвнює нулю. Тому, резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки за 

цими фiнансовими iнструментами не формуються. 

 

Свiдченням значного збiльшення кредитного ризику фiнансового iнструменту є такi основнi спостережнi данi в залежностi вiд 

виду позичальника: 

- банки - пониження класу позичальника на 2 класи або на 1, починаючи з 3 класу; зниження зовнiшнього рейтингу за 

нацiональною шкалою нижче BBB-(S&P) або Baa3 (Moody's) або BBB- (Fitch); наявнiсть фактiв невиконання економiчних 

нормативiв та/або нормативу обов'язкового резервування, встановлених регулятором; 

- державнi цiннi папери - зниження зовнiшнього рейтингу за нацiональною шкалою нижче CCC-(S&P) або Са (Moody's) 

або ССС- (Fitch). 

- дебiторська заборгованiсть - прострочена заборгованiсть за платежами строком вiд 30 до 90 днiв; 

 

Ознаками дефолту визнаються такi фактори: 

- банки - порушення платiжних зобов'язань за кредитним договором (сплата процентiв/ комiсiй/основної суми) або не 

виконання платiжних доручень Банку за залишками на кореспондентських рахунках протягом одного операцiйного дня; 

зниження зовнiшнього рейтингу до D чи С; наявнiсть одного з перелiчених факторiв: банк знаходиться пiд управлiнням 

тимчасової адмiнiстрацiї, банк у станi лiквiдацiї, у банка вiдкликана лiцензiя. 

- державнi цiннi папери - зниження зовнiшнього рейтингу за нацiональною шкалою до рейтингу до D чи С. 

 



Фiнансова дебiторська заборгованiсть резервується вiдповiдно до спрощеного пiдходу передбаченого у МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти".  

 

Припинення визнання 

Фiнансовi активи. Фiнансовий актив (або, коли застосовується частина фiнансового активу або частина групи аналогiчних 

фiнансових активiв) припиняє визнаватися, коли: 

  активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть або 

  Банк передав права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклав угоду про передачу, i при цьому 

також передав в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або Банк не передав та не залишив в 

основному всi ризики та вигоди володiння, але припинив здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо 

контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi без внесення обмежень на перепродаж; 

  вiдбулося списання активу за рахунок резерву або прощення боргу. 

 

Фiнансовi зобов'язання. Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватися, коли воно виконане, анульоване або минає строк його дiї. 

У випадку коли iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюється на iнше вiд того самого кредитора на суттєво iнших умовах, або в 

умови iснуючого зобов'язання вносяться iстотнi коригування, то така замiна або коригування вважаються припиненням 

визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання, а рiзниця вiдповiдної балансової вартостi визнається у Звiтi 

про прибутки та збитки. 

 

Особливостi окремих класiв фiнансових iнструментiв та класiв активiв, за якими розраховуються резервiв пiд очiкуванi кредитнi 

збитки 

Грошовi кошти. Грошовими коштами Банку є залишки готiвки у касi, кошти на кореспондентському рахунку в Нацiональному 

банку України, кошти у банкiвських установах зi строком погашення до 90 днiв вiд дати виникнення, якi не обтяженi будь-якими 

договiрними зобов'язаннями. Грошовi кошти облiковуються за амортизованою вартiстю. Банк у вiдповiдностi до обраної 

облiкової полiтики не класифiкує фiнансовi iнструменти у якостi еквiвалентiв грошових коштiв.  

 

Iнвестицiї Банку в цiннi папери - це iнвестицiї в борговi цiннi папери, метою утримання яких є отримання грошових потокiв 

згiдно умов емiсiї. Борговi цiннi папери, що утримуються банком з метою отримання грошових потокiв згiдно умов емiсiї, 

вiдображаються пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, а в подальшому облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю.  

Протягом звiтного 2019 року та попереднього звiтного перiоду банк здiйснював iнвестицiї виключно у облiгацiї 

внутрiшньодержавної позики, номiнованi у нацiональнiй та iноземнiй валютах, iз строком погашення до 1 року, та депозитнi 

сертифiкати Нацiонального банку України.  

Банк визнає процентнi доходи за борговими цiнними паперами шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка. 

 

Фiнансовi зобов'язання 

Кошти клiєнтiв. Кошти клiєнтiв включають непохiднi фiнансовi зобов'язання перед корпоративними клiєнтами та фiзичними 

особами. Банк оцiнює кошти клiєнтiв пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, а в подальшому за амортизованою 

вартiстю. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку процентнi витрати за фiнансовими iнструментами, за якими неможливо 

визначити величину майбутнiх грошових потокiв та термiни їх виникнення iз застосуванням номiнальної процентної ставки. 

 

Субординований борг - довгостроковi залученi кошти, якi вiдповiдно до договору повертаються iнвестору пiсля погашення 

претензiй усiх iнших кредиторiв, та включаються до складу капiталу за умови отримання дозволу Нацiонального банку України. 

Сума субординованого боргу, уключеного до капiталу, щорiчно зменшується на 20 вiдсоткiв її первинного розмiру протягом 

п'яти останнiх рокiв дiї договору. 

Субординований борг первiсно облiковується за справедливою вартiстю. Банк вiдображає пiд час первiсного визнання прибуток 

або збиток на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового зобов'язання та вартiстю договору в кореспонденцiї з 

рахунками дисконту/премiї, якщо ефективна ставка вiдсотка за цим iнструментом є вищою або нижчою, нiж ринкова. Пiсля 

первiсного визнання кошти, залученi на умовах субординованого боргу облiковуються за амортизованою вартiстю. 

Нарахування витрат за субординованим боргом здiйснюється Банком щомiсячно iз застосування ефективної ставки вiдсотка. 

Виплата процентiв здiйснюється вiдповiдно до умов Договору та з урахуванням особливостей, визначених в Договорi щодо 

виплати процентiв за умови наявностi певних параметрiв дiяльностi Банку. Нарахованi, але невиплаченi проценти, не 

капiталiзуються, але враховуються Банком при визначеннi балансової вартостi субординованого боргу. 

 

4.3. Iнвестицiйна нерухомiсть 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухоме майно, утримуване Банком для отримання прибутку вiд надання його в оренду або для 

збереження капiталу, а не для цiлей його використання в операцiйнiй чи адмiнiстративнiй дiяльностi i яке сам Банк не займає. 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно визнається за собiвартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, що 

безпосередньо пов'язанi з її придбанням, та в подальшому не переоцiнюється. Пiсля визнання її активом iнвестицiйна 

нерухомiсть облiковується за собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

 

Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює нулю, первiсна вартiсть амортизується протягом строку його 

корисного використання, який для будiвель становить 75 рокiв. Земля не амортизується. 

 

Банк здiйснює аналiз наявностi ознак зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв щороку станом на 01 

грудня поточного року в рамках проведення рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов'язань. За результатами iнвентаризацiї станом 

на 01 грудня 2019 року вiдсутнi пiдстави для визнання зменшення корисностi за об`єктами iнвестицiйної нерухомостi. 

 

4.4. Основнi засоби 



 

Придбанi (створенi) основнi засоби/ малоцiннi необоротнi матерiальнi активи та нематерiальнi активи зараховуються на баланс 

Банку за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов'язанi з придбанням (створенням), доставкою, установкою i 

введенням їх в експлуатацiю. У подальшому основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

При нарахуваннi амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Дiапазон строкiв корисного використання (експлуатацiї) 

основних засобiв складає вiд 4х до 75-и рокiв, у тому числi: 

-будiвлi 75 рокiв; 

-машини та обладнання - 5-7 рокiв; 

-iнструменти, прилади та iнвентар - 4 роки; 

-iнформацiйнi системи та iншi машини для автоматичної обробки iнформацiї - 5 рокiв. 

 

Протягом звiтного року строки корисного використання основних засобiв переглядались, але не змiнювались. 

 

Банк визнає зменшення корисностi, якщо є свiдчення можливої втрати економiчної вигоди. Кориснiсть необоротних активiв 

зменшується, якщо їх балансова вартiсть перевищує оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування. Банк щороку здiйснює аналiз 

наявностi ознак зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв. За результатами проведеної станом на 

01грудня 2019 року iнвентаризацiї об`єктiв основних засобiв вiдсутнi пiдстави для визнання зменшення корисностi. 

 

4.5. Нематерiальнi активи 

 

Придбанi нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, яка складається iз фактичних витрат на придбання 

(виготовлення) i приведення у стан, при якому вони придатнi для використання вiдповiдно до запланованої мети. У подальшому 

нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених 

збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

Банк здiйснює аналiз наявностi ознак зменшення корисностi нематерiальних активiв щороку станом на 01 грудня поточного року 

в рамках проведення рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов'язань. Банк визнає зменшення корисностi, якщо є свiдчення можливої 

втрати економiчної вигоди. Кориснiсть нематерiальних активiв зменшується, якщо їх балансова вартiсть перевищує оцiнену 

суму очiкуваного вiдшкодування. Протягом 2018-2019 року зменшення корисностi за нематерiальними активами не визнавалось. 

 

4.6 Оперативний лiзинг (оренда), за яким Банк виступає лiзингодавцем 

 

Банк не отримує об'єкти в оренду, проте надає в оренду частину примiщення, класифiкуючи цi операцiї як операцiї оперативного 

лiзингу. Внаслiдок чого, пiд час застосування нового стандарту - МСФЗ 16 "Оренда" фiнансова звiтнiсть Банку не зазнала змiн. 

 

Операцiйна оренда- це господарська операцiя, що передбачає передачу лiзингоотримувачу права користування матерiальними 

цiнностями (зокрема основними засобами), що належать лiзингодавцю, з обов'язковим поверненням таких матерiальних 

цiнностей лiзингодавцю пiсля закiнчення строку дiї лiзингової (орендної) угоди. Лiзинг (оренда) класифiкується як оперативний, 

якщо Банк не передає всi ризики та вигоди щодо володiння основними засобами.  

 

Протягом всього строку лiзингу наданi в оперативний лiзинг (оренду) основнi засоби амортизуються Банком, як лiзингодавцем, 

на загальних пiдставах, та можуть переглядатись на предмет зменшення корисностi на загальних пiдставах. Оренднi платежi 

визнаються Банком в складi iнших операцiйних доходiв. Доходи за договорами операцiйної оренди визнаються на основi 

прямолiнiйного методу протягом строку дiї вiдповiдного договору оренди.  

 

4.7. Податок на прибуток 

 

Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними вiдшкодована стосовно 

оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попереднi перiоди. Прибуток, який оподатковується, або збиток базується 

на оцiночних показниках, якщо фiнансова звiтнiсть ухвалюється до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi 

податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних витрат.  

 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених податкових збиткiв 

та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей 

фiнансової звiтностi.  

 

Для визначення вiдстроченого податку на прибуток використовується ставка податку, яка дiятиме в перiод реалiзацiї 

вiдстроченого податкового активу або зобов'язання.  

 

4.8. Статутний капiтал та емiсiйний дохiд 

 

Статутний капiтал - це сплачена грошовими внесками учасникiв вартiсть акцiй Банку в розмiрi, визначеному статутом. 

Статутний капiтал вiдображається по первiснiй (номiнальнiй) вартостi. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, 

облiковуються в складi капiталу як зменшення суми надходжень та у фiнансовiй звiтностi вiдображається в складi iншого 

додаткового капiталу. Перевищення справедливої вартостi (цiни розмiщення) внесених в рахунок оплати акцiй грошових коштiв, 

над номiнальною вартiстю облiковується в складi капiталу як емiсiйний дохiд. 

 

4.9. Прибуток на акцiю 

 



Базисний прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку або збитку за рiк на середньозважену кiлькiсть 

звичайних акцiй, що були в обiгу протягом року. Банк не має конвертованих привiлейованих акцiй або конвертованих облiгацiй, 

таким чином, розбавлений прибуток на акцiю буде дорiвнювати базисному прибутку на акцiю. Банком не проводились операцiї з 

акцiями чи потенцiйними акцiями, якi могли б вплинути на суму прибутку на акцiю станом на звiтну дату. 

 

4.10. Доходи та витрати 

 

Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Банк отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути достовiрно 

визначенi. 

 

Процентнi доходи та витрати визнаються в результатi використання грошових коштiв та сум, що залученi Банком. Процентнi 

доходи та витрати за усiма фiнансовими iнструментами вiдображаються iз застосуванням методу ефективної ставки процента. 

Ефективна ставка процента не застосовується Банком: 

- для визнання доходiв/витрат за фiнансовими зобов'язаннями до запитання, строк дiї яких обмежується одним мiсячним 

звiтним перiодом; 

- для визнання доходiв/витрат за фiнансовими зобов'язаннями до запитання;  

- для визнання доходiв/витрат за коштами, що розмiщенi на поточних, кореспондентських рахунках на вимогу. 

 

Визнання в облiку доходiв та витрат Банку здiйснюється за принципами:  

- доходи та витрати вiдображаються в тих перiодах, до яких вони вiдносяться; 

- поправки до витрат або доходiв попереднiх облiкових перiодiв облiковуються на тих самих рахунках витрат або 

доходiв; 

- отриманi доходи майбутнiх перiодiв та проведенi витрати i платежi, якi належать до майбутнiх перiодiв облiковуються 

на рахунках для облiку доходiв та витрат майбутнiх перiодiв i вiдповiдно амортизуються протягом перiоду, зазначеного в 

договорах; 

- доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

 

Дохiд вiд реалiзацiї iнших банкiвських послуг та комiсiйнi доходи i витрати вiдображаються за методом нарахування. 

Комiсiї за наданими/отриманими послугами залежно вiд мети їх оцiнки та облiку пов'язаного з ними фiнансового iнструменту 

подiляються на: 

- комiсiї, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту. Цi комiсiї визнаються в складi первiсної 

вартостi фiнансового iнструменту. Банк визнає такi комiсiї iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. 

- комiсiї, що отримуються/сплачуються пiд час надання послуг, визнаються доходами/витратами або в момент 

нарахування, або в момент отримання/сплати. 

- комiсiї, що отримуються/сплачуються пiсля виконання певних дiй, визнаються як дохiд/витрати пiсля завершення 

певної операцiї або подiї. 

 

Отриманi доходи та здiйсненi витрати, що належать до майбутнiх перiодiв, облiковуються як доходи/витрати майбутнiх 

перiодiв. Банк щомiсяця визнає суму доходiв i витрат, що належать до звiтного перiоду.  

 

4.11. Переоцiнка iноземної валюти 

 

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховувалися в гривню за офiцiйними курсами обмiну 

валют, якi iснували на звiтну дату. Операцiї з iноземною валютою облiковувалися за офiцiйними курсами обмiну валют на дати 

проведення вiдповiдних операцiй. Прибутки та збитки, якi виникали у результатi переоцiнки iноземної валюти, включалися до 

складу статтi "Результат вiд переоцiнки iноземної валюти" Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про 

фiнансовi результати). Статтi доходiв та витрат майбутнiх перiодiв, що виникали в iноземнiй валютi за немонетарними статтями, 

також є немонетарними i облiковувалися за офiцiйним курсом на дату розрахунку, тобто фактичного їх отримання/сплати, i не 

переоцiнювалися пiд час кожної змiни офiцiйних курсiв до часу їх визнання за вiдповiдними рахунками доходiв/ витрат.  

 

Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi Банк використовував такi курси iноземної валюти: 

 

Валюта 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

100 доларiв США 2 368,6200 2 768,8264 

100 євро 2 642,2000 3 171,4138 

100 юанiв Женьмiньбi 338,5800 402,5761 

 

4.12. Виплати працiвникам 

 

Банк здiйснює виплату заробiтної плати та прирiвняних до неї платежiв своїм працiвникам. Витрати на заробiтну плату, внески 

до державного пенсiйного фонду i фондiв соцiального страхування, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також iншi 

винагороди, прирiвнянi до заробiтної плати, нараховуються у тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками 

Банку. 

 

У Банку вiдсутнє юридичне або очiкуване зобов'язання здiйснювати пенсiйнi або iншi подiбнi виплати. 

 

Банк проводить визначенi вiдрахування до Державної пенсiйної системи України, яка вимагає вiд роботодавця здiйснення 

поточних внескiв, що розраховуються як вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати вiдносяться до перiоду, в 

якому заробiтна плата нараховується. 

 

4.13. Iнформацiя за операцiйними сегментами 



 

Сегмент - це вiдокремлюваний компонент бiзнесу, який надає продукти або послуги (операцiйний сегмент) або займається 

наданням продукцiї або послуг в окремому економiчному регiонi (географiчний сегмент) та, результати дiяльностi або активи 

якого становлять не менше десяти процентiв вiд усiх сегментiв або, на думку керiвництва Банку, мають важливе значення для 

Банку. Сегменту притаманнi ризики та прибутковiсть, що вiдрiзняються його вiд iнших сегментiв дiяльностi. 

Iнформацiя про операцiйний сегмент вiдображається у звiтностi окремо, якщо така iнформацiя вiдповiдає будь-якому з 

кiлькiсних критерiїв: 

- дохiд даного сегмента вiд реалiзацiї продукцiї, послуг зовнiшнiм покупцям i за внутрiшньогосподарськими 

розрахунками становить 10% або бiльше вiд загального доходу (включаючи банкiвську дiяльнiсть у межах сегмента); 

- фiнансовий результат даного сегмента становить не менше нiж 10% сумарного фiнансового результату всiх сегментiв 

певного виду (тобто, не менше нiж 10% бiльшої з двох абсолютних величин - загальної суми прибутку або загальної суми збитку 

всiх сегментiв); 

- балансова вартiсть активiв сегменту становить 10% i бiльше вiд сукупної балансової вартостi усiх сегментiв певного 

виду. 

Формування звiтних сегментiв здiйснюється Банком на основi видiлених напрямкiв операцiйної дiяльностi (послуги банкам, 

послуги корпоративним клiєнтам та фiзичним особам, банкiвська дiяльнiсть з цiнними паперами) та шляхом об'єднання кiлькох 

подiбних сегментiв одного виду в окремий звiтний сегмент. Подiбними визнаються сегменти, якi мають протягом кiлькох 

звiтних перiодiв подiбнi значення прибутку та вiдповiдають бiльшостi критерiїв визначення операцiйного сегмента.   

Доходом звiтного сегменту є дохiд, який безпосередньо вiдноситься до сегмента, та вiдповiдна частина доходу Банку, що може 

бути вiднесена до сегмента вiд зовнiшньої дiяльностi. 

Витратами звiтного сегмента є витрати, пов'язанi з основною дiяльнiстю сегмента, що безпосередньо вiдносяться до нього, та 

вiдповiдна частина витрат, що можуть бути об?рунтовано вiднесенi до сегмента, уключаючи витрати вiд зовнiшньої дiяльностi. 

Витрати за сегментом не включають витрати на сплату податку на прибуток. 

Активами звiтного сегмента визнаються активи, якi використовуються для виконання звичайної дiяльностi i безпосередньо 

стосуються цього сегмента. Активи сегмента не включають активи з податку на прибуток. Активи сегмента визнаються пiсля 

вирахування вiдповiдних резервiв, якi регулюють оцiнку об'єкта в балансi Банку. 

Зобов'язання сегмента - це зобов'язання,  що виникають вiд звичайної дiяльностi сегмента i безпосередньо вiдносяться до 

сегмента, або можуть бути вiднесенi до сегмента шляхом пропорцiйного розподiлу. Якщо результат сегмента включає витрати 

на вiдсотки,  то зобов'язання сегмента включають вiдповiднi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки. Зобов'язання сегмента 

не включають зобов'язань за податком на прибуток.     

Основний критерiй, за яким Банком визначено звiтнi операцiйнi сегменти, це однорiднiсть притаманних сегменту ризикiв, 

прибутковостi, цiльових груп та технологiчного процесу. 

АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" веде свою дiяльнiсть у таких операцiйних сегментах: 

" Послуги банкам - вiдкриття кореспондентських рахункiв в iнших банках, операцiї з розмiщення (залучення) коштiв, 

операцiї з купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України, операцiї з купiвлi - 

продажу готiвкової нацiональної валюти тощо. 

" Послуги клiєнтам (юридичним та фiзичним особам)- здiйснення розрахунково-касових операцiй по поточних рахунках 

юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, прийом депозитiв (вкладiв), надання овердрафтiв, кредитiв та iнших послуг з 

кредитування, проведення операцiй з безготiвковою iноземною валютою за дорученням клiєнтiв тощо. 

" Операцiї з цiнними паперами - операцiї з купiвлi-продажу казначейських цiнних паперiв (облiгацiй внутрiшньої 

державної позики та депозитних сертифiкатiв), депозитарнi послуги, послуги за власними цiнними паперами тощо. 

Крiм того, при розподiлi непрямих витрат використовувався метод, при якому витрати вiдносились на звiтнi сегменти у 

пропорцiях рiвних внескам кожного звiтного сегменту у сумарний результат всiх звiтних сегментiв пiсля вiднесення прямих 

доходiв та витрат. 

Протягом звiтного 2019 року видiлення, об'єднання сегментiв, змiни облiкової полiтики щодо сегментiв не проводилося.  

Мiжсегментнi операцiї здiйснюються на безоплатнiй основi. 

Банк не має клiєнтiв, доходи за якими перевищують 10% вiд загальної суми зовнiшнього доходу. 

Детальна iнформацiя за операцiйними сегментами представлена в примiтцi 23. 

 

4.14. Операцiї з пов'язаними особами 

У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї iз рiзними контрагентами. Сторони вважаються пов'язаними у випадку, 

коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi 

управлiнських рiшень.  

Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року єдиним акцiонером банку, якому належать 100% статутного капiталу 

Банку було Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" (Україна). 

Детальна iнформацiя за операцiями iз пов'язаними особами наведена у примiтцi 28. 

До складу провiдного управлiнського персоналу Банком вiднесено зокрема голова та члени Наглядової ради, голови та членi 

Правлiння Банку. 

 

4.15. Суттєвi облiковi судження та оцiнки, їх вплив на визнання активiв та зобов'язань 

Складання фiнансової звiтностi вiдбувається iз застосуванням управлiнським персоналом Банку професiйних суджень, оцiнок та 

припущень, якi мають вплив на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, 

що вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, а також мають вплив на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов'язань.  

 

Оцiнки та судження регулярно переглядаються i базуються на досвiдi управлiнського персоналу та iнших зовнiшнiх i внутрiшнiх 

факторах, включаючи майбутнi подiї, очiкування яких за наявних умов є об?рунтованим. Результати перегляду вiдображаються 

в перiодi, коли перегляд вiдбувається, та дiють до наступного перегляду оцiнок, припущень та суджень. Фактичнi результати 

можуть вiдрiзнятися вiд застосованих оцiнок, припущень та суджень. 

 

Судження 

Безперервнiсть дiяльностi. Проаналiзувавши iснуючi внутрiшнi, економiчнi та полiтичнi чинники невизначеностi, та враховуючи 



їх можливий вплив, керiвництво Банку дiйшло висновку, що припущення стосовно безперервної дiяльностi при складаннi цiєї 

фiнансової звiтностi є доречним, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. 

Керiвництво Банку стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких 

негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Банк має достатнiй запас лiквiдностi для виконання всiх своїх фiнансових 

зобов'язань. 

 

Початкове визнання операцiй з пов'язаними особами. У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї з пов'язаними особами. 

МСФЗ та вимоги українського законодавства вимагають облiковувати операцiї при початковому визнаннi за справедливою 

вартiстю.  

 

Невизначенiсть оцiнок 

Податкове законодавство та визнання вiдстрочених податкiв. Податкове, валютне та митне законодавство України обумовлює 

iснування рiзних тлумачень, що спричиняє iснування значних розбiжностей щодо оцiнки сум податкiв та iнших платежiв в 

бюджет. Вiдстроченi податковi активи визнаються Банком лише в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання оподаткованих 

прибуткiв в наступних перiодах, оцiнка яких базується на середньостроковому планi розвитку Банку. В основi побудовi таких 

планiв знаходиться об?рунтованi припущення керiвництва, якi вважаються такими за поточними обставинами. Станом на 31 

грудня 2019 Банк не мав потенцiйних податкових зобов'язань. 

 

Балансова вартiсть необоротних активiв. Управлiнський персонал Банку в кiнцi кожного звiтного перiоду переглядає балансову 

вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв щодо можливого знецiнення, якщо певнi подiї або змiна обставин свiдчать 

про можливе знецiнення балансової вартостi. Знецiнення основних засобiв та нематерiальних активiв визначається шляхом 

оцiнки вартостi вiдшкодування активiв. 

 

4.16. Змiни в облiковiй полiтицi та змiни у представленнi iнформацiї 

 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк принципи облiку вiдповiдають принципам, що застосовувались при 

пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2018 року, за винятком прийнятих нових та переглянутих 

стандартiв та iнтерпретацiй, якi повиннi застосовуватись Банком з 1 сiчня 2019 року. У звiтному 2019 роцi Банком були внесенi 

змiни до Облiкової полiтики в частинi її приведення у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ 16 "Оренда". Впровадження змiн до 

Облiкової полiтики не мало впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.  

 

Змiни у представленнi iнформацiї 

У 2019 роцi у Звiтi про фiнансовий стан (баланс), Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) 5 532 тисяч 

гривень, якi є визнанням результату коригування первiсної вартостi фiнансових iнструментiв за операцiями з акцiонерами, 

рекласифiкованi iз статтi "Резерви переоцiнки" у статтю "результат за операцiями з акцiонерами", внаслiдок ця сума була 

вилучена iз складу "Iншого сукупного доходу". у зв'язку з чим, Звiт про прибутки i збитки та звiт про iнший скупний дохiд були 

обє'днанi у один звiт "Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд" з нульовою частиною звiту "Iнший сукупний дохiд". 

Також, в зв'язку з вищезазначеним була видалена вiдповiдна примiтка. 

У 2019 роцi був змiнений метод складання Звiту про рух грошових коштiв з непрямого метода на прямий. 

5.  

ПРИМIТКА 5. Новi та переглянутi стандарти, якi не набрали чинностi  

Пiсля повномасштабних змiн у МСФЗ у минулих перiодах, пов'язаних iз запровадженням МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та 

МСФЗ 16 "Оренда", наступний 2020 рiк не передбачає iстотних змiн.  

Основнi змiни, що вступають у дiю з 01 сiчня 2020 року  

Поправки до стандарту МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу". Вiдповiдно до поправки бiзнес - це iнтегрована сукупнiсть видiв 

дiяльностi та активiв, здiйснення яких i керування якими здатне привести до надання товарiв або послуг покупцям, генерувати 

iнвестицiйний дохiд або iнший дохiд вiд звичайної дiяльностi 

 

Поправки до стандартiв МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" i МСБО (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових 

оцiнках та помилки": 

" унiфiкують визначення поняття "суттєвостi" в рiзних стандартах МСФЗ i Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi; 

" дають пояснення до визначення суттєвостi.  

Основнi новi МСФЗ, якi були випущенi, але ще не набули чинностi 

МСФЗ 17 "Договори страхування". набуває чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2021 року, при 

чому дозволяється дострокове застосування. На думку керiвництва, застосування стандарту не матиме суттєвого впливу на 

фiнансовi показники дiяльностi або фiнансовий стан Банку. 

Змiни у звiтуваннi 

Важливими змiнами наступного року можна вважати змiни до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть 

в Українi", де зазначено, що першим звiтним перiодом, за який пiдприємства, якi зобов'язанi застосовувати мiжнароднi 

стандарти, подають фiнансову звiтнiсть на пiдставi таксономiї за мiжнародними стандартами в електроннiй формi, є 2020 рiк.  

6.  

ПРИМIТКА 6. Грошовi кошти 

Таблиця 6.1. Грошовi кошти 

у тисячах гривень  31 грудня  

2019 року 31 грудня  

2018 року 

Готiвковi кошти 2 623 2 479 

Кошти в Нацiональному банку України  205 356 

Кореспондентськi рахунки у банках України  1 068 472 

Усього грошових коштiв для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв  3 896 3 307 

Резерв пiд зменшення корисностi за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках у банках України (112) (18) 



Балансова (амортизована) вартiсть 3 784 3 289 

 

Таблиця 6.2. Аналiз змiни резерву за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках у банках України 

у тисячах гривень  31 грудня  

2019 року 31 грудня  

2018 року 

Резерв пiд зменшення корисностi на початок перiоду (18) - 

Змiна резерву  (94) (18) 

Резерв пiд зменшення корисностi на кiнець перiоду (112) (18) 

Таблиця 6.3. Аналiз кредитної якостi грошових коштiв  

у тисячах гривень  31 грудня  

2019 року 31 грудня  

2018 року 

Високий рейтинг 3 295 2 914 

Стандартний рейтинг 601 393 

Балансова (амортизована) вартiсть 3 896 3 307 

7.  

ПРИМIТКА 7. Iнвестицiї в цiннi папери 

Таблиця 7.1. Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

у тисячах гривень  31 грудня  

2019 року 31 грудня  

2018 року 

Державнi облiгацiї у нацiональнiй валютi  147 302 120 878 

Державнi облiгацiї у iноземнiй валютi 4 399 - 

Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України  19 035 48 165 

Резерв пiд зменшення корисностi (793) - 

Балансова (амортизована) вартiсть 169 943 169 043 

Станом на кiнець дня 31 грудня 2019 року Банк не мав в забезпеченнi та не передавав у забезпечення без припинення їх 

визнання цiннi папери, придбанi за договорами репо, а також цiнних паперiв, якi Банк не може продати чи переказати.  

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року державнi облiгацiї та депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним 

банком України, не простроченi та не знецiненi. Кредитна якiсть зазначених цiнних паперiв обмежена суверенним рейтингом 

України. 

Таблиця 7.2. Аналiз змiни резервiв пiд зменшення корисностi 

у тисячах гривень  31 грудня  

2019 року 31 грудня  

2018 року 

Резерв пiд зменшення корисностi на початок перiоду - - 

Змiна резерву (793) - 

Резерв пiд зменшення корисностi на кiнець перiоду (793) - 

Таблиця 7.3. Аналiз змiни валової балансової вартостi  

у тисячах гривень 31 грудня  

2019 року 31 грудня  

2018 року 

Валова балансова вартiсть на початок перiоду 169 043 149 720 

Придбанi /iнiцiйованi фiнансовi активи 1 587 168 2 310 991 

Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi  (1 591 175) (2 295 499) 

Курсовi рiзницi (539) - 

Iншi змiни 6 239 3 831 

Валова балансова вартiсть на кiнець перiоду 170 736 169 043 

Суми погашення фiнансових активiв в данiй таблицi не вiдповiдає сумам погашення вiдображеним в Звiтi про рух грошових 

коштiв за 2019 рiк так як частина сум погашення дисконтних облiгацiй показана в Звiтi про рух грошових коштiв за 2019 рiк як 

процентнi доходи, що отриманi.  

8.  

ПРИМIТКА 8. Iнвестицiйна нерухомiсть 

у тисячах гривень Земля Будiвлi Усього 

Залишок на 31 грудня 2017 року  24 674 3 134 27 808 

Первiсна вартiсть 24 674 3 407 28 081 

Знос - (273) (273) 

Амортизацiйнi вiдрахування - (47) (47) 

Залишок на 31 грудня 2018 року 24 674 3 087 27 761 

Первiсна вартiсть  24 674 3 407 28 081 

Знос - (320) (320) 

Амортизацiйнi вiдрахування - (24) (24) 

Вибуття - (3 063) (3 063) 

Залишок на 31 грудня 2019 року 24 674 - 24 674 

Первiсна вартiсть  24 674 - 24 674 

Знос - - - 

 Iнформацiя про мiнiмальнi суми майбутнiх орендних платежiв за невiдмовною операцiйною орендою, якщо банк є 

орендодавцем, вiдсутня. Це обумовлено тим, що в банку вiдсутнi договори операцiйної оренди iнвестицiйної нерухомостi на 

умовах невiдмовностi їх виконання.  

Станом на 01 сiчня 2020 року Банком проведена незалежна експертна оцiнка ринкової вартостi об`єктiв iнвестицiйної 



нерухомостi. За результатами незалежної експертної оцiнки ринкової вартостi об`єктiв iнвестицiйної нерухомостi вiдсутнi 

пiдстави для визнання зменшення корисностi за такими об`єктами. Справедлива вартiсть розкрита в примiтцi 27. 

9.  

ПРИМIТКА 9. Основнi засоби та нематерiальнi активи 

у тисячах гривень Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Iншi основнi засоби  Iншi необоротнi матерiальнi активи

 Незавершенi капiтальнi вкладення за основними засобами Незавершенi капiтальнi вкладення за нематерiальними 

активами Нематерiальнi активи Усього 

Балансова вартiсть на 31 грудня 2017 року 28 395 185 - - - 115 28 695 

Первiсна вартiсть 30 847 1 364 240 - - 539 32 990 

Знос (2 452) (1 179) (240) - - (424) (4 295) 

Надходження - 298 119 - - 130 547 

Полiпшення 61 - - - - - 61 

Амортизацiйнi вiдрахування (413) (79) (119) - - (54) (665) 

Вибуття  - - - - - - - 

Балансова вартiсть на 31 грудня 2018 року 28 043 404 - - - 191 28 638 

Первiсна вартiсть 30 908 1 662 359 - - 669 33 598 

Знос (2 865) (1 258) (359) - - (478) (4 960) 

Надходження - 8 226 357 - - 2 239 10 822 

Полiпшення 482 - - 8 162 3 340 - 11 984 

Амортизацiйнi вiдрахування (415) (540) (357) - - (162) (1 474) 

Iншi змiни (введення в експлуатацiю)    (7 785 (1 358)  (9 143) 

Вибуття - (10) - - - - (10) 

 

Первiсна вартiсть - (364) (17) - - (149) (530) 

Знос - 353 17 - - 149 520 

Балансова вартiсть на 31 грудня 2019 року 28 110 8 080 - 377 1 983 2 268 40 817 

Первiсна вартiсть 31 390 9 524 699 377 1 982 2 759 46 731 

Знос (3 280) (1 444) (699) - - (491) (5 914) 

 

Станом на 31 грудня 2019 року: 

- основнi засоби та нематерiальнi активи, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, 

користування та розпорядження, а також такi, що оформленi у заставу або тимчасово не використовуються, вiдсутнi; 

- первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 670 тисяч гривень; 

- нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права власностi, або власностворених, не має. 

Станом на 01 сiчня 2020 року Банком проведена незалежна експертна оцiнка ринкової вартостi нежитлових примiщень, що 

облiковується в складi основних засобiв, за результатами якої вiдсутнi пiдстави для визнання зменшення корисностi за такими 

об`єктами. 

10.  

ПРИМIТКА 10. Iншi активи 

Таблиця 10.1 Iншi активи 

у тисячах гривень 31 грудня  

2019 року 31 грудня  

2018 року 

Iншi фiнансовi активи    

Нарахованi доходи за банкiвськi послуги 22 22 

Резерв пiд зменшення корисностi за iншими фiнансовими активами (22) (22) 

Балансова (амортизована) вартiсть iнших фiнансових активiв - - 

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 1 297 1 852 

Витрати майбутнiх перiодiв 431  182 

Дебiторська заборгованiсть за обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток 300 582 

Передоплата за послуги 201 296 

Iншi активи 67 19 

Резерв пiд зменшення корисностi за iншими активами (1 294) (127) 

Балансова вартiсть iнших нефiнансових активiв 1 002 2 804 

Балансова вартiсть iнших активiв 1 002 2 804 

Таблиця 10.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2019 рiк 

у тисячах гривень Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги Iншi активи Усього 

Резерв пiд зменшення корисностi на початок перiоду (1) (126) (22) (149) 

Змiна резерву (1 247) 80 - (1 167) 

Резерв пiд зменшення корисностi на кiнець перiоду (1 248) (46) (22) (1 316) 

 

Таблиця 10.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2018 рiк 

у тисячах гривень Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги Iншi активи Усього 

Резерв пiд зменшення корисностi на початок перiоду - (43) (22) (65) 

Змiна резерву (1) (83) - (84) 

Резерв пiд зменшення корисностi на кiнець перiоду (1) (126) (22) (149) 

11.  

ПРИМIТКА 11. Кошти клiєнтiв 

Таблиця 11.1. Кошти клiєнтiв  

у тисячах гривень 31 грудня  

2019 року 31 грудня  



2018 року 

Iншi юридичнi особи  8 993 204 

поточнi рахунки 8 993 204 

Фiзичнi особи 142 413 

поточнi рахунки 142 393 

строковi кошти - 20 

Балансова (амортизована) вартiсть 9 135 617 

 

Таблиця 11.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi  

Вид економiчної дiяльностi  

(у тисячах гривень) 31 грудня 2019 року 31 грудня 2018 року 

 сума  %  сума  %  

Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 8 990 98,41% 202 32,7% 

Фiзичнi особи 142 1,55% 413 67,0% 

Iншi 3 0,03% 2 0,3% 

Усього коштiв клiєнтiв  9 135 100%  617 100%  

12.  

ПРИМIТКА 12. Резерви за зобов'язаннями  

у тисячах гривень Iншi  Усього  

Залишок на кiнець дня 31 грудня 2017 року 111 111 

Змiна резерву (111) (111) 

Залишок на кiнець дня 31 грудня 2018 року - - 

Залишок на кiнець дня 31 грудня 2019 року - - 

В складi статтi Iншi вiдображено резерв, сформований Банком за потенцiйними зобов'язанням, ризик вибуття грошових коштiв 

за якими оцiнено як високий. 

13.  

ПРИМIТКА 13. Iншi зобов'язання 

у тисячах гривень 31 грудня  

2019 року 31 грудня  

2018 року 

Iншi фiнансовi зобовя'зання   

Нарахованi витрати за розрахунково-касове обслуговування  2 2 

Балансова вартiсть iнших фiнансових зобов'язань 2 2 

Iншi нефiнансовi зобов'язання    

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку  1 377 340 

Кредиторська заборгованiсть за послуги 46 - 

Iнша заборгованiсть 5 5 

Балансова вартiсть iнших зобов'язань 1 428 345 

14.  

ПРИМIТКА 14. Субординований борг 

Нижче наведена iнформацiя про субординований борг за 2019 рiк 

Iнвестор  Дата укладення угоди Дата закiнчення дiї угоди Сума 

залучення Ставка за боргом на звiтну дату (%) Балансова (амортизована) вартiсть 

Державна iнновацiйна фiнансово-кредитна установа 28.04.2015 28.04.2021 32 000 6.0 28 035 

 ТОВ "БОСЕ (Гонконг) КО. Лiмiтед" 07.02.2018 09.02.2023 11 900 0.0 8 212 

Балансова (амортизована) вартiсть     36 247 

Нижче наведена iнформацiя про субординований борг за 2018 рiк 

Iнвестор Дата укладення угоди Дата закiнчення дiї угоди Сума 

залучення Ставка за боргом на звiтну дату (%) Балансова (амортизована) вартiсть 

Державна iнновацiйна фiнансово-кредитна установа 28.04.2015 28.04.2021 32 000 6.0 25 466 

 ТОВ "БОСЕ (Гонконг) КО. Лiмiтед" 07.02.2018 09.02.2023 11 900 0.0 7 288 

Балансова (амортизована) вартiсть     32 754 

У 2018 роцi пiд час залучення субординованого боргу був визнаний додатковий капiтал у сумi 5 352 тисяч гривень як наслiдок 

коригування вартостi договору про залучення коштiв на умовах субординованого боргу пiд час первiсного визнання до 

справедливої вартостi. 

15.  

ПРИМIТКА 15. Статутний капiтал, емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) та резервнi фонди 

Статутний капiтал. Станом на 31 грудня 2019 та станом на 31 грудня 2018 року статутний капiтал Банку був подiлений на 488 

000 простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi iснування, номiнальною вартiстю 500 гривень кожна. Простi iменнi акцiї 

надають їх власникам однаковi права. Обмеження за акцiями вiдсутнi. Опцiони та контракти з продажу вiдсутнi. Станом на 31 

грудня 2019 та 31 грудня 2018 всi акцiї Банку, якi знаходяться в обiгу, були повнiстю сплаченi. 

Кожна акцiя дає право її власнику - акцiонеру однакову сукупнiсть прав, включаючи права на: участь в управлiннi Банком, 

отримання дивiдендiв, отримання у разi лiквiдацiї Банку частини його майна або вартостi частини майна Банку. 

Одна проста акцiя надає акцiонеру один голос пiд час вирiшення питань на загальних зборах акцiонерiв Банку, окрiм випадкiв 

проведення кумулятивного голосування. Акцiонери Банку можуть мати iншi права, передбаченi Статутом Банку та 

законодавством України. 

Протягом 2019 та 2018 рокiв викуп акцiй у акцiонерiв не здiйснювався. 

Протягом 2019 та 2018 рокiв дивiденди не виплачувались, рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось. 

За час iснування Банку рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу не приймалося. 

Станом на 31 грудня 2019 року та станом на 31 грудня 2018 року статутний капiтал Банку складає 244 000 тисяч гривень. 

Станом на 31 грудня 2019 року середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу складає 488 000 штук (станом на 31 грудня 2018 



року - 488 000 штук). 

Станом на 31 грудня 2019 року та станом на 31 грудня 2018 року витрати, пов'язанi зi випуском акцiй, становлять 261 тисячу 

гривень.  

Резервнi фонди. Вiдповiдно до законодавства України, банки зобов'язанi формувати резервний фонд для покриття 

непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових зобов'язаннях. Резерв формується за рахунок вiдрахувань з 

чистого прибутку за звiтний рiк, отриманого Банком пiсля сплати податкiв. 

 

Вiдрахування до резервного фонду має бути не менше 5% вiд прибутку Банку до досягнення резервним фондом 25% розмiру 

регулятивного капiталу Банку. 25 квiтня 2019 року Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв до резервного фонду було спрямовано 

кошти у сумi 815 тисяч гривень. 

Станом на 31 грудня 2019 року резервний фонд Банку становить 4 859 тисяч гривень, а станом на 31 грудня 2018 року - 4 044 

тисяч гривень вiдповiдно.  

16.  

ПРИМIТКА 16. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення 

у тисячах гривень 31 грудня 

2019 року 31 грудня  

2018 року 

 менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв

 усього 

АКТИВИ 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 3 784 - 3 784 3 289 - 3 289 

Iнвестицiї в цiннi папери 169 943 - 169 943 169 043 - 169 043 

Iнвестицiйна нерухомiсть - 24 674 24 674 - 27 761 27 761 

Дебiторська заборгованiсть за поточним податком на прибуток 248 - 248 248 - 248 

Основнi засоби та нематерiальнi активи - 40 817 40 817 - 28 638 28 638 

Iншi активи 1 002 - 1 002 2 804 - 2 804 

Усього активiв 174 977 65 491 240 468  175 384 56 399 231 783  

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти клiєнтiв 9 135 - 9 135 617 - 617 

Iншi зобов'язання 1 430 - 1 430 347 - 347 

Субординований борг 163 36 084 36 247 163 32 591 32 754 

Усього зобов'язань 10 728 36 084 46 812 1 127 32 591 33 718 

17.  

ПРИМIТКА 17. Процентнi доходи та витрати 

у тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк  

Процентнi доходи за активами, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю   

Борговi цiннi папери  28 918 27 302 

Усього процентних доходiв  28 918 27 302 

Процентнi витрати за фiнансовими зобов'язаннями, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю   

Iншi залученi кошти  (5 413) (4 831) 

Строковi кошти фiзичних осiб (1) - 

Усього процентних витрат (5 414) (4 831) 

18.  

ПРИМIТКА 18. Комiсiйнi доходи та витрати 

у тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк  

Комiсiйнi доходи    

Розрахунково-касовi операцiї 42 142 

Iншi 1 - 

Усього комiсiйних доходiв  43 142 

Комiсiйнi витрати     

Розрахунково-касовi операцiї (96) (66) 

Iншi (3) (5) 

Усього комiсiйних витрат  (99) (71) 

Чистий комiсiйнi (витрати)/ дохiд (56) 81 

19.  

ПРИМIТКА 19. Iншi операцiйнi доходи 

у тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк  

Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди) 38 - 

Дохiд вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi 16  

Усього операцiйних доходiв  54 - 

20.  

ПРИМIТКА 20. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 

Таблиця 20.1. Витрати на виплати працiвникам 

у тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк  

Заробiтна плата та премiї (15 603) (8 484) 

Нарахування на фонд заробiтної плати (3 302) (1 569) 

Iншi виплати працiвникам (632) (115) 

Усього витрати на утримання персоналу  (19 537) (10 168) 

Таблиця 20.2. Витрати на амортизацiю 

у тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк  

Амортизацiя основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi (1 333) (658) 



Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв  (162) (54) 

Усього витрат на амортизацiю (1 495) (712) 

Таблиця 20.3. Iншi адмiнiстративнi витрати та операцiйнi витрати 

у тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк  

Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв  (1 370) (884) 

Резерв за дебiторською заборгованiстю за господарськими операцiями Банку (1 167) (84) 

Iншi витрати, пов'язанi з основними засобами (683) (507) 

Сплата iнших податкiв та зборiв, крiм податку на прибуток  (566) (376) 

Телекомунiкацiйнi витрати (456) (403) 

Витрати за отриманими iнформацiйними послугами (266) (123) 

Витрати на аудит (250) (100) 

Представницькi витрати  (182) (71) 

Членськi внески у професiйних органiзацiях  (145) (47) 

Витрати на вiдрядження (84) (203) 

Професiйнi послуги  (68) (124) 

Витрати по цiнним паперам власного випуску  (21) (22) 

Витрати на маркетинг та рекламу  (3)  (24) 

Витрати зi страхування (4)  (4) 

Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати (491) (640) 

Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат  (5 756)  (3 612) 

21.  

ПРИМIТКА 21. Витрати на податок на прибуток 

Таблиця "Витрати на сплату податку на прибуток" не подавалася у зв'язку з вiдсутнiстю у звiтному та попередньому звiтному 

перiодi витрат на сплату поточного податку на прибуток, що пов'язано з наявнiстю збиткiв попереднiх звiтних перiодiв, на якi 

зменшується об'єкт оподаткування, та доходiв/витрат, пов'язаних з вiдстроченим податком. Ставка податку на прибуток у 2019 

та 2018 роках становила 18%. 

Таблиця  21.1 Узгодження суми облiкового прибутку/збитку та суми податкового прибутку/збитку 

у тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

Прибуток до оподаткування (4 409) 8 151 

Теоретичнi податковi  

вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (794) 1467 

КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ):   

Витрати, якi не включаються  

до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку 263 157 

Не вiдображенi в звiтностi змiни в сумi чистого вiдстроченого податкового активу 531 (1 624) 

Витрати з податку на прибуток (збиток) 0 0 

22.  

ПРИМIТКА 22. Прибуток/(збиток) на одну акцiю 

у тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк  

(Збиток)/ прибуток за рiк  (4 409) 8 151 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тисяч штук), Примiтка 15 488  488  

Чистий (збиток)/ прибуток на просту акцiю, гривень (9,03) 16,70 

23.  

ПРИМIТКА 23. Операцiйнi сегменти 

Таблиця 23.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2019 рiк 

у тисячах гривень Найменування звiтних сегментiв  Усього  

 послуги банкам послуги клiєнтам (юридичним та фiзичним особам) операцiї з цiнними паперами  

Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв:     

Процентнi доходи -  -  28 918 28 918 

Комiсiйнi доходи -  43  -     43 

Iншi операцiйнi доходи - 54 - 54 

Усього доходiв сегментiв - 97 28 918 29 015 

Процентнi витрати - (5 414)  -     (5 414)  

Чистий прибуток/(збиток) вiд зменшення корисностi фiнансових активiв (76)  (5)  (793) (874) 

Чистий прибуток вiд операцiй з iноземною валютою 14 14  -     28  

Чистий збиток вiд переоцiнки iноземної валюти (138)  (139)  -     (277) 

Комiсiйнi витрати (96)  (3)  -    (99)  

Витрати на виплати працiвникам (1 954) (2 836) (14 747) (19 537) 

Витрати зносу та амортизацiя (150) (217) (1 128) (1 495) 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (575) (836) (4 345) (5 756) 

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: прибуток/(збиток) (2 975) (9 339) 7 905 (4 409)  

 

Таблиця 23.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2018 рiк 

у тисячах гривень Найменування звiтних сегментiв  Усього  

 послуги банкам послуги клiєнтам (юридичним та фiзичним особам) операцiї з цiнними паперами  

Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв:     

Процентнi доходи -  -  27 302 27 302 

Комiсiйнi доходи -  142  -     142 

Усього доходiв сегментiв - 142 27 302 27 444 

Процентнi витрати - (4 831)  -     (4 831)  

Чистий прибуток/(збиток) вiд зменшення корисностi фiнансових активiв -  (6)  -  (6) 



Чистий прибуток вiд операцiй з iноземною валютою -    30  -     30  

Чистий збиток вiд переоцiнки iноземної валюти (17)  (17)  -     (34) 

Комiсiйнi витрати (66)  (5)  -    (71)  

Чистий прибуток вiд (зменшення) резервiв за зобов'язаннями - 111 - 111 

Витрати на виплати працiвникам (1 017) (1 525) (7 626) (10 168) 

Витрати зносу та амортизацiя (71) (107) (534) (712) 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (3610) (542) (2 709) (3 612) 

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: прибуток/(збиток) (1 524) (6 752) 16 426 8 151  

 

Таблиця 23.3 Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2019 рiк 

тисяч гривень  Найменування звiтних сегментiв  Нерозподiленi суми Усього  

 послуги банкам послуги клiєнтам (юридичним та фiзичним особам) операцiї з цiнними паперами 

  

АКТИВИ СЕГМЕНТIВ             

Активи сегментiв 3 784 - 169 943  173 727 

Усього активiв сегментiв 3 784 - 169 943  173 727 

Нерозподiленi активи    1 250 1 250  

Усього активiв (без капiтальних iнвестицiй в основнi засоби нематерiальнi активи та iнвестицiйної нерухомостi) 3 784

 -  169 943  1 250 174 977 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ             

Зобов'язання сегментiв - 45 382 -      45 382 

Усього зобов'язань сегментiв - 45 382 -      45 382 

Нерозподiленi зобов'язання    1 430 1 430  

Усього зобов'язань  - 45 382 - 1 430 46 812 

IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI        -     

Капiтальнi iнвестицiї 7 141  10 366  53 898 - 71 405  

Амортизацiя (591)  (859)  (4 464)  - (5 914)  

 

Таблиця 23.4 Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2018 рiк 

тисяч гривень  Найменування звiтних сегментiв  Нерозподiленi суми Усього  

 послуги банкам послуги клiєнтам (юридичним та фiзичним особам) операцiї з цiнними паперами 

  

АКТИВИ СЕГМЕНТIВ             

Активи сегментiв 810 2 479 169 043  172 332 

Усього активiв сегментiв 810 2 479 169 043  172 332 

Нерозподiленi активи - - - 3 052 3 052  

Усього активiв (без капiтальних iнвестицiй в основнi засоби нематерiальнi активи та iнвестицiйної нерухомостi) 810

 2 479 169 043 3 052 175 384 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ             

Зобов'язання сегментiв - 33 371 -      33 371 

Усього зобов'язань сегментiв - 33 371 -      33 371 

Нерозподiленi зобов'язання    343 343  

Усього зобов'язань  - 33 371 - 343 33 714 

IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI        -     

Капiтальнi iнвестицiї 6 132  8 902  46 287 - 61 321  

Амортизацiя (492)  (715)  (3 715)  - (4 922)  

24.  

ПРИМIТКА 24. Управлiння фiнансовими ризиками 

 

Перелiк ризикiв, притаманних Банку визначається вiдповiдно до його внутрiшнiх документiв з урахуванням стратегiї.  

 

Система управлiння кредитним ризиком ?рунтується на розподiлi обов'язкiв мiж пiдроздiлами Банку iз застосуванням моделi 

трьох лiнiй захисту, а саме: 

o на першiй лiнiї захисту: Правлiння, Кредитний комiтет, Кредитне управлiння, Служба безпеки, Юридичне управлiння, 

Вiддiл мiжбанкiвських операцiй, Управлiння цiнних паперiв, Управлiння внутрiшньобанкiвського облiку та податкової звiтностi, 

ОПЕРУ; 

o на другiй лiнiї захисту: Управлiння ризик-менеджменту, Управлiння комплаєнс; 

o на третiй лiнiї захисту: Служба внутрiшнього аудиту. 

 

Банк розробляє та пiдтримує в актуальному станi методики, iнструменти та моделi, що використовуються для аналiзу впливу 

рiзних факторiв на ризик, притаманнi банкiвськiй дiяльностi. 

 

Кредитний ризик 

 

Протягом 2019 року кредитiв банкам та клiєнтам Банк не надавав, тому рiвень кредитного ризику за активним операцiями 

зумовлювався наявнiстю облiгацiй внутрiшньої державної позики в доларах США (примiтка 7) та залишкiв на 

кореспондентських рахунках в iнших банках (примiтка 6). 

 

Для цiлей управлiння кредитними ризиками Банк використовує такi iнструменти: 

o ризик-апетит до кредитного ризику; 

o лiмiти рiзних рiвнiв i структури; 



o визначення розмiру кредитного ризику; 

o оцiнювання очiкуваних кредитних збиткiв - резервування; 

o забезпечення при наданнi кредитних продуктiв; 

o стрес-тестування. 

 

Банк визначає такi кiлькiснi показники ризик-апетиту до кредитного ризику: 

- максимальний обсяг вкладень у державнi цiннi папери; 

- максимальний обсяг вкладень у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України; 

- максимальний обсяг заборгованостi iнших банкiв (крiм залишкiв на коррахунках); 

 

Банк установлює значення лiмiтiв кредитного ризику щодо: 

" повноважень колегiальних органiв Банку щодо ухвалення кредитних рiшень, як для портфеля кредитiв у цiлому, так i 

для одного боржника або групи пов'язаних контрагентiв; 

" ризику концентрацiї (максимального обсягу заборгованостi) на боржника (групу боржникiв). 

Упродовж звiтного року, згiдно даних статистичної звiтностi, Банк дотримувався нормативiв кредитного ризику, встановлених 

Нацiональним банком України, станом на кiнець дня 31 грудня 2019 року нормативи становили  

- Норматив максимально розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - 0,08% 

(2018 рiк: 0,08%) (нормативне значення - не бiльше 25%); 

- Норматив великих кредитних ризикiв (Н8) - 0% (2018 рiк: 0%) (нормативне значення - 

не бiльше 800%); 

- Норматив максимально розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з Банком 

особами (Н9) - 0% (2018 рiк: 0%) (нормативне значення - не бiльше 25%). 

 

Ринковий ризик 

 

Метою управлiння ринковими ризиками є забезпечення максимального збереження активiв i капiталу Банку шляхом пiдтримки 

ринкового ризику на прийнятному рiвнi, що не загрожує фiнансової стiйкостi Банку та вiдповiдний поставленим цiлям. 

 

Цiлi управлiння ринковими ризиками досягаються на основi системного, комплексного пiдходу, який має на увазi виконання 

наступних завдань: 

" отримання оперативних та об'єктивних даних про стан i розмiр ринкового ризику; 

" оцiнка ринкового ризику та визначення його прийнятного рiвня; 

" виявлення та аналiз факторiв, що впливають на ринковий ризик; 

" створення системи швидкого i адекватного реагування, що спрямована на мiнiмiзацiю ринкового ризику, як в умовах 

нормального ведення бiзнесу, так i в кризових ситуацiях. 

 

Банк оцiнює ринковий ризик переважно за допомогою: 

" розрахунку ризик-метрик; 

" стрес-тестування з метою визначення величини буфера ринкового ризику, необхiдної для забезпечення прибуткової 

роботи Банку в разi реалiзацiї кожного з сценарiїв. 

 

Банк визначає мiнiмальний перелiк кiлькiсних показникiв ризик-апетиту до ринкових ризикiв, який складається з максимальної 

величини вартостi пiд ризиком або очiкуваних втрат (можливих збиткiв) для кожного виду ринкових ризикiв та/або в цiлому для 

всiх видiв ринкових ризикiв з розподiлом мiж торговою та банкiвською книгами у вiдсотках до регулятивного капiталу Банку. 

 

Банк наражається на ринковi ризики, що виникають у зв'язку з вiдкритими позицiями (а) валют, (б) процентних ставок . 

 

Валютний ризик. Валютний ризик трактується як наявний або потенцiйний ризик для надходжень i капiталу, який виникає через 

несприятливi коливання курсiв iноземних валют.  

 

Банк оцiнює валютний ризик як несуттєвий та контролює його через дотримання показникiв лiмiтiв валютної позицiї, 

встановлених Нацiональним банком України. 

 

Банк оцiнює валютний ризик методом VAR (Value-at-Risk) з врахуванням кореляцiї змiни курсiв. Значення (величина) 

Value-at-Risk (VaR) вiдображає максимально можливий збиток вiд коливання валютних курсiв по вiдкритих валютних позицiях 

Банку з ймовiрнiстю 99% та горизонтом прогнозування 10 днiв. 

 

Банк установлює лiмiти щодо: 

" максимально можливої вартостi пiд ризиком (VaR портфельний, валютний) для 1-денного та 10-денного горизонтiв; 

" лiмiту вiдкритої валютної позицiї Банку. 

 

Таблиця 24.1. Аналiз валютного ризику  

у тисячах гривень на 31 грудня 2019 на 31 грудня 2018 

 монетарнi активи  монетарнi  

зобов'язання чиста позицiя  монетарнi активи  монетарнi  

зобов'язання чиста позицiя  

Долари США  5 340 4 643 697 778 387 391 

Євро 342 - 342 131 - 131 

Юань Женьмiньбi 246 - 246 101 - 101 

Гривня  167 801 40 739 127 062 171 324 32 984 138 340 

Усього  173 729 45 382 128 347 172 334 33 371 138 963 



 

Таблиця 24.2. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних 

валют, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими 

у тисячах гривень на 31 грудня 2019 на 31 грудня 2018 

 вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток/(збиток) вплив на власний капiтал 

Змiцнення долара США на 5 % 35 35    20 20  

Послаблення долара США на 5 % (35) (35) (20) (20) 

Змiцнення євро на 5 % 17   17  7 7  

Послаблення євро на 5 % (17) (17) (7) (7) 

Змiцнення юань на 5 % 12 12 5  5  

Послаблення юань на 5 % (12) (12) (5) (5) 

 

Таблиця 24.3. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних 

валют, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими 

 

у тисячах гривень Середньозважений валютний курс 2019 року  Середньозважений валютний курс 2018 року  

 вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток/(збиток) вплив на власний капiтал 

Змiцнення долара США на 5 % 35 35    20 20  

Послаблення долара США на 5 % (35) (35) (20) (20) 

Змiцнення євро на 5 % 17 17 7 7  

Послаблення євро на 5 % (17) (17) (7) (7) 

Змiцнення юань на 5 % 12 12 5 5 

Послаблення юань на 5 % (12) (12) (5) (5) 

 

Процентний ризик виникає внаслiдок впливу несприятливих змiн процентних ставок вiдкритих позицiях за активами та 

зобов'язаннями. Банк не схильний до процентного ризику за рахунок особливостi дiяльностi у 2019 роцi (примiтка 1), так як Банк 

не залучає процентнi ресурси для здiйснення своєї дiяльностi. 

 

Банк вимiрює процентний ризик як величину змiни економiчної вартостi капiталу Банку (метод EVE) та чистого процентного 

доходу Банку (метод NII) на пiдставi повного та економiчно об?рунтованого перелiку змiн процентних ставок та стрес-сценарiїв: 

" Метод EVE вiдображає можливу змiну чистої теперiшньої вартостi активiв, зобов'язань та позабалансових позицiй у 

результатi реалiзацiї певних сценарiїв змiни процентних ставок на ринку. Вiдображає змiну вартостi активiв, зобов'язань та 

позабалансових позицiй до кiнцевого термiну їх утримування без припущення щодо замiни iнструменту в разi його закiнчення. 

" Метод NII вiдображає можливу змiну чистого процентного доходу Банку протягом визначеного перiоду часу, що 

призведе до вiдповiдної змiни регулятивного капiталу Банку. Обмежується короткостроковим перiодом (до одного року) з 

урахуванням припущень щодо замiни iнструменту або його продовження на такий же термiн, але за новою процентною ставкою, 

не покриваючи вплив змiни процентної ставки в часовому iнтервалi, що залишається поза рамками горизонту оцiнки. 

 

Таблиця 24.4. Загальний аналiз процентного ризику 

у тисячах гривень На вимогу i менше 1 мiсяця  Вiд 1 до 6 мiсяцiв  Вiд 6 до 12 мiсяцiв  Бiльше року  Не пiд 

ризиком Усього  

2019 рiк                  

Усього фiнансових активiв  22 641 123 219 24 082 - 3 786 173 729 

Усього фiнансових зобов'язань  163 - - 36 084 9 135 45 382 

Чистий розрив за процентними ставками на кiнець дня 31 грудня 2019 року  22 478 123 219 24 082 (36 084) (5 349)

 128 347 

2018 рiк                 

Усього фiнансових активiв  95 587 73 456 - - 3 291 172 334 

Усього фiнансових зобов'язань  163 20 - 33 207 19 33 371 

Чистий розрив за процентними ставками на кiнець дня 31 грудня 2018 року  95 424 73 436 - (33 207) 3 272

 138 963 

 

Таблиця 24.5. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами  

%%  2019 2018 

 гривня  долари США  євро  iншi  гривня  долари США  євро  iншi  

Активи                  

Кошти в iнших банках  - - - - - - - - 

Державнi облiгацiї та депозитнi сертифiкати,  

емiтованi Нацiональним банком України 17,28% 4,09% - - 16,93% - - - 

Зобов'язання                  

Строковi кошти клiєнтiв 4,43% - - - 5,11% - - - 

Субординований борг  11,37% - - - 11,35% - - - 

 

Банк для оцiнки процентного ризику банкiвської книги використовує такi iнструменти: 

" GAP-аналiз - для оцiнки змiни ЧПД Банку - кiлькiсна оцiнка можливої змiни ЧПД Банку протягом наступних 12 мiсяцiв 

в результатi змiни процентних ставок вiдповiдно до обраного сценарiю. 

" Метод модифiкованої дюрацiї - для оцiнки змiни економiчної вартостi капiталу Банку - кiлькiсна оцiнка можливої 

змiни економiчної вартостi капiталу в результатi змiни процентних ставок у вiдповiдностi до обраного сценарiю. 

 

В таблицi 21.5 наведенi данi за середньозваженими фiксованими процентними ставками, якi базуються на щоденнiй та 

щомiсячнiй звiтностi, що подається Правлiнню та Наглядовiй радi Банку. 



 

Ризик лiквiдностi 

 

Ризик лiквiдностi - iмовiрнiсть виникнення у Банку додаткових втрат (збиткiв), неотримання запланованих доходiв унаслiдок 

неспроможностi забезпечити виконання своїх зобов'язань своєчасно та у повному обсязi.  

 

Джерелом ризику лiквiдностi є незбалансованiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань Банку (у т. ч. внаслiдок 

несвоєчасного виконання фiнансових зобов'язань одним або декiлькома контрагентами банку) i (або) виникнення 

непередбаченої необхiдностi негайного й одноразового виконання Банком своїх фiнансових зобов'язань. 

 

Метою управлiння ризиком лiквiдностi є забезпечення здатностi Банку своєчасно i в повному обсязi виконувати свої фiнансовi 

та iншi зобов'язання як в умовах нормального ведення бiзнесу, так i в кризових ситуацiях. 

 

Банк оцiнює ризик лiквiдностi як несуттєвий з огляду на особливостi дiяльностi Банку у 2019 роцi. Протягом звiтного року 

Банку мав значний запас лiквiдностi. Фактичнi значення нормативiв лiквiдностi та коефiцiєнтiв покриття лiквiднiстю значно 

перевищували нормативнi значення. 

 

Банк крiм лiмiтiв використовує також такi iнструменти монiторингу для оцiнки ризику лiквiдностi: 

" щоденне складання Платiжного календаря (графiка прогнозних надходжень коштiв за джерелами та списань за 

напрямками) з урахуванням коштiв, наявних у розпорядженнi Банку;  

" аналiз норм обов'язкового резервування, установлених Нацiональним банком України. 

" прогнозний GAP-аналiз, що проводиться за контрактними строками з урахуванням припущень, уключаючи 

припущення щодо нових операцiй (цей iнструмент вимiрювання починає застосовуватися пiсля початку активної дiяльностi).  

" аналiз концентрацiї зобов'язань Банку за значимими групами контрагентiв, iнструментами/продуктами через 

коефiцiєнти концентрацiї в загальних зобов'язаннях Банку. Банк здiйснює розрахунок цих коефiцiєнтiв як за зобов'язаннями 

Банку в цiлому, так i в розрiзi часових iнтервалiв (цей iнструмент вимiрювання починає застосовуватися пiсля початку активної 

дiяльностi). 

" монiторинг наявних необтяжених високоякiсних лiквiдних активiв. 

" аналiз iнформацiї про ситуацiю на ринку цiнних паперiв та фiнансовому секторi, а також ринкових характеристик 

цiнних паперiв, включених до перелiку високоякiсних лiквiдних активiв; 

" аналiз ризику лiквiдностi Банку в межах операцiйного дня, а саме розрахунок таких показникiв:  

- максимального використання лiквiдностi в межах операцiйного дня 

- доступної миттєвої лiквiдностi на початок кожного робочого дня. 

Протягом звiтного року, згiдно даних статистичної звiтностi, Банку мав запас лiквiдностi. Фактичнi значення нормативiв 

лiквiдностi та коефiцiєнтiв покриття лiквiднiстю перевищували нормативнi значення. 

 

Таблиця 24.6. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 2019 рiк 

у тисячах гривень На вимогу та менше 1 мiсяця Вiд 12 мiсяцiв до 5 рокiв  Усього  

Кошти клiєнтiв  9 135 - 9 135 

Субординований борг  163 43 900 44 063 

Iншi фiнансовi зобов'язання  2 - 2 

Усього потенцiйних майбутнiх виплат 9 300 43 900 53 200 

 

Таблиця 24.7. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 2018 рiк 

у тисячах гривень На вимогу та менше 1 мiсяця  Вiд 1 до 3 мiсяця  Вiд 3 до 12 мiсяця  Вiд 12 мiсяця до 5 рокiв 

 Усього  

Кошти клiєнтiв  597 10 10 - 617 

Субординований борг  163 - - 43 900 44 063 

Iншi фiнансовi зобов'язання  2 - - - 2 

Усього потенцiйних майбутнiх виплат  762 10 10 43 900 44 682 

 

Таблиця 24.8. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за 2019 

рiк 

у тисячах гривень На вимогу та менше 1 мiсяця  Вiд 1 до 3 мiсяця  Вiд 3 до 12 мiсяцiв  Вiд 12 мiс. до 5 рокiв 

 Понад 5 рокiв  Усього  

Активи        

Грошовi кошти та їх еквiваленти  3 784 - - - - 3 784 

Iнвестицiї в цiннi папери 22 641 48 714 98 588 - - 169 943 

Усього фiнансових активiв  26 425 48 714 98 588 - - 173 727 

Зобов'язання        

Кошти клiєнтiв  9 135 - - - - 9 135 

Субординований борг  163 - - 36 084 - 36 247 

Iншi фiнансовi зобов'язання  2     2 

Усього фiнансових зобов'язань  9 300 - - 36084 - 45 384 

Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня  17 125 48 714 98 588 (36 084) - 128 343 

Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня  17 125 65 839 164 427 128 343 128 343   

 

Таблиця 24.9. Анлiаз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за 2018 

рiк 

у тисячах гривень На вимогу та менше 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяця Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 12 мiс. до 5 рокiв 

 Понад 5 рокiв  Усього  



Активи        

Грошовi кошти та їх еквiваленти  3 289 - - - - 3 289 

Iнвестицiї в цiннi папери 95 587 25 868 47 588 - - 169 043 

Усього фiнансових активiв  98 876 25 868 47 588 - - 172 332 

Зобов'язання              

Кошти клiєнтiв  597 10 10 - - 617 

Субординований борг  163 - - 32 591 - 32 754 

Iншi фiнансовi зобов'язання 2 - - -  2 

Усього фiнансових зобов'язань  762 10 10 32 591 - 33 373 

Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня  98 114 25 858 47 578 (32 591) - 138 959 

Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня  98 114 123 972 171 550 138 959 138 959   

 

Операцiйний ризик 

 

Операцiйний ризик - це iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходiв 

унаслiдок недолiкiв або помилок в органiзацiї внутрiшнiх процесiв, навмисних або ненавмисних дiй працiвникiв банку або 

iнших осiб, збоїв у роботi iнформацiйних систем банку або внаслiдок впливу зовнiшнiх факторiв. За джерелом виникнення 

даний ризик Банк розподiляє на технiчний i технологiчний, а також ризик, що пов'язаний з впливом людського фактору. 

Технiчнi i технологiчнi ризики мiстять у собi ризик помилки при розробцi комп'ютерних програм, збiй у мережi чи каналах 

телекомунiкацiй, неадекватне чи вiдсутнє планування на випадок непередбачених обставин у ситуацiї збою систем 

телекомунiкацiй, ризик помилок у процедурах, технологiях (продуктах) та системах контролю. 

 

Аналiз i оцiнка операцiйних ризикiв у Банку здiйснюється за допомогою вiдповiдних iнструментiв, що включають кiлькiснi та 

якiснi методи ("експертна оцiнка Банку"). Iнструменти аналiзу i оцiнки операцiйних ризикiв визначають пiдходи щодо 

ймовiрностi/частоти настання подiй операцiйного ризику та потенцiйного розмiру втрат у разi їх настання, а саме: 

" оцiнка втрат i подiй; 

" самооцiнка операцiйних ризикiв та iнструментiв контролю; 

" стрес-тестування. 

 

У Банку в рамках кожного пiдроздiлу - власника ризику призначено працiвникiв, вiдповiдальних за внутрiшнiй контроль 

операцiйного ризику - ризик-координаторiв. Ризик - координатор зобов'язаний надати iнформацiю про подiю операцiйного 

ризику вiдповiдальному працiвнику Управлiння ризик-менеджменту не пiзнiше дня, наступного за днем виявлення подiї. 

В якостi системи монiторингу, контролю та раннього попередження змiни показникiв операцiйного ризику Банк використовує 

аналiз ключових iндикаторiв ризику (КIР). 

 

Аналiз КIР проводиться для своєчасного виявлення негативних тенденцiй та прийняття вiдповiдних рiшень для 

мiнiмiзацiї/уникнення втрат. Аналiз КIР застосовується насамперед у критичних процесах Банку з метою монiторингу 

притаманних певному банкiвському процесу операцiйних ризикiв. 

 

З метою чiткого розумiння рiвня ризику в процесах Банку кожен з КIР має пороговi значення показникiв, що вiдповiдають 

визначеному рiвню ризику. Пороговi значення даних показникiв розраховуються на основi iсторичних даних (емпiричний 

пiдхiд) та/або експертних оцiнок. Експертну оцiнку порогових значень КIР здiйснюють власники банкiвських процесiв/ризик - 

координатори пiдроздiлiв Банку, в межах дiяльностi/вiдповiдальностi яких знаходиться кожний конкретний показник, за 

пiдтримки працiвникiв пiдроздiлу з управлiння ризиками. 

 

Загальний перелiк Ключових iндикаторiв ризику з пороговими значеннями включає 44 показника. 

 

Операцiйний ризик також уключає юридичний ризик. Юридичний ризик це iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових 

втрат, або недоотримання запланованих доходiв унаслiдок невиконання сторонами умов договорiв у зв'язку з їх невiдповiднiстю 

вимогам законодавства. Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцiй та адмiнiстративних стягнень, 

необхiдностi грошового вiдшкодування збиткiв, погiршення репутацiї, погiршення позицiй Банку на ринку, звуження 

можливостей для розвитку i зменшення можливостей правового забезпечення виконання угод.  

 

Банком постiйно виконуються ряд заходiв для запобiгання та мiнiмiзацiї юридичного ризику, а саме:  

" дотримання Законiв України i нормативних документiв Нацiонального банку України;  

" монiторинг змiн у законодавствi, якi можуть вплинути на фiнансовий стан Банку або спричинити змiну параметрiв його 

дiяльностi; 

" проведення перевiрки легiтимностi i прийнятностi вiдносин з клiєнтами та контрагентами, в тому числi перевiрки 

вiдповiдностi усiх контрактiв та угод чинному законодавству України;  

" вiдображення у положеннях, iнструкцiях, порядках i технологiчних картах кожного процесу та операцiї; 

" розробка умов типових договорiв, що укладаються Банком та їхнiй своєчасний перегляд; 

" створення належних механiзмiв контролю (внутрiшнiй та зовнiшнiй аудит) для забезпечення дотримання норм 

законодавства та нормативно-правових актiв, вимог внутрiшньої нормативної бази та укладених угод. 

 

Стратегiчний ризик 

 

Стратегiчний ризик це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неправильнi управлiнськi 

рiшення, неналежну реалiзацiю рiшень i неадекватне реагування на змiни в бiзнес-середовищi. Цей ризик виникає внаслiдок 

несумiсностi: стратегiчних цiлей банку; бiзнес-стратегiй, розроблених для досягнення цих цiлей; ресурсiв, задiяних для 

досягнення цих цiлей; якостi їх реалiзацiї.  

 



Внутрiшнiми факторами виникнення стратегiчного ризику Банку можуть стати: 

" помилки, допущенi при прийняттi рiшень, що визначають стратегiю дiяльностi та розвитку Банку (наприклад, 

недостатнє врахування можливих небезпек, генерованих операцiйним середовищем, якi можуть загрожувати дiяльностi Банку); 

" неправильне або недостатньо об?рунтоване визначення перспективних напрямкiв дiяльностi, в яких Банк може досягти 

переваги перед конкурентами без загрози втрати фiнансової стiйкостi; 

" повна або часткова вiдсутнiсть вiдповiдних органiзацiйних заходiв, управлiнських рiшень i ресурсiв усiх видiв, якi 

можуть забезпечити досягнення стратегiчних цiлей дiяльностi. 

 

Зовнiшнi фактори, що можуть вплинути на виникнення стратегiчного ризику Банку, є: суттєвi змiни в економiчному, 

соцiальному, полiтичному середовищi; змiни в законодавчо-нормативному середовищi; форс-мажорнi обставини. 

 

Для цiлей виявлення i оцiнки ознак виникнення стратегiчного ризику Банк вводить набiр параметрiв, змiна стану i розмiру яких 

означає виникнення iншої характеристики конкретного напрямку дiяльностi Банку i, вiдповiдно, прийняття Банком якiсно 

iншого стратегiчного ризику. 

 

Ризик репутацiї 

 

Ризик репутацiї - iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходiв унаслiдок 

несприятливого сприйняття iмiджу банку клiєнтами, контрагентами, акцiонерами, наглядовими та контролюючими органами. 

Реалiзацiя ризику репутацiї призводить до фiнансових втрат i зменшення клiєнтської бази. 

 

Система управлiння ризиком репутацiї Банку передбачає: 

" дотримання внутрiшнiх нормативних актiв щодо внутрiшнього контролю операцiй, якi мають ознаки сумнiвних; 

" процедури контролю за ризиком репутацiї, а також пов'язаними з ним ризиками: юридичним, операцiйним та 

концентрацiї; 

" iдентифiкацiю клiєнтiв за принципом "Знай свого клiєнта"; 

" постiйний фiнансовий монiторинг клiєнтських операцiй у межах заходiв щодо запобiгання вiдмиванню коштiв; 

" звiтнiсть перед регулюючими органами. 

 

Ризик репутацiї контролюється в процесi постiйного монiторингу ЗМI , оцiнки їх впливу на поведiнку клiєнтiв Банку та 

своєчасних повiдомлень позицiї Банку як через ЗМI, так i звернень безпосередньо до клiєнтiв Банку. 

 

Комплаєнс ризик 

 

Комплаєнс-ризик - iмовiрнiсть виникнення збиткiв/санкцiй, додаткових втрат або недоотримання запланованих доходiв або 

втрати репутацiї внаслiдок невиконання банком вимог законодавства, нормативно-правових актiв, ринкових стандартiв, правил 

добросовiсної конкуренцiї, правил корпоративної етики, виникнення конфлiкту iнтересiв, а також внутрiшньобанкiвських 

документiв банку. 

 

З метою забезпечення ефективностi функцiонування системи управлiння комплаєнс ризиком в Банку створено Управлiння 

комплаєнс, яке забезпечує органiзацiю контролю за дотриманням Банком норм законодавства, внутрiшньобанкiвських 

документiв, ринкових та iнших стандартiв. 

 

Банк створив та веде базу подiй комплаєнс-ризику, здiйснює аналiз накопиченої в нiй iнформацiї та забезпечує в базi подiй 

операцiйного ризику реєстрацiю всiх подiй комплаєнс-ризику. 

 

З метою дотримання працiвниками та керiвництвом Банку корпоративних цiнностей в Банку розробленi та дiють: 

" Кодекс поведiнки (етики); 

" Полiтика запобiгання конфлiктам iнтересiв; 

" Механiзм конфiденцiйного повiдомлення про неприйнятну поведiнку та порушення в дiяльностi Банку, який 

передбачає забезпечення захисту заявникiв (whistleblowing policy mechanism); 

" Порядок дослiдження випадкiв неприйнятної поведiнки та порушень у дiяльностi Банку. 

25.  

ПРИМIТКА 25. Управлiння капiталом 

Банк здiйснює управлiння капiталом з метою реалiзацiї завдань, поставлених акцiонерами. Глобальне управлiння капiталом 

здiйснюється Наглядовою Радою Банку. Тактичними завданнями управлiння капiталом є забезпечення виконання вимог 

Нацiонального банку України щодо розмiру регулятивного капiталу Банка та нормативiв адекватностi капiталу. Iнструкцiєю про 

порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 

серпня 2001 року № 368 (iз змiнами та доповненнями), встановленi нормативи капiталу: 

" мiнiмального розмiру регулятивного капiталу (Н1); 

" адекватностi регулятивного капiталу (Н2). 

Регулятивний капiтал. Мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу банку, що отримав банкiвську лiцензiю до 11 липня 2014 

року, становить: на 01 сiчня 2020 року - 200 мiльйонiв гривень; з 01 сiчня 2021 року - 300 мiльйонiв гривень; з 11 липня 2022 

року - 400  мiльйонiв гривень; з 11 липня 2024 року - 500 мiльйонiв гривень. 

Норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу. Встановлюється для запобiгання надмiрного перекладання банком 

кредитного ризику та ризику неповернення банкiвських активiв на кредиторiв/вкладникiв банку. Нормативне значення цього 

нормативу для дiючих банкiв має бути не менше нiж 10 вiдсоткiв. Фактичнi значення нормативiв капiталу протягом звiтного, 

згiдно даних статистичної звiтностi дотримувались Банком. 

Таблиця 25.1. Структура регулятивного капiталу  

у тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

Основний капiтал   



Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал 244 000 244 000 

Резервнi фонди 4 860 4 044 

Витрати на формування статутного капiталу  (262) (262) 

Зменшення основного капiталу (60 135) (63 412) 

- нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу (4 250) (191) 

- збитки минулих рокiв (55 885) (63 221) 

Усього основний капiтал 188 463 184 371 

Додатковий капiтал     

Розрахунковий прибуток поточного року 622 13 34 

- прибуток звiтного року (4 409) 8 151 

 - iнший сукупний дохiд (результат коригування вартостi фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання  5 352

 5 352 

 - непокритий кредитний ризик (241) (69) 

 - нарахованi доходи (81) 0 

 - нарахованi доходи, строк сплати яких минув (22) (22) 

 - частина суми сформованого резерву за активною банкiвською операцiєю, що належить до нарахованих доходiв, якi не 

отриманi понад 30 днiв 22 22 

Субординований борг, що враховується до капiталу 22 320 31 100 

Усього додатковий капiтал 22 942 44 534 

Усього регулятивний капiтал  211 405 228 905 

 

Регулятивний капiтал Банку зазначений в табл. 25.1 вiдрiзняється вiд значення регулятивного капiталу Банку розрахованого 

вiдповiдно вимог Постанови Нацiонального Банку № 368, так як скоригований на фактичний фiнансовий результат Банку за 

2019 рiк. 

26.  

ПРИМIТКА 26. Потенцiйнi зобов'язання банку 

Розгляд справ у судi. Станом на 31 грудня 2019 року Банк виступає стороною рiзних судових процесiв та спорiв. (1 судова 

справа в якостi вiдповiдача i 1 - в якостi позивача). Потенцiйнi зобов'язання, за якими iснує ризик вибуття грошових коштiв, - 

вiдсутнi. 

Зобов'язання за капiтальними iнвестицiями. На 31 грудня 2019 року зобов'язання Банку щодо придбання основних засобiв та 

нематерiальних активiв становлять 1 371 тисячi гривень. 

Активи наданi в заставу. Станом на 31 грудня 2019 року Банк не мав активiв, наданих в заставу, та активiв в заставi щодо яких 

були передбаченi обмеження, пов'язанi з володiнням, користуванням та розпорядженням ними. 

 

27.  

ПРИМIТКА 27. Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань 

Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у фiнансовiй звiтностi, класифiкуються в 

рамках описаної нижче iєрархiї джерел справедливої вартостi на пiдставi вихiдних даних самого нижнього рiвня, якi є 

значущими для оцiнки справедливої вартостi в цiлому.  

" Рiвень I - Ринковi котирування цiн на активному ринку iдентичних активiв або зобов'язань (без будь-яких коригувань). 

" Рiвень II - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що вiдносяться до найбiльш 

низького рiвня iєрархiї, є прямо або опосередковано спостережуваними на ринку. 

" Рiвень III - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що вiдносяться до найбiльш 

низького рiвня iєрархiї, не є спостережуваними на ринку. 

 

Методи та припущення, використанi при визначеннi справедливої вартостi. Пiд час подання iнформацiї про справедливу 

вартiсть фiнансових iнструментiв Банком були використанi наступнi методи i зробленi припущення:  

" справедлива вартiсть iнструментiв iз фiксованою процентною ставкою, якi не мають ринкових котирувань, 

розраховується на основi розрахункових майбутнiх очiкуваних грошових потокiв. Якщо цi фiнансовi iнструменти є 

короткостроковими їх балансова вартiсть є об?рунтованим приблизним значенням справедливої вартостi; 

" iншi активи i зобов'язання є короткостроковими i їх вартiсть приблизно дорiвнює справедливiй. 

 

Таблиця 27.1. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки активiв та 

зобов'язань станом на 31 грудня 2019 року  

у тисячах гривень Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Балансова 

вартiсть 

 Рiвень I Рiвень II Рiвень III   

Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 

- - - - - - 

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається 

Грошовi кошти  3 896 - - 3 896 3 784 

Державнi облiгацiї 148 996 - - 148 996 150 908 

Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України  19 035 - - 19 035 19 035 

Iнвестицiйна нерухомiсть - 24 682 - 24 682 24 674 

Основнi засоби та нематерiальнi активи - 41 284 - 41 284 40 817 

Iншi активи   1 002 1 002 1 002 

Зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 

- - - - - - 

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається 

Кошти клiєнтiв -  9 135- 9 135 9 135 

Iншi зобов'язання - - 1 430 1 430 1 430 



Субординований борг - - 35 952 

 35 952 36 247 

 

Таблиця 27.2. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки активiв та 

зобов'язань станом на 31 грудня 2018 року  

у тисячах гривень Справедлива вартiсть  за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Балансова 

вартiсть 

 Рiвень I Рiвень II Рiвень III   

Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 

- - - - - - 

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається 

Грошовi кошти  3 289 - - 3 289 3 289 

Державнi облiгацiї 120 878 - - 120 878 120 878 

Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України  - 19 035 - 19 035 19 035 

Iнвестицiйна нерухомiсть - 27 761 - 27 761 27 761 

Основнi засоби та нематерiальнi активи - 28 638 - 28 638 28 638 

Iншi активи   2 804 2 804 2 804 

Зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 

- - - - - - 

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається 

Кошти клiєнтiв - - 617 617 617 

Iншi зобов'язання - - 347 347 347 

Субординований борг - - 34 455 

 34 455 

 32 754 

28.  

ПРИМIТКА 28. Операцiї з пов'язаними сторонами  

У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї iз рiзними контрагентами. Сторони вважаються пов'язаними у випадку, 

коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює сутєвиq вплив на iншу сторону при прийняттi 

управлiнських рiшень.  

Таблиця 28.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 року 

у тисячах гривень Найбiльшi учасники (акцiонери) Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

Кореспондентськi рахунки в iнших банках (процентна ставка 0,0%) - - 466 

Кошти клiєнтiв (процентна ставка 0,0%) 8 992 142 - 

Субодинований борг (процентна ставка 0,0%) 11 900 - - 

Таблиця 28.2. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року 

у тисячах гривень Найбiльшi учасники (акцiонери) Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

Кошти клiєнтiв (процентна ставка 0,0%) 189 - - 

Кошти клiєнтiв (процентна ставка 8,0, 9,5%) - 20 - 

Субодинований борг (процентна ставка 0,0%) 11 900 - - 

Таблиця 28.3. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 року 

у тисячах гривень Найбiльшi учасники (акцiонери) Банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

Процентнi витрати (942) (1) - 

Комiсiйнi витрати - - (96) 

Комiсiйнi доходи 1 -  

Дохiд вiд лiзингу (оренди) 39   

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - (84) - 

Таблиця 28.4. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2018 року 

у тисячах гривень Найбiльшi учасники (акцiонери) Банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

Процентнi витрати (739) (1) - 

Комiсiйнi витрати - - (25) 

Комiсiйнi доходи 48 -  

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - (203) - 

Таблиця 28.4. Виплати провiдному управлiнському персоналу 

у тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк  

 витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання 

Поточнi виплати провiдному упралiнському персоналу 5 109 379 3 747 119 

Виплати пiд час звiльнення 202 - - - 

29.  

ПРИМIТКА 29. Подiї пiсля дати балансу 

3 березня 2020 року банком залучено кошти на умовах субординованого боргу вiд акцiонера Банку БОСЕ (Гонконг) Ко., Лiмiтед 

в сумi 47 480 тисяч гривень строком погашення до 03 березня 2027 року. Нацiональним банком України 26 березня 2020 року 

надано дозвiл Банку на врахування коштiв залучених на умовах субординованого боргу до капiталу Банку.  

11 березня 2020 року Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусу 

COVID-19 №211 були запровадження обмеження операцiйної дiяльностi суб'єктiв господарювання та карантиннi заходи. Банк не 

знаходиться пiд кредитним ризиком, тому термiновий вплив наслiдкiв поширення COVID-19 на його дiяльнiсть не очiкується. 

Разом з тим, середньостроковi наслiдки на дату складання цiєї звiтностi не пiддаються прогнозуванню. 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності 

емітента аудитором (аудиторською фірмою) 

1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 

Товаритство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"РСМ УКРАЇНА" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають 

право проводити обов'язковий аудит фінансової 

звітності 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків - фізичної особи) 

21500646 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03151, Україна, м. Київ, вул. Донецька, 

буд.37/19 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 

0084 

6 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 

контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0499, дата: 31.12.2019 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 

03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Ми звертаємо увагу на примiтку 29 до 

фiнансової звiтностi, в якiй, зокрема, зазначено, 

що 11 березня 2020 року Постановою Кабiнету 

Мiнiстрiв України "Про запобiгання поширенню 

на територiї України коронавiрусу COVID-19" 

№211 були запровадженi обмеження 

операцiйної дiяльностi суб'єктiв господарювання 

та карантиннi заходи. Банк не знаходиться пiд 

кредитним ризиком, тому термiновий вплив 

наслiдкiв поширення COVID-19 на його 

дiяльнiсть не очiкується. Разом з тим, 

середньостроковi наслiдки на дату складання 

цiєї звiтностi не пiддаються прогнозуванню. 

Нашу думку щодо цього питання не було 

модифiковано. 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 28-10/2019 В 700, дата: 07.12.1020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 28.10.2019, дата закінчення: 

24.04.2020 

12 Дата аудиторського звіту 24.04.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 270 750,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Акцiонерам та Правлiнню  

Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

 

 

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Думка 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (далi - Банк), 

що складається зi звiту про фiнансовий стан (баланс) на 31 грудня 2019 року, звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний 

дохiд, звiту про змiни у власному капiталi (звiт про власний капiтал) i звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик (далi - 

фiнансова звiтнiсть). 

 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку 

станом на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

 

Основа для висловлення думки 

 

Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими 

стандартами викладено у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними 

по вiдношенню до Банку згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а саме: 

з вимогами Кодексу етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), а 

також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. 

 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки.  



 

Пояснювальний параграф  

 

Ми звертаємо увагу на примiтку 29 до фiнансової звiтностi, в якiй, зокрема, зазначено, що 11 березня 2020 року Постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв України "Про запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусу COVID-19" №211 були 

запровадженi обмеження операцiйної дiяльностi суб'єктiв господарювання та карантиннi заходи. Банк не знаходиться пiд 

кредитним ризиком, тому термiновий вплив наслiдкiв поширення COVID-19 на його дiяльнiсть не очiкується. Разом з тим, 

середньостроковi наслiдки на дату складання цiєї звiтностi не пiддаються прогнозуванню. Нашу думку щодо цього питання не 

було модифiковано. 

 

 

 

Iншi питання 

 

Аудит фiнансової звiтностi Банку станом на 31 грудня 2018 року та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, був проведений 

iншим аудитором, який випустив звiт незалежного аудитора 01 квiтня 2019 року з не модифiкованою думкою. 

 

Iнша iнформацiя 

 

Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка не є фiнансовою звiтнiстю Банку та не мiстить 

нашого Звiту незалежного аудитора щодо неї.  

 

Iнша iнформацiя складається зi: 

- Звiт керiвництва (звiт про управлiння) за 2019 рiк (далi - Звiт про управлiння), який складається Банком на пiдставi 

вимог роздiлу IV постанови Правлiння Нацiонального банку України "Iнструкцiя про порядок складання та оприлюднення 

фiнансової звiтностi банкiв України" №373 вiд 24.10.2011 (далi - Постанова №373) та який ми отримали до дати нашого Звiту 

незалежного аудитора. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на зазначений Звiт про управлiння i ми не 

робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо нього в цiлому. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi 

нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення зi Звiтом про управлiння та розгляд того:  

- чи iснує узгодженiсть зазначеного звiту з фiнансовою звiтнiстю Банку за 2019 рiк, 

- чи вiдповiдає Звiт про управлiння вимогам законодавства; 

- чи iснують суттєвi викривлення у Звiтi про управлiння.  

Ми не знайшли неузгодженостi Звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю Банку за 2019 рiк, ми також не знайшли 

невiдповiдностi Звiту про управлiння вимогам законодавства щодо порядку його складання та подання. Нами не встановленi 

суттєвi викривлення у Звiтi про управлiння. 

 

- Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, яка має формуватися Банком на пiдставi вимог статей 40 та 401 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та яка не є фiнансовою звiтнiстю Банку. Рiчна iнформацiя емiтента цiнних 

паперiв буде затверджена пiсля дати нашого Звiту незалежного аудитора. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не 

поширюється на Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо 

цiєї Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв на дату цього Звiту незалежного аудитора. У зв'язку з нашим аудитом 

фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв та розгляд, чи 

iснує суттєва невiдповiднiсть мiж Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв та фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв має вигляд такої, що мiстить суттєве 

викривлення. Коли ми ознайомимося з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв та якщо ми дiйдемо висновку, що в нiй 

iснує суттєве викривлення, ми будемо зобов'язанi повiдомити про цей факт.  

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Банку та Наглядової ради за фiнансову звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити 

складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.  

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Банку 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, окрiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших 

реальних альтернатив цьому. 

 

Наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Банку. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим 

рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 

воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на 



основi цiєї фiнансової звiтностi. 

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом 

усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 

розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є 

достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, 

пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;  

" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 

якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Банку; 

" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом Банку;  

" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом Банку припущення про 

безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо 

висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Банку 

продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi 

привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi 

розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, 

отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть примусити Банк припинити свою дiяльнiсть 

на безперервнiй основi; 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, 

чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного 

вiдображення. 

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення 

аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. 

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, заяву, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо 

незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що 

впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.  

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, 

що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi  

поточного перiоду. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним 

актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке 

питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити 

його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

(Закон України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017 року №2258-VIII) 

 

 

Iнформацiя у цьому роздiлi Звiту незалежного аудитора надається у вiдповiдностi до п. 3 та 4 статтi 14 Закону України "Про 

аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017 року №2258-VIII. 

 

Нас було призначено для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Банку рiшенням Наглядової ради №15/2019 

вiд 26 вересня 2019 року; загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження 

повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень становить один фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року. 

 

Аудиторськi оцiнки 

 

Твердження про iдентифiкацiю та оцiнку нами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи 

помилки викладена у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора. 

 

Опис та оцiнка ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 

 

Пiд час планування аудиту ми визначили, що завдання з аудиту фiнансової звiтностi Банку супроводжується високим 

аудиторським ризиком, складовою якого є бiзнес-ризик та притаманний йому облiковий ризик. Iнформацiя щодо ризикiв 

суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi внаслiдок шахрайства наведена у пiдроздiлi "Основнi застереження 

щодо ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi" цього роздiлу Звiту незалежного аудитора нижче. 

 

Бiзнес-ризик полягає у тому, що, Банк належить до пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес, а також у зниженнi рiвня 

дохiдностi облiгацiй внутрiшнiх державних позик та депозитних сертифiкатiв, емiтованих НБУ, якi є основними джерелами 

доходiв Банку. 

 



Облiковий ризик пiд час планування аудиту нами iдентифiкувався як можливий у питаннi оцiнки очiкуваних кредитних 

збиткiв за фiнансовими активами. 

 

Посилання на iнформацiю у фiнансовiй звiтностi для опису та оцiнки ризику суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй 

звiтностi 

Опис бiзнес ризику наведений у примiтках 1, 2 та 29 до фiнансової звiтностi Банку. 

Опис облiкового ризику наведений у примiтцi 4 до фiнансової звiтностi. 

Опис заходiв, вжитих для врегулювання iдентифiкованих ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 

На пiдставi iдентифiкованих та оцiнених нами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ми провели наступнi 

аудиторськi процедури: 

- пiдвищили рiвень професiйного скептицизму (тобто, пiдвищили уважнiсть до документацiї та необхiднiсть у 

пiдтвердженнi пояснень чи заяв управлiнського персоналу Банку); 

- призначили вiдповiдний до цих обставин персонал для виконання обов'язкового аудиту, у тому числi, у 

вiдповiдностi до Керiвництва з аудиту RSM International було призначено другого партнера iз завдання та контролера якостi 

виконання завдання; 

- збiльшили обсяг вибiрки та обсяг проведених процедур аналiтичного огляду; 

- дослiджували чи були наявнi iстотнi i/чи незвичнi операцiй, що вiдбулися близько перед  

закiнченням року та на початку наступного року; 

- оцiнили прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованостi облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв 

iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, зроблених управлiнським персоналом Банку; 

- здiйснили оцiнку загального подання, структури та змiсту фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а 

також того, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти 

достовiрного їх вiдображення; 

- проаналiзували висновок щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом Банку припущення про 

безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку на основi отриманих аудиторських доказiв. Перiод оцiнки 

безперервної дiяльностi охоплював перiод не менше дванадцяти мiсяцiв вiд дати затвердження фiнансової звiтностi; 

- проаналiзували iнформацiю про те, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд 

значний сумнiв можливiсть Банку продовжити безперервну дiяльнiсть.  

Основнi застереження щодо ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 

Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Вiдповiдно до вимог МСА 240 пiд час планування аудиту 

ми розглядали схильнiсть Банку до шахрайства з урахуванням бiзнес-середовища, а також засобiв i методiв контролю, 

встановлених i пiдтримуваних управлiнським персоналом, а також характером угод, активiв i зобов'язань, вiдображених у 

бухгалтерському облiку.  

Пiд час планування нашого аудиту ми здiйснювали запити управлiнському персоналу Банку щодо наявностi у нього 

iнформацiї про будь-якi знання про фактичнi випадки шахрайства, якi мали мiсце, пiдозрюване шахрайство, яке має вплив на 

Банк. У вiдповiдь на такi запити управлiнський персонал надав письмову оцiнку ризику шахрайства Банку, згiдно якого ризик 

шахрайства є контрольованим. 

Проте, основна вiдповiдальнiсть за запобiгання i виявлення шахрайства лежить саме на управлiнському персоналi Банку, який 

не повинен покладатися на проведення аудиту для уникнення своїх обов'язкiв, оскiльки шахрайство може включати змову, 

пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю, якi внаслiдок 

властивих для аудиту обмежень можуть бути невиявленi. Властивi аудиту обмеження викладенi у параграфi 

"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора. 

Результативнiсть аудиту в частинi виявлення порушень 

 

За результатами нашого аудиту у випадку виявлення викривлень, крiм суто тривiальних помилок, ми повiдомляємо про них 

Наглядовiй радi та управлiнському персоналу Банку та застосовуємо професiйне судження для кiлькiсної та якiсної оцiнки їх 

кумулятивного впливу на показники та розкриття у фiнансовiй звiтностi Банку, а також розглядаємо питання модифiкацiї 

нашого Звiту незалежного аудитора. За результатами нашого аудиту ми не виявили невиправлених викривлень, якi б 

потребували модифiкацiї нашого Звiту незалежного аудитора. 

 

Узгодженiсть Звiту незалежного аудитора з додатковим звiтом для аудиторського комiтету 

 

Звiт незалежного аудитора узгоджується з Додатковим звiтом Комiтету з питань аудиту Наглядової ради Банку, який 

складався у вiдповiдностi до вимог статтi 35 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 

 

Надання послуг, заборонених законодавством, та незалежнiсть ключового партнера з аудиту та аудиторської фiрми по 

вiдношенню до Банку 

 

Нами не надавались Банку послуги, забороненi законодавством, як це передбачено статтею 6 Закону України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 

 

Твердження про нашу незалежнiсть по вiдношенню до Банку, у тому числi ключового партнера з аудиту фiнансової звiтностi, 

викладена у параграфi "Основа для висловлення думки" та "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього 

Звiту незалежного аудитора. 

 

Iнформацiя про iншi наданi Банку або контрольованим ним суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового 

аудиту 

 



Крiм послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Банку iншi послуги включають: 

- перевiрка Звiту про управлiння вiдповiдно до вимог Постанови №373; 

- проведення першого етапу оцiнки стiйкостi Банку вiдповiдно до вимог Технiчного завдання, затвердженого 

рiшенням Нацiонального банку України № 105-рш вiд 07 лютого 2020 року, яке було розроблено на пiдставi вимог Постанови 

№141 вiд 22 грудня 2017 року (зi змiнами);  

 

Протягом перiоду, що перевiрявся Банк не мав контрольованих ним суб'єктiв господарської дiяльностi (дочiрнiх пiдприємств). 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Властивi для аудиту обмеження викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту 

незалежного аудитора. 

Через властивi для аудиту обмеження разом iз властивими обмеженнями системи внутрiшнього контролю iснує неминучий 

ризик того, що деякi суттєвi викривлення можна не виявити, навiть якщо аудит належно спланований i виконаний вiдповiдно 

до МСА. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:  

- повне найменування вiдповiдно до установчих документiв: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РСМ УКРАЇНА"; 

- мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування: м. Київ, 04080, вул.  

Нижньоюркiвська, буд. 47 та м. Київ, 03151 вул. Донецька, 37/19 вiдповiдно; 

- iнформацiя про включення до Реєстру - за №0084 (п/н 5) у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, у 

тому числi за п/н 2 у Роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової 

звiтностi" та за п/н 1 у Роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової 

звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес".  

 

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є Олександр Дудар. 

Бернатович Т.О. 

Президент фiрми  

Дудар О.Л. 

Ключовий партнер з аудиту 

Номер реєстрацiї  

у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101199 

 Номер реєстрацiї  

у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 100867  

 

Україна, м. Київ, вул. Донецька, 37/19 

23 квiтня 2020 року 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

На пiдставi наданих повноважень, посадовi особи АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" надають твердження про те, 

що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 

стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, i що рiчний звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок". 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить діяльність з 

оприлюднення 

регульованої інформації 

від імені учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

14.03.2019 18.03.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

25.04.2019 26.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

15.07.2019 16.07.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

16.10.2019 17.10.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


