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 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) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 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: 04080, Україна, Подiльський р-н, м. Київ, вул.Олексiя Терьохiна, будинок 

4 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 454-27-00, (044) 454-27-22 

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 25.04.2019, РIШЕННЯ ЄДИНОГО 

АКЦIОНЕРА АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА 

РОЗВИТКУ"  № 2/2019 

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 оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.ubrr.co

m.ua/node/89 26.04.2019 

 (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 посади 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 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 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 емітент 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  

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 X 

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 X 

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. 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 не вказана у вiдповiдних пунктах змiсту не заповнювалась у зв"язку iз вiдсутнiстю 

вiдповiдних даних за 2018 рiк. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 А01 № 606677 

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) 

 34 

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 

2) МФО банку 

 300001 

3) Поточний рахунок 

 32008123101026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE" 

5) МФО банку 

 322313 

6) Поточний рахунок 

 16000012130492 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Дилерська 185464 12.03.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис Строк дiї лiцензiї необмежений. 

Валютнi операцiї 216-2 18.06.2018 Нацiональний банк України  

Опис 

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

унiверсальною банкiвською установою, яка може надавати увесь 

спектр послуг у вiдповiдностi до генеральної лiцензiї на здiйснення 



валютних операцiй №216-2 вiд 18.06.2018р. Лiцензiя видана 

безстроково. 

Валютнi операцiї 216 (додаток) 18.06.2018 Нацiональний банк України  

Опис 

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

унiверсальною банкiвською установою, яка може надавати увесь 

спектр послуг у вiдповiдностi до додатку до генеральної лiцензiї на 

здiйснення валютних операцiй №216-2 вiд 18.06.2018р. Лiцензiя 

видана безстроково 

Банкiвськi операцiї 216 15.11.2011 Нацiональний банк України  

Опис 

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

унiверсальною банкiвською установою, яка може надавати увесь 

спектр послуг у вiдповiдностi до банкiвської лiцензiї №216 вiд 

15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково. 

 

13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 

корпоративного 

секретаря 

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 4 

28.12.2018 02.01.2019 
Ястреблянська Марiя 

Василiвна 

(0440454-27-02, 

m.yastreblyanska@ubrr.co

m.ua 

Опис 

Наглядовою радою АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

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

Корпоративного секретаря,  

згiдно Наказу 02 сiчня 2019 року приступити до обов`язкiв. 

 

 

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: Публiчне акцiонерне товариство. 

Протягом 2018 року банком, було опрацьовано поточнi i стратегiчнi питання дiяльностi Банку. 

01.11.2018 року рiшенням єдиного акцiонера було прийнято рiшення про змiну типу Банку з 

публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та змiну найменування 

Банку;  

було прийнято рiшення про перейменування Спострережної ради на Наглядову раду та обраний 

склад Спострережної ради залишити без змiн.  

В 2018 роцi дiяльнiсть Банку була приведена у вiдповiднiсть зi змiнами в дiючому законодавствi 

України.  

У 2018 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 31.12.2018 року АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

вiддiлень, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має.  

Органiзацiйна структура затверджежа рiшення Спостережної ради банку: 

15.03. 2018 року було обрано новий склад Спостережної ради в яку увiйшли п`ять осiб, 



пропозицiї щодо обрання були внесенi акцiонером Банку - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО, ЛIМIТЕД". 

21.12. 2018 року в зв`язку з лiквiдацiєю Ревiзiйної комiсiї Банку було прийнято рiшення єдиним 

акцiонером, за результатами якого було звiльнено Голову та членiв ревiзiйної комiсiї.  

Органiзацiйна структура затверджежа рiшення Наглядової ради банку № 15/2018 вiд 

28.12.2018року: введено посаду Корпоративного секретаря. Посадова особа в банку, до 

функцiональних обов'язкiв якої належить забезпечувати ефективну взаємодiю мiж Наглядовою 

радою та Правлiнням банку, а також взаємодiю банку з акцiонерами, iншими зацiкавленими 

особами та потенцiйними iнвесторами. 

 

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 

Станом на 01.01.2019 року штатна чисельнiсть працiвникiв Банку становить 34 чол., з них на 

керiвних посадах - 26 чол. Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового 

складу (осiб) - 34 , середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за 

сумiсництвом (осiб) - 2 , чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого 

часу (дня, тижня) - 0 (осiб), фонду оплати працi - 8507 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду 

оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року - (на 31.12.2017р.- 

5910 тис.грн.) Збiльшення вiдносно попереднього перiоду на 2597тис.грн. 

 

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 р 

 

 

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:  

повне висвiтлення - усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського 

облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про 

фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що 

приймаються згiдно з нею;  

превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у фiнансовiй 

звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх економiчною формою; 

автономнiсть - активи та зобов'язання Банку мають бути вiдокремленi вiд активiв i зобов'язань 

власникiв Банку та iнших банкiв (пiдприємств) у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання 

власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi Банку. Активи - ресурси, що виникли в 

результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується призведе до отримання 

економiчних вигод у майбутньому. Зобов'язання - заборгованiсть, що виникла внаслiдок 

минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується призведе до зменшення ресурсiв, 

що втiлюють у собi економiчнi вигоди;  

обачнiсть означає застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких 

активи та/або дохiд не завищуватимуться, зобов'язання та/або витрати не занижуватимуться;  

безперервнiсть - оцiнка активiв Банку iз припущення, що його дiяльнiсть буде продовжуватись у 

майбутньому. Якщо Банк планує скоротити масштаби своєї дiяльностi, то це вiдображається у 

фiнансових звiтах;  

нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату звiтного 

перiоду, доходи звiтного перiоду порiвнюються з витратами, що були здiйсненi для отримання 

цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi 

в момент їх виникнення, незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. Доходи - 

це збiльшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи 

збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення 

капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв. Витрати - це 

зменшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї 

активiв або зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є розподiленням 

мiж акцiонерами. Власний капiтал - це залишкова частина в активах банку пiсля вирахування 

всiх зобов'язань;  

послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування банком обраної облiкової полiтики. Змiна 

методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами та 

нацiональними положеннями (стандартами бухгалтерського облiку, i потребує додаткового 

об?рунтування i розкриття у фiнансових звiтах; 

iсторична (фактична) собiвартiсть - активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх 

придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком 

немонетарних статей, переоцiнюються у разi змiни офiцiйного курсу. 

Банк веде та складає фiнансову звiтнiсть у валютi України - гривнi. Операцiї в iноземнiй валютi 

вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi у валютi України з 

перерахуванням їх за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на дату 

здiйснення або складання звiтностi. Операцiї вiдображаються в облiку в тому звiтному перiодi, в 

якому вони були здiйсненi, незалежно вiд дати руху коштiв за ними. 

Активи i зобов'язання оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку з достатньою 

мiрою обережностi, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, що потенцiйно загрожують 

фiнансовому становищу Банку на наступнi звiтнi перiоди. 

Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов'язання 

Банку оприбутковуються та облiковуються за: 

вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю: активи - за 

сумою сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов'язання - за 



сумою мобiлiзованих коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань 

у процесi звичайної дiяльностi Банку; 

справедливою вартiстю - цiна, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу 

зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату операцiї; приведення вартостi 

активiв у вiдповiднiсть до справедливої здiйснюється шляхом переоцiнки, оцiнки на предмет 

зменшення корисностi та наявних кредитних ризикiв; 

амортизованою собiвартiстю - вартiсть, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове 

зобов'язання та яка складається iз собiвартостi придбання, зменшеної на суму погашення 

основної суми боргу, збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi 

мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної 

ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi. 

Вартiсть активiв змiнюється внаслiдок коливання ринкових цiн, курсiв iноземних валют, 

фiзичного та морального зносу, iнших об'єктивних факторiв. Переоцiнка окремих статей активiв 

проводиться до їх справедливої (ринкової) вартостi у порядку, встановленому чинним 

законодавством та внутрiшнiми документами Банку. 

Критерiї визнання та подальшої оцiнки, що застосовуються до кожної категорiї активiв i 

зобов'язань та статей доходiв i витрат наведенi в п.п.4.6-4.29 примiтки 4 "Принципи облiкової 

полiтики". 

В банку вiдсутнi статтi звiтностi, щодо яких облiкова полiтика не застосовувалася вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Всi активи та зобов'язання оцiнюються окремо i 

вiдображаються в розгорнутому виглядi. 

 

 

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  

АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" протягом звiтного року здiйснює свою 

дiяльнiсть в рамках банкiвської лiцензiї № 216, яка видана Нацiональним банком України 

15.11.2011 року та генеральної лiцензiї Нацiонального банку України № 216-2 вiд 18.06.2018 

року на право здiйснення валютних операцiй. Згiдно з банкiвською лiцензiєю Банк має право 

надавати банкiвськi послуги, визначенi частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть".  

Крiм того Банк має Лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на 

здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними 

паперами: дилерської дiяльностi. 

Основна дiяльнiсть Банку включає комерцiйну дiяльнiсть, надання кредитiв, 

розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв, а також iншi види банкiвської дiяльностi.  



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

2012 року.  

АТ "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 банкiвської i генеральної лiцензiй Нацiонального банку України та 

лiцензiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.  

У звiтному 2018 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  

 

 

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  

Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв АТ "Український банк реконструкцiї 

та розвитку" визначаються в аудиторському висновку. Правочини з власниками iстотної участi, 

членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом 

звiтного року не укладались. 

 

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 

Станом на 31 грудня 2018 року в АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку": 

- Вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв, стосовно яких є передбаченi 

законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження, становить 0,00 

тис.грн.; 

- Основних засобiв i нематерiальних активiв оформлених у заставу не має; 

- Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, 

реконструкцiя тощо), не має; 

- Залишкова вартiсть основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, не має; 

- Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, - 1 361 тис.грн; 

- Вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права власностi, - не має; 

- Вартiсть створених нематерiальних активiв - не має; 

Збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi б виникали у результатi переоцiнок, а 

також унаслiдок збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у 

власному капiталi, не вiдбувалось. 

 

 

 

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) 

 

Янь Дуншен - Голова Наглядової ради 

АТ  <Український банк реконструкцiї 

та розвитку> (представник 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <БОСЕ 

(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД 

Вен Юангуа - Заступник Голови 

Наглядової ради АТ  <Український 



банк реконструкцiї та розвитку> - 

незалежний Член Наглядової ради; 

Тан Вейцзюнь (Tang Weijun)  - Член 

Наглядової ради АТ  <Український 

банк реконструкцiї та розвитку> 

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 єдиносу 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 осiб 

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. 

Основними завданнями Кредитного 

комiтету є: 

- оцiнка, визначення припустимого 

рiвня ризикiв та контроль ризикiв при 

проведеннi кредитних та iнвестицiйних 

операцiй; 

- прийняття рiшень щодо проведення 

кредитно-iнвестицiйних операцiй 

Банку; 

- монiторинг структури 

кредитно-iнвестицiйного портфеля 

Банку; 

- прийняття рiшень щодо класифiкацiї 

кредитно-iнвестицiйного портфеля 

Банку та формування страхового 

резерву за активними операцiями. 

В звiтному 2018 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 

ромiру кредитного ризику вiдповiдно 

вимог Нацiонального банку України.  

Голова Правлiння - Локтiонов Олег 

Юрiйович 

Заступник Голови Правлiння - 

Волошанюк Олександр Сергiйович 

Заступник Голови Правлiння - 

Третьяков Василь Валерiйович 

Заступник Голови Правлiння - Черевко 

Наталiя Михайлiвна 

Член Правлiння, Головний бухгалтер - 

Зеленюк Наталiя Олександрiвна 



 

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. 

Головним завданням КУРАП є: 

" здiйснення управлiнням 

основними банкiвськими ризиками; 

" розроблення полiтики Банку 

щодо лiмiтiв, обмежень та нормативiв; 

" здiйснення ефективного 

управлiння активами та пасивами  для 

забезпечення лiквiдностi балансу 

Банку; 

" планування, управлiння i 

контроль за використанням 

консолiдованих грошових ресурсiв 

Банку; 

" визначення цiльового рiвню 

собiвартостi зобов'язань та 

прибутковостi активiв; 

" прогнозування змiни ситуацiї на 

ринках та прийняття рiшень щодо 

зниження ризику / пiдвищення 

прибутковостi в залежностi вiд 

можливого впливу прогнозних змiн на 

ринку на дiяльнiсть Банку. 

На засiданнi КУРАП протягом 2018 

року розглядали питання щодо 

управлiння активами та пасивами банку 

в межах затверджениїх 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. 

Завданнями дiяльностi комiтету є: 

- формування тарифної полiтики Банку; 

- щомiсячний аналiз вартостi послуг та 

ринкової  конкурентоспроможностi 

дiючих  тарифiв; 

- визначення маркетингових дiй на 

ринку з метою розширення спектру 

послуг, що  надаються клiєнтам Банку 

та впровадження нових банкiвських 

продуктiв з метою залучення до Банку 



нових клiєнтiв. 

Тарифний комiтет щомiсяця розглядає 

тарифнi плани банку на предмет їх 

вiдповiдностi ринковим умовах, та 

внесить змiн у рази необхiдномстi.  

 

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. Основнi завдання Комiтету: 

" розвиток та вдосконалення 

внутрiшньої нормативної бази Банку в 

частинi, яка описує бiзнес-процеси та 

реалiзацiю банкiвських продуктiв; 

" забезпечення вiдповiдностi 

внутрiшнiх документiв Банку, 

прийняття яких вiдноситься до 

компетенцiї Комiтету, дiючому 

законодавству України та внутрiшнiм 

нормативним документам Банку; 

" погодження технологiй 

здiйснення банкiвських операцiй 

вiдповiдно до розподiлу 

функцiональних обов'язкiв 

спiвробiтникiв Банку та з 

забезпеченням своєчасного формування 

(одержання) первинних документiв, 

вiдображення iнформацiї про операцiї в 

облiкових документах та виконання 

процедур контролю. 

В звiтному 2018 роцi на засiданнi 

комiтету розглядалаись 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; 

" провдення 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 

коиутету були розглянутi питання щодо 

укладення договорiв на здiйснення 

перевiки фiнансової звiтностi Банку за 

2018 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 фукнрцiонування Банку.  

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Локтiонов Олег Юрiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку", 26520688, АТ (публ.) "Український 



банк реконструкцiї та розвитку", Заступник Голови Правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.09.2009, обрано три роки 

9) 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:32 рiк. Протягом останнiх п'яти 

рокiв обiймав посаду Голови Правлiння АТ"Український банк реконструкцiї та розвитку". 

 

1) Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Волошанюк Олександр Сергiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1983 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Член Правлiння, начальник управлiння ризиками АТ "Банк "ТАВРИКА", 19454139, Член 

Правлiння, начальник управлiння ризиками АТ "Банк "ТАВРИКА" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 06.09.2012, обрано три роки 

9) Опис 

 Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння Протокол № 19 вiд 06.09.2012 року 

засiдання Спостережної ради. Наказ Голови Правлiння №29-К вiд 07.09.2012 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 та укладеного 

Контракту. Часткою в статутному капiталi АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" не 

володiє. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: з 

07.09.2012 року - Заступник Голови Правлiння АТ "Український банк реконструкцiї та 

розвитку". 

 

1) Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Третьяков Василь Валерiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 



 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ЗАТ "Український кредитний банк", Заступник Голови Правлiння, 14360080, ЗАТ 

"Український кредитний банк", Заступник Голови Правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 05.05.2005, обрано три роки 

9) 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 32 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Заступника Голови Правлiння 

АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку". 

 

1) Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Черевко Наталiя Михайлiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 29 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  ПАТ АК "Київводоканал" ., 21689626, Перший заступник директора Розрахункового 

департаменту ПАТ АК "Київводоканал" . 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 20.02.2017, обрано три роки 

9) Опис 

 Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння в АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" Протокол № 10/2017 вiд 20 лютого 2017 року засiдання 

Спостережної ради. Наказ Голови Правлiння №01-К вiд 22.02.2017 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 29 рокiв. Протягом останнiх 

п'яти рокiв обiймала посади: Заступника Голови Правлiння в АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" з 22.03.2012 по 31.03.2014 рр.; Заступника директора, начальника 

управлiння розвитку бiзнесу в КБ "Хрещатик" з 01.04.2014 по 23.03.2015 рр.; Першого 

заступника директора Розрахункового департаменту ПАТ АК "Київводоканал" з 06.04.2015 - 

02.09.2016 рр; з 23.02.2017р. Заступник Голови Правлiння АТ "Український банк реконструкцiї 

та розвитку". 



Додаткова iнформацiя : 19.10.2018 року змiнено Прiзвище з Щербатюк на Черевко, згiдно 

паспорту громадянина України. 

 

 

1) Посада 

 Член Правлiння, Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Зеленюк Наталiя Олександрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку", 26520688, ЗАТ "Український банк 

реконструкцiй та розвитку", Начальник служби внутрiшнього аудиту 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 10.12.2007, обрано три роки 

9) 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 25 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 

Ідентифікаційн

ий 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 

03189, м. Київ, Вiльямса 

Академiка, 6-Д. оф.43 
100 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

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 Ассоцiацiї, Асоцiацiї "Українська Нацiональна Група Членiв 

та Користувачiв SWIFT "УкрСВIФТ" та учасником саморегулiвної органiзацiї професiйних 

учасникiв ринку цiнних паперiв Асоцiацiї "Українськi Фондовi торговцi".  

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, 

iнвестування в проекти i фiнансування пiдприємств в реальних секторах економiки, проведення 

мiжнародних розрахункiв i конверсiйних операцiй, а також допомоги в розвитку 

торгово-економiчних вiдносин, органiзацiї iнвестицiйної та бiзнес-спiвпрацi двох країн. 

У звiтному 2018 роцi основними банкiвськими операцiями, якi здiйснював Банк, були: 

" 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. 

 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

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. 

" 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. 



 

"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). 

 

Основними стратегiчними задачами, якi поставив перед собою Банк на 2018 - 2019 роки, є: 

Виведення Банку на новий високо-технологiчний рiвень надання банкiвських послуг 

Досягнення цєї мети Банк втiлює шляхом: 

- актуалiзацiї стратегiї розвитку  вiдповiдно до стратегiчних завдань Банку; 

" модернiзацiя матерiально - технiчної бази Банку та впровадження нових систем 

автоматизованого управлiння банком; 

" стандартизацiя i автоматизацiя внутрiшнiх технологiй i процесiв для скорочення витрат, 

пiдвищення якостi та швидкостi обслуговування. 

Побудова сучасної системи корпоративного управлiння 

Найпершими прiорiтетами для втiлння поставлених задач в цьому напрямку є: 

- 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 

финансових 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, та Рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 03.12.18 №814-рш щодо 

корпоративного управлiння. На виконання рiшення Спостережної Ради Банку вид 24.11.2018 

розпочато оновлення та модернiзацiя технiчної бази Банку, впрвадження нового програмного 

забезпечення для обслуговування клiєнтiв, а також перехiд Банку на нову автоматизовану 

банкiвську систему.             

 

 

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: 

Iнформацiя вiдсутня 

 

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 

Банк постiйно удосконалює систему управлiння ризикiв i посилює її iнтеграцiю до всiх рiвнiв 

корпоративного управлiння з планомiрним залученням спiвробiтникiв в процес управлiння 

ризиками в якостi одного з прiоритетiв. При цьому Банк орiєнтується на розробку чутливого до 

ризику iнструментарiю з метою бiльш точної оцiнки всiх елементiв ризику, а також на 

впровадження пiдходiв, що дозволяють бiльш точно зiставляти рiвень прибутковостi i ризику. 

Ключовим стратегiчним орiєнтиром Банку в стратегiї управлiння ризиками є впровадження 

нових механiзмiв раннього попередження, контролю та зниження основних банкiвських ризикiв, 



на якi Банк наражається в своїй дiяльностi 

Головним завданням щодо удосконалення системи управлiння ризиками, що наразi стоїть перед 

Банком, є повне виконання вимог Положення про органiзацiю системи управлiння ризиками в 

банках України та банкiвських групах, затвердженого Постановою НБУ №64 вiд 11.06.2018 р.  

 

 

 

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

ризику грошових потоків 

Ризик лiквiдностi. Банком застосовуються наступнi заходи для управлiння, зниження та 

уникнення ризику лiквiдностi: 

" врахування у поточнiй дiяльностi можливостi виникнення нестачi лiквiдностi у разi кризи 

на фiнансовому ринку або/та погiршення фiнансового стану Банку та проведення стрес - 

тестування на перiодичнiй основi (щоквартально) та в оперативному режимi у разi потреби; 

" проведення прогнозування нормативiв лiквiдностi; 

" встановлення внутрiшнiх лiмiтiв лiквiдностi та щомiсячне проведення аналiзу їх 

дотримання; 

" врахування взаємозв'язку ризику лiквiдностi з iншими видами ризикiв Банку, 

економiчною та полiтичною ситуацiєю у поточнiй момент та в перспективi;  

" забезпечення виконання нормативiв лiквiдностi i нормативу обов'язкового резервування; 

" проведення оцiнки чистої лiквiдної позицiї; 

" диверсифiкацiя джерел залучення; 

" вимiрювання, оцiнка i порiвняння величин коефiцiєнтiв лiквiдностi балансу Банку; 

" лiмiтування величин коефiцiєнтiв лiквiдностi балансу, а також величин розривiв активiв i 

пасивiв Банку по термiнах повернення активiв i погашення зобов'язань; 

" фiнансування непрацюючих активiв iншими пасивами й основним капiталом; 

" обсяг робочих активiв, що приносять дохiд, повинний бути бiльше, нiж обсяг власного 

оборотного капiталу i строкових депозитiв клiєнтiв; 

" проведення аналiзу розривiв активiв i пасивiв Банку по термiнах повернення активiв i 

погашення зобов'язань. 

 

Процентний ризик. Банком застосовуються наступнi заходи для управлiння, зниження та 

уникнення процентного ризику: 

" структурування активiв i пасивiв Банку вiдповiдно до правил, встановлених для 

управлiння ризиком лiквiдностi; 

" аналiз розривiв мiж активами i пасивами Банку по термiнах (на рiзних часових 

iнтервалах) повернення активiв i погашення зобов'язань, чуттєвих до змiни процентної ставки та 

зменшення розривiв; 

" вимiрювання, оцiнка i порiвняння динамiки процентних ставок у Банку i середнiх 

ринкових; 

" розрахунок показникiв спреду, чистої вiдсоткової маржi та чистого процентного доходу. 

 

Валютний ризик. Заходи, що застосовуються Банком для управлiння, зниження та уникнення 

валютного ризику: 

" аналiз балансових та позабалансових позицiй в розрiзi валют; 

" дотримання лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї, встановлених Нацiональним банком 

України та внутрiшньобанкiвських лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї; 

" розробка шляхiв з усунення поточної та можливої прогнозної невiдповiдностi за лiмiтами 

вiдкритої валютної позицiї. 

 

Операцiйний ризик. Для управлiння, зниження та уникнення операцiйного ризику Банком 



застосовуються такi заходи: 

" розробка посадових iнструкцiй та ретельне виконання її вимог кожним спiвробiтником; 

" колегiальне прийняття рiшень на пiдставi аналiзу прогнозних розрахункiв тих або iнших 

видiв операцiй; 

" виконання операцiй iз застосуванням автоматизованих систем обробки iнформацiї, що 

прискорює швидкiсть виконання та обробки, зменшує питому вагу "ручної" обробки iнформацiї; 

" чiткий розподiл обов'язкiв та повноважень щодо здiйснення операцiй;  

" встановлення строкiв виконання технологiчних робiт та контроль за їх виконанням; 

" постiйне вдосконалення СВК за операцiйними технологiчними процесами; 

" впровадження сучасних iнформацiйних технологiй передачi даних та захисту iнформацiї; 

" своєчасний та повний облiк операцiй з клiєнтами або контрагентами, контроль за 

дотриманням облiкової полiтики Банку та вимог нормативно-правових актiв Нацiонального 

банку України; 

" реєстрацiя вхiдної i вихiдної кореспонденцiї Банку; 

" надання актуальної аналiтичної iнформацiї керiвництву за допомогою  автоматизованих 

засобiв; 

" створення резервної копiї операцiйного дня Банку, застосування процесiв дублювання та 

вiдновлення iнформацiї; 

" пiдготовка та навчання персоналу; 

" стимулювання та мотивацiя персоналу у належному та сумлiнному виконаннi своїх 

службових обов'язкiв; 

" подвiйний контроль та перевiрка вiдповiдностi виконання виконавцями особливо 

важливих та вiдповiдальних технологiчних процедур та операцiй. 

 

Кредитний ризик. Для управлiння, зниження та уникнення кредитного ризику Банком 

застосовуються такi заходи: 

" попереднiй аналiз кредитоспроможностi потенцiйного позичальника; 

" диверсифiкацiя кредитного портфелю Банку; 

" забезпечення кредитного ризику заставою; 

" дотримання встановлених Нацiональним банком України та внутрiшнiх економiчних 

нормативiв кредитного ризику;  

" встановлення лiмiтiв на окремих контрагентiв, галузi економiки, види застави;  

" формування в необхiдних розмiрах страхових резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки; 

" контроль за якiстю кредитного портфеля; 

" пiдтримання адекватного рiвня власного капiталу для дотримання нормативiв кредитного 

ризику. 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

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).  

 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 



визначені законодавством вимоги 

В своїй дiяльностi Банк використовує нацiональну та мiжнародну практику корпоративного 

управлiння згiдно iз вимогами законодавства України. 

 

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 

Протягом звiтного року Банк дотрмавався принципiв, викладених в Кодексi.  

Фактiв порушення членами Наглядової Ради та членами Правлiння внутрiшнiх правил, що 

призвело до заподiяння шкоди Банку або вкладникам Банку не було. 

Протягом звiтного року вiдсутнi випадки застосування до Банку з боку держваних органiв влади 

заходiв впливу, у тому числi щодо членiв Наглядової ради та Правлiння 

 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 05.01.2018 

Кворум зборів 100 

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ 

(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД", як єдиний акцiонер банку, що володiє 

пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного 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 №1/2018 вiд 05.01.2018 року має статус 

протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 

49 ЗУ "Про акцiонернi товариства". 

Порядок денний: 

1. Про обрання оцiнювача майна АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

Об?рунтування рiшення по першому питанню порядку денного: 

Згiдно вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 36 

"Зменшення корисностi" в кiнцi кожного звiтного перiоду суб'єкту 

господарювання необхiдно оцiнювати можливiсть наявностi ознак 

знецiнення активiв, що може свiдчити про зменшення корисностi.  

Вiдповiдно до Положення про здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв та 

банкiвської системи України, затвердженого Постановою Правлiння НБУ 

вiд 22 грудня 2017 року №141 та Технiчного завдання для здiйснення 

оцiнки стiйкостi банкiв та банкiвської систем України, затвердженого 

Рiшенням Правлiння НБУ вiд 28.12.2017 року №848, одночасно iз 



проведенням перевiрки щорiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, буде 

проведено перший етап оцiнки стiйкостi банку, у тому числi шляхом 

перевiрки достовiрностi оцiнки нерухомого майна (за трьома найбiльшими 

об'єктами) станом на 01.01.2018 року. 

Станом на 01.01.2018 року до таких об'єктiв Банку належать наступнi: 

- нежилi примiщення (пiдвалу, другого та третього поверхiв) в лiт.А, що 

розташованi у будинку 4 по вул. О.Терьохiна в м. Києвi площею 1472,70 

кв.м., балансовою вартiстю станом на 01.01.2018 року 28 394 861,10 грн.; 

- комплекс, нежитловi будiвлi "А", "В", що складається з кафетерiю 

"Дублiн" та пункту надання готельних послуг, лiт. "А-2", загальною 

площею 657 кв. м. та нежитлової будiвлi лiт. "В", загальною площею 78,00 

кв.м., розташованi за адресою Київська обл., м. Бiла Церква, вул. 

Пiдвальна, 10, балансовою вартiстю станом на 01.01.2018 року 3 134 219,93 

грн.; 

- земельна дiлянка, розташована: Київська область, в межах мiста Iрпеня, 

кадастровий номер 3210900000:01:171:0008, площею 9,2332 га, 

балансовою вартiстю станом на 01.01.2018 року 24 673 632,65 грн. 

З урахуванням вищевикладеного, з метою визначення достовiрної ринкової 

вартостi вище перелiчених об'єктiв станом на 01.01.2018 року та 

забезпечення складання достовiрної фiнансової звiтностi Банку за 2017 рiк, 

пропонується провести незалежну оцiнку вищезазначених об'єктiв 

нерухомостi Банку. 

За результатами проведених Банком тендерних процедур щодо пошуку 

суб'єкта оцiночної дiяльностi для проведення оцiнки вищевказаних об'єктiв 

нерухомого майна Банку найкращою за якiстю та цiною визнана 

пропозицiя ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ОБ'ЄДНАНЕ ПIДПРИЄМСТВО З ОЦIНКИ ТА ЕКСПЕРТИЗИ 

СПЕЦIАЛЬНИХ ОБ'ЄКТIВ I IНВЕСТИЦIЙ" - УКРАЇНА", 

iдентифiкацiйний код 36010500, сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi 

№ 326/15 вiд 21.04.15 року (протоколи Тендерного комiтету Банку вiд 

05.01.18 № 1 та Правлiння Банку вiд 05.01.18 № 02). 

Вiдповiдно до вимог пiдпункту 20) частини 2 статтi 52 Закону України 

"Про акцiонернi товариства", пiдпункту 31) пункту 10.5.6. Статуту Банку (з 

урахуванням пункту 29 частини 5 статтi 39 Закону України "Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть" щодо здiйснення радою Банку iнших повноважень 

вiдповiдно до статуту), - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 

банку i затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру його послуг належить до виключної компетенцiї 

Спостережної ради Банку. 

Чинний склад/повноважнi члени Спостережної ради Банку з 26.12.2017 в 

Банку вiдсутнi. 

Згiдно з частиною 1 статтi 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", 

ч.1 ст.37 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та статтею 

10.4.1. Статуту Банку Загальнi збори акцiонерiв можуть вирiшувати 

будь-якi питання дiяльностi Банку. 

Вiдповiдно до частини 2 статтi 49 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" повноваження загальних зборiв товариства, передбаченi 

статтею 33 цього Закону та внутрiшнiми документами товариства, 

здiйснюються акцiонером одноосiбно.  

З огляду на вищевказане, Правлiнням Банку винесено на розгляд єдиного 

акцiонера Банку пропозицiю щодо обрання ТОВАРИСТВА З 



ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНЕ ПIДПРИЄМСТВО З 

ОЦIНКИ ТА ЕКСПЕРТИЗИ СПЕЦIАЛЬНИХ ОБ'ЄКТIВ I IНВЕСТИЦIЙ" - 

УКРАЇНА" (iдентифiкацiйний код 36010500, сертифiкат суб'єкта оцiночної 

дiяльностi № 326/15 вiд 21.04.15 року) оцiнювачем майна Банку для 

визначення ринкової вартостi об'єктiв нерухомостi Банку станом на 

01.01.2018 року, iз затвердженням умов договору, що укладатиметься з 

оцiнювачем, та встановленням розмiру оплати його послуг згiдно наданих 

пропозицiй Правлiння Банку (протокол Правлiння Банку вiд 05.01.18 № 

02). 

Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ОБ'ЄДНАНЕ ПIДПРИЄМСТВО З ОЦIНКИ ТА ЕКСПЕРТИЗИ 

СПЕЦIАЛЬНИХ ОБ'ЄКТIВ I IНВЕСТИЦIЙ" - УКРАЇНА" 

(мiсцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Стадiонна, 3-А, оф.2, 

iдентифiкацiйний код 36010500, сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi 

№326/15 вiд 21.04.2015р) оцiнювачем для надання послуг з визначення 

ринкової вартостi об'єктiв нерухомостi Публiчного акцiонерного 

товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (Банк) станом на 

01.01.2018р., а саме: 

нежилi примiщення (пiдвалу, другого та третього поверхiв) в лiт.А, що 

розташованi у будинку 4 по вул. О.Терьохiна в м. Києвi площею 1472,70 

кв.м., балансовою вартiстю станом на 01.01.2018 року 28 394 861,10 грн.; 

комплекс, нежитловi будiвлi "А", "В", що складається з кафетерiю 

"Дублiн" та пункту надання готельних послуг, лiт. "А-2", загальною 

площею 657 кв. м. та нежитлової будiвлi лiт. "В", загальною площею 78,00 

кв.м., розташованi за адресою Київська обл., м. Бiла Церква, вул. 

Пiдвальна, 10, балансовою вартiстю станом на 01.01.2018 року 3 134 219,93 

грн.; 

земельна дiлянка, розташована: Київська область, в межах мiста Iрпеня, 

кадастровий номер 3210900000:01:171:0008, площею 9,2332 га, 

балансовою вартiстю станом на 01.01.2018 року 24 673 632,65 грн.,  

- iз затвердженням наступних умов договору про надання послуг оцiнки та 

визначенням розмiру винагороди обраного вищевказаного оцiнювача 

майна Банку, а саме: 

1.1. Вартiсть послуг складає 55 000,00 (П'ятдесят п'ять тисяч грн.), без ПДВ 

(фiрма є платником єдиного податку 3 групи за ставкою 5 %);  

1.2. Дата оцiнки - 01.01.2018р.;  

1.3. Термiн надання послуг: не пiзнiше 09.02.2018р., при умовi надання 

Замовником повного необхiдного пакета документiв та iнформацiї; 

1.4. Порядок здiйснення розрахункiв: 

розмiр авансу становить 50 % вiд загальної вартостi робiт, що складає 27 

500 (двадцять сiм тисяч п'ятсот) гривень 00 копiйок, без ПДВ. Аванс 

пiдлягає перерахуванню на поточний рахунок Суб'єкта оцiночної 

дiяльностi протягом 5 (п'яти) банкiвських днiв з дня пiдписання договору.  

50 % вiдсоткiв вiд цiни договору, що складає 27 500 (двадцять сiм тисяч 

п'ятсот) гривень 00 копiйок, без ПДВ, Замовник сплачує протягом 5 (п'яти) 

банкiвських днiв з моменту пiдписання Сторонами Акту приймання - 

передачi виконаних робiт за Договором. 

 

Генеральний директор,  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ 



(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД"  

Тан Вейцзюнь 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 05.01.2018 

Кворум зборів 100 

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ 

(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД", як єдиний акцiонер банку, що володiє 

пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного 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 №2/2018 вiд 05.01.2018 року має статус 

протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 

49 ЗУ "Про акцiонернi товариства". 

Порядок денний:  

1. Про затвердження стратегiї розвитку банку з визначеними в нiй 

основними напрямами дiяльностi банку ( "Стратегiя розвитку та бiзнес 

план дiяльностi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

на 2018-2023 роки"). 

2. Про затвердження бiзнес-плану та програми капiталiзацiї банку 

("Бiзнес-план з економiчним об?рунтуванням доцiльностi залучення 

коштiв на умовах субординованого боргу та Програмою капiталiзацiї 

Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" на 2018-2023 року"). 

Об?рунтування рiшення по першому питанню порядку денного: 

У вiдповiдностi до п.1) частини 1 статтi 38 Закону України "Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть", до виключної компетенцiї загальних зборiв 

учасникiв банку належить прийняття рiшень щодо визначення основних 

напрямкiв дiяльностi банку та затвердження звiтiв про їх виконання. 

Вiдповiдно до вимог п.1) частини 5 статтi 39 Закону України "Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть", пiдп.1) п.10.5.6. Статуту банку, затвердження 

стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi, 

визначених Загальними зборами акцiонерiв Банку належить до виключної 

компетенцiї Спостережної ради Банку. 

Чинний склад/повноважнi члени Спостережної ради Банку з 26.12.2017 в 

Банку вiдсутнi. 

Згiдно з частиною 1 статтi 33 Закону України " Про акцiонернi 

товариства", ч.1 ст.37 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" 

та статтею 10.4.1. Статуту Банку Загальнi збори акцiонерiв можуть 

вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Банку. 

Вiдповiдно до статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" 

повноваження загальних зборiв товариства, передбаченi статтею 33 цього 

Закону та внутрiшнiми документами товариства, здiйснюються акцiонером 



одноосiбно.  

З огляду на вищевказане, Правлiнням Банку винесено на розгляд єдиного 

акцiонера Банку пропозицiю щодо затвердження рiшення єдиного 

акцiонера Банку у справi розвитку Банку з визначеними в нiй основними 

напрямками дiяльностi Банку (протокол Правлiння Банку вiд 05.01.18 № 

02-1). 

Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Затвердити Стратегiю розвитку та бiзнес-план дiяльностi АТ (публ.) 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" на 2018-2023 роки" з 

визначеними в нiй основними напрямками дiяльностi Банку. 

Об?рунтування рiшення по другому питанню порядку денного: 

У зв'язку iз необхiднiстю залучення Банком коштiв на умовах 

субординованого боргу та отримання Дозволу Нацiонального банку 

України на їх врахування у регулятивному капiталi Банку (далi- Дозвiл 

НБУ) з метою забезпечення вiдповiдностi Банку вимогам законодавства, - 

iснує необхiднiсть у пiдготовцi Банком визначеного пунктом 2.2. глави 2 

роздiлу III Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в 

Українi", затвердженої постановою Правлiння НБУ вiд 28.08.2001 року 

№368 ( далi-iнструкцiя) пакету документiв, який Банку має у 10-денний 

термiн пiсля укладання угоди про залучення коштiв на умовах 

субординованого боргу подати до Нацiонального банку України з метою 

отримання Дозволу НБУ. 

Згiдно пiдпунктом "з" пункту 2.2. глави 2 роздiлу III Iнструкцiї серед 

необхiдних документiв для отримання Дозволу НБУ, зокрема, 

передбачений: з) бiзнес- план, у якому мають бути передбаченi: 

економiчне об?рунтування щодо доцiльностi залучення коштiв на умовах 

субординованого боргу: програма капiталiзацiї банку; прогнозний 

розрахунок прибутковостi банку та значень нормативу мiнiмального 

розмiру регулятивного капiталу; первиннi напрямки використання 

залучених коштiв на умовах субординованого боргу протягом перших 

шести мiсяцiв. 

Також пiдпунктом "з" пункту 2.2. глави 2 роздiлу III Iнструкцiї визначено, 

що Програма капiталiзацiї банку затверджується правлiнням та радою 

банку, на виконання якого Правлiння Банку було затверджено вiдповiдну 

програму капiталiзацiї Банку ( протокол Правлiння "02-1 вiд 05.01.2018 р.). 

Вiдповiдно до вимог п.2) ч.5 ст.39 Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть", пiдпю2) п.10.5.6. Статуту Банку, - затвердження бiзнес-плану 

розвитку банку належить до виключної компетенцiї Спостережної ради 

Банку. 

Чинний склад/повноважнi члени Спостережної ради Банку з 26.12.2017 р. в 

Банку вiдсутнi. 

Згiдно з частиною 1 статтi 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", 

ч. 1 ст.37 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та стаття 

10.4.1 Статуту Банку Загальнi збори акцiонерiв можуть вирiшувати 

будь-якi питання дiяльностi Банку. 

Вiдповiдно до статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" 

повноваження загальних зборiв товариства, передбаченi статтею 33 цього 

Закону та внутрiшнiми документами товариства, здiйснюються акцiонером 

одноосiбно.  

З огляду на вищевказане, Правлiнням Банку винесено на розгляд єдиного 

акцiонера Банку пропозицiю щодо затвердження рiшення єдиного 



акцiонера Банку у справi розвитку Банку з визначеними в нiй основними 

напрямками дiяльностi Банку (протокол Правлiння Банку вiд 05.01.18 № 

02-1). 

Прийняте рiшення по другому питанню порядку денного: 

1. Затвердити бiзнес-план розвитку та програму капiталiзацiї Банку 

("Бiзнес-план з економiчним об?рунтуванням доцiльностi залучення 

коштiв на умовах субординованого боргу та Програмою капiталiзацiї 

Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" на 2018-2023 року"). 

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 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 15.03.2018 

Кворум зборів 100 

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ 

(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД", як єдиний акцiонер банку, що володiє 

пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного 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 №3/2018 вiд 15.03.2018 року має статус 

протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 

49 ЗУ "Про акцiонернi товариства". 

Порядок денний: 

1. Про обрання Голови, заступника Голови та членiв Спостережної ради 

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

2. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 

укладатимуться з членами Спостережної ради АТ (публ.) "Український 

банк реконструкцiї та розвитку", встановлення розмiру їх винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових 

договорiв з Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради 

АТ (публ.) "Український За результатами розгляду питань порядку денного 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку", єдиний акцiонер банку, дiючи на пiдставi 

статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства", одноосiбно прийняв 

наступне рiшення: 

1. З 15.03.2018 року обрати членами Спостережної ради АТ (публ.) 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" iз строком повноважень на 

один рiк наступних осiб:  



1) Янь Дуншен - Головою Спостережної ради АТ (публ.) "Український 

банк реконструкцiї та розвитку" (представник ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., 

ЛIМIТЕД"); 

2) Вен Юангуа - Заступником Голови Спостережної ради АТ (публ.) 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" (незалежний); 

3) Тан Вейцзюнь - Членом Спостережної ради АТ (публ.) "Український 

банк реконструкцiї та розвитку" (представник ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., 

ЛIМIТЕД"); 

4) Осипенка Руслана Анатолiйовича - Членом Спостережної ради АТ 

(публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" (незалежний); 

5) Блащука Юрiя Олександровича - Членом Спостережної ради АТ (публ.) 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" (незалежний). 

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

Голови та членами Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку", на безоплатнiй основi, (з можливiстю 

компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов'язаних з дiяльнiстю 

в якостi членiв Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку", у порядку, передбаченому укладеними 

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

Обрати Голову Правлiння локтiонова Олега Юрiйовича уповноваженою 

особою, якiй надаються повноваження пiдписати вiд iменi АТ (публ.) 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" цивiльно-правовi договори з 

Головою, заступником Голови та членами Спостережної ради АТ (публ.) 

"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 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 06.04.2018 

Кворум зборів 100 

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ 

(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД", як єдиний акцiонер банку, що володiє 

пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного 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 №4/2018 вiд 06.04.2018 року має статус 

протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 



49 ЗУ "Про акцiонернi товариства". 

Порядок денний: 

1. Про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв щодо 

державних цiнних паперiв на суму понад 10% вартостi активiв Банку за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

Об?рунтування рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Придбати з оплатою з 6 по 13 квiтня 2018 року облiгацiї внутрiшньої 

державної позики - середньостроковi, вiдсотковi, бездокументарнi, iменнi, 

ISIN-UA4000194591, на загальну суму операцiй не бiльше нiж 34 000 

000.00 грн., з ефективною ставкою вiдсотка не нижче 17,00% з датою 

погашення- 11.07.2018 року, номiнальна вартiсть - 1 000,00 грн. 

 

Угоди проводити на Фондовiй Бiржi "Перспектива" за ринковою цiною 

через торгiвця ПАТ "Унiверсал Банк", з яким є вiдповiдний договiр на 

брокерське обслуговування.  

2. Надати Правлiнню Банку усi необхiднi повноваження щодо вчинення 

вищевказаних правочинiв згiдно з даним рiшенням. 

 

Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Придбати з оплатою з 6 по 13 квiтня 2018 року облiгацiї внутрiшньої 

державної позики - середньостроковi, вiдсотковi, бездокументарнi, iменнi, 

ISIN-UA4000194591, на загальну суму операцiй не бiльше нiж 34 000 

000.00 грн., з ефективною ставкою вiдсотка не нижче 17,00% з датою 

погашення- 11.07.2018 року, номiнальна вартiсть - 1 000,00 грн. 

Угоди проводити на Фондовiй Бiржi "Перспектива" за ринковою цiною 

через торгiвця ПАТ "Унiверсал Банк", з яким є вiдповiдний договiр на 

брокерське обслуговування.  

2. Надати Правлiнню Банку усi необхiднi повноваження щодо вчинення 

вищевказаних правочинiв згiдно з даним рiшенням. 

 

Генеральний директор  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

"БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" 

 

Тан Вейцзюнь 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 23.04.2018 

Кворум зборів 100 

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ 

(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД", як єдиний акцiонер банку, що володiє 

пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного 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 №5/2018 вiд 23.04.2018 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 Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку", встановлення розмiру його винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно - правового 

договору з членом Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку". 

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та 

розвитку", єдиний акцiонер банку, дiючи на пiдставi статтi 49 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", одноосiбно прийняв наступне 

рiшення: 

1. Затвердити умови та укласти iз 23.04.2018 року цiвiльно-правовий 

договiр з членом Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" Блащуком Юрiєм Олександровичем, на платнiй 

основi за формою згiдно Додатку 1.  

Встановити розмiр винагороди члена Спостережної ради Банку Блащука 

Юрiя Олександровича згiдно умов цiвiльно-правового договору. 

Обрати Голову Правлiння Локтiонова Олега Юрiйовича уповноваженою 

особою, якiй надаються повноваження пiдписати вiд iменi АТ (публ.) 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" цiвiльно-правовий договiр з 

членом Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" Блащуком Юрiєм Олександровичем.  

 

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 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 24.04.2018 

Кворум зборів 100 

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ 

(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД", як єдиний акцiонер банку, що володiє 

пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного 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 №6/2018 вiд 24.04.2018 року має статус 

протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 

49 ЗУ "Про акцiонернi товариства". 

Порядок денний: 

1. Про затвердження Кодексу корпоративного управлiння Публiчного 

акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку". 

 

Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Затвердити Кодекс корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного 

товариства "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 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 24.04.2018 

Кворум зборів 100 

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ 

(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД", як єдиний акцiонер банку, що володiє 

пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного 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 №7/2018 вiд 24.04.2018 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 

Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" за 2017 рiк. 

2. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Правлiння АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" за 

2017 рiк. 

3. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та 

висновкiв Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" за 2017 рiк. 

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

(публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" за 2017 рiк, розгляд 

звiту (висновкiв) незалежного аудитора (аудиторської фiрми) та 

затвердження заходiв за результатами його розгляду. 



5. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв АТ (публ.) "Український 

банк реконструкцiї та розвитку" за пiдсумками роботи в 2017 роцi. 

За результатами розгляду питань порядку денного рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв 

Публiчного 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 Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" за 2017 рiк. 

2. Затвердити звiт Правлiння АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї 

та розвитку" за 2017 рiк. 

3. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) "Український 

банк реконструкцiї та розвитку" за 2017 рiк. 

4.1 Затвердити рiчнi результати дiяльностi (рiчний звiт) АТ (публ.) 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" за 2017 рiк.  

4.2 Затвердити звiт незалежного аудитора Аудиторської фiрми 

"АКТИВ-АУДИТ" за результатами аудиторської перевiрки рiчної 

фiнансової звiтностi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" за 2017 рiк, що включає висновок аудитора та рiчну фiнансову 

звiтнiсть АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" за 2017 

рiк. 

4.3 Зауваження, висловленi в Звiтi аудитора,станом на дату прийняття 

рiшення єдиного акцiонера, усунуто. 

5 Збитки за результатами дiяльностi АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" в 2017 роцi в сумi 1 411 554,65 грн. 

облiковувати до часу визначення порядку та джерел їх покриття. У зв'язку 

iз вiдсутнiстю прибутку за результатами дiяльностi АТ (публ.) 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" в 2017 роцi, та 

нерозподiленого прибутку АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" минулих рокiв, - розподiл прибутку, нарахування та виплату 

дивiдендiв за акцiями АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" за 2017 рiк не здiйснювати.  

 

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 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 24.05.2018 

Кворум зборів 100 

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ 

(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД", як єдиний акцiонер банку, що володiє 

пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного 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 №8/2018 вiд 24.05.2018 року має статус 

протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 

49 ЗУ "Про акцiонернi товариства". 

Порядок денний: 

1. Про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв щодо 

державних цiнних паперiв та депозитних сертифiкатiв Нацiонального 

банку України на суму понад 25% вартостi активiв Банку за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

Об?рунтування рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Придбати з оплатою з 24 по 25 травня 2018 року облiгацiї внутрiшньої 

державної позики - короткостроковi, дисконтнi, бездокументарнi iменнi, 

ISIN-UA4000200166, на загальну суму операцiй не бiльше нiж 40 000 

000.00 грн., з ефективною ставкою вiдсотка не нижче 17,00% з датою 

погашення- 25.07.2018 року, номiнальна вартiсть - 1 000,00 грн. 

Угоди проводити на Фондовiй Бiржi "Перспектива" за ринковою цiною 

через торгiвця ПАТ "Унiверсал Банк", з яким є вiдповiдний договiр на 

брокерське обслуговування.  

2. Придбати з оплатою з 24 по 25 травня 2018 року депозитнi сертифiкати 

Нацiонального банку України на загальну суму операцiй не бiльше нiж 60 

000 000.00 грн., з ефективною ставкою вiдсотка не нижче облiкової ставки 

НБУ, з датою погашення - 08.06.2018 року, вартiсть 1 депозитного 

сертифiката - 1 000 000,00 грн. 

3. Надати Правлiнню Банку усi необхiднi повноваження щодо вчинення 

вищевказаних правочинiв згiдно з даним рiшенням. 

Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Придбати з оплатою з 24 по 25 травня 2018 року облiгацiї внутрiшньої 

державної позики - короткостроковi, дисконтнi, бездокументарнi iменнi, 

ISIN-UA4000200166, на загальну суму операцiй не бiльше нiж 40 000 

000.00 грн., з ефективною ставкою вiдсотка не нижче 17,00% з датою 

погашення- 25.07.2018 року, номiнальна вартiсть - 1 000,00 грн. 

Угоди проводити на Фондовiй Бiржi "Перспектива" за ринковою цiною 

через торгiвця ПАТ "Унiверсал Банк", з яким є вiдповiдний договiр на 

брокерське обслуговування.  

2. Придбати з оплатою з 24 по 25 травня 2018 року депозитнi сертифiкати 

Нацiонального банку України на загальну суму операцiй не бiльше нiж 60 

000 000.00 грн., з ефективною ставкою вiдсотка не нижче облiкової ставки 

НБУ, з датою погашення - 08.06.2018 року, вартiсть 1 депозитного 

сертифiката НБУ - 1 000 000,00 грн., 

3. Надати Правлiнню Банку усi необхiднi повноваження щодо вчинення 

вищевказаних правочинiв згiдно з даним рiшенням. 

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 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 24.05.2018 

Кворум зборів 100 

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ 

(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД", як єдиний акцiонер банку, що володiє 

пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного 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 №9/2018 вiд 24.05.2018 року має статус 

протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 

49 ЗУ "Про акцiонернi товариства". 

Порядок денний: 

1. Про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв щодо 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України на суму понад 25% 

вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

Об?рунтування рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Придбати з оплатою 24 травня 2018 року депозитнi сертифiкати 

Нацiонального банку України на загальну суму операцiй не бiльше нiж 60 

000 000.00 грн., з вiдсотковою ставкою не нижче 15%, з датою погашення - 

25.05.2018 року, вартiсть 1 депозитного сертифiката - 1 000 000,00 грн. 

3. Надати Правлiнню Банку усi необхiднi повноваження щодо вчинення 

вищевказаних правочинiв згiдно з даним рiшенням. 

Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Придбати з оплатою з 24 травня 2018 року депозитнi сертифiкати 

Нацiонального банку України на загальну суму операцiй не бiльше нiж 60 

000 000.00 грн., з вiдсотковою ставкою не нижче 15%, з датою погашення - 

25.05.2018 року, вартiсть 1 депозитного сертифiката НБУ - 1 000 000,00 

грн., 

3. Надати Правлiнню Банку усi необхiднi повноваження щодо вчинення 

вищевказаних правочинiв згiдно з даним рiшенням. 

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 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 25.07.2018 



Кворум зборів 100 

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ 

(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД", як єдиний акцiонер банку, що володiє 

пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного 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 №10/2018 вiд 25.07.2018 року має статус 

протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 

49 ЗУ "Про акцiонернi товариства". 

Порядок денний: 

1. Про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв щодо 

державних цiнних паперiв на суму понад 25% вартостi активiв Банку за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

Об?рунтування рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Придбати з оплатою з 26 по 28 липня 2018 року облiгацiї внутрiшньої 

державної позики - середньостроковi, вiдсотковi бездокументарнi iменнi, 

ISIN-UA4000176093, на загальну суму операцiй не бiльше нiж 80 000 

000.00 грн., з ринковою вiдсотковою ставкою не нижче 17,00% з датою 

погашення- 24.10.2018 року, номiнальна вартiсть - 1 000,00 грн. 

Угоди проводити на Фондовiй Бiржi "Перспектива" за ринковою цiною 

через торгiвця ПАТ "Унiверсал Банк", з яким є вiдповiдний договiр на 

брокерське обслуговування.  

2. Надати Правлiнню Банку усi необхiднi повноваження щодо вчинення 

вищевказаних правочинiв згiдно з даним рiшенням. 

Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Придбати з оплатою з 26 по 28 липня 2018 року облiгацiї внутрiшньої 

державної позики - середньостроковi, вiдсотковi бездокументарнi iменнi, 

ISIN-UA4000176093, на загальну суму операцiй не бiльше нiж 80 000 

000.00 грн., з ринковою вiдсотковою ставкою не нижче 17,00% з датою 

погашення- 24.10.2018 року, номiнальна вартiсть - 1 000,00 грн. 

Угоди проводити на Фондовiй Бiржi "Перспектива" за ринковою цiною 

через торгiвця ПАТ "Унiверсал Банк", з яким є вiдповiдний договiр на 

брокерське обслуговування.  

2. Надати Правлiнню Банку усi необхiднi повноваження щодо вчинення 

вищевказаних правочинiв згiдно з даним рiшенням. 

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 
чергові позачергові 

 X 



Дата проведення 24.10.2018 

Кворум зборів 100 

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ 

(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД", як єдиний акцiонер банку, що володiє 

пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного 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 №11/2018 вiд 24.10.2018 року має статус 

протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 

49 ЗУ "Про акцiонернi товариства". 

Порядок денний: 

1. Про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв щодо 

державних цiнних паперiв на суму понад 10% вартостi активiв Банку за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

Об?рунтування рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Придбати з оплатою з 24 по 31 жовтня 2018 року облiгацiї внутрiшньої 

державної позики - середньостроковi, вiдсотковi бездокументарнi iменнi, 

ISIN-UA4000197081, на загальну суму операцiй не бiльше нiж 25 000 

000.00 грн., з ринковою вiдсотковою ставкою не нижче 18,75% з датою 

погашення - 06.03.2019 року, номiнальна вартiсть - 1 000,00 грн. 

2. Придбати з оплатою з 24 по 31 жовтня 2018 року облiгацiї внутрiшньої 

державної позики - довгостроковi, вiдсотковi бездокументарнi iменнi, 

ISIN-UA4000142137, на загальну суму операцiй не бiльше нiж 25 000 

000.00 грн., з ринковою вiдсотковою ставкою не нижче 19,00% з датою 

погашення - 22.05.2019 року, номiнальна вартiсть - 1 000,00 грн. 

3. Придбати з оплатою з 24 по 31 жовтня 2018 року облiгацiї внутрiшньої 

державної позики - середньостроковi, вiдсотковi бездокументарнi iменнi, 

ISIN-UA4000194138, на загальну суму операцiй не бiльше нiж 25 000 

000.00 грн., з ринковою вiдсотковою ставкою не нижче 19,00% з датою 

погашення - 15.05.2019 року, номiнальна вартiсть - 1 000,00 грн. 

4. Придбати з оплатою з 24 по 31 жовтня 2018 року облiгацiї внутрiшньої 

державної позики - середньостроковi, вiдсотковi бездокументарнi iменнi, 

ISIN-UA4000178891, на загальну суму операцiй не бiльше нiж 25 000 

000.00 грн., з ринковою вiдсотковою ставкою не нижче 18,75% з датою 

погашення - 09.01.2019 року, номiнальна вартiсть - 1 000,00 грн. 

 

Угоди проводити на Фондовiй Бiржi "Перспектива" за ринковою цiною 

через торгiвця ПАТ "Унiверсал Банк", з яким є вiдповiдний договiр на 

брокерське обслуговування.  

5. Надати Правлiнню Банку усi необхiднi повноваження щодо вчинення 

вищевказаних правочинiв згiдно з даним рiшенням. 

Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного: 

1. Придбати з оплатою з 24 по 31 жовтня 2018 року облiгацiї внутрiшньої 

державної позики - середньостроковi, вiдсотковi бездокументарнi iменнi, 

ISIN-UA4000197081, на загальну суму операцiй не бiльше нiж 25 000 

000.00 грн., з ринковою вiдсотковою ставкою не нижче 18,75% з датою 



погашення - 06.03.2019 року, номiнальна вартiсть - 1 000,00 грн. 

2. Придбати з оплатою з 24 по 31 жовтня 2018 року облiгацiї внутрiшньої 

державної позики - довгостроковi, вiдсотковi бездокументарнi iменнi, 

ISIN-UA4000142137, на загальну суму операцiй не бiльше нiж 25 000 

000.00 грн., з ринковою вiдсотковою ставкою не нижче 19,00% з датою 

погашення - 22.05.2019 року, номiнальна вартiсть - 1 000,00 грн. 3. 

Придбати з оплатою з 24 по 31 жовтня 2018 року облiгацiї внутрiшньої 

державної позики - середньостроковi, вiдсотковi бездокументарнi iменнi, 

ISIN-UA4000194138, на загальну суму операцiй не бiльше нiж 25 000 

000.00 грн., з ринковою вiдсотковою ставкою не нижче 19,00% з датою 

погашення - 15.05.2019 року, номiнальна вартiсть - 1 000,00 грн. 

4. Придбати з оплатою з 24 по 31 жовтня 2018 року облiгацiї внутрiшньої 

державної позики - середньостроковi, вiдсотковi бездокументарнi iменнi, 

ISIN-UA4000178891, на загальну суму операцiй не бiльше нiж 25 000 

000.00 грн., з ринковою вiдсотковою ставкою не нижче 18,75% з датою 

погашення - 09.01.2019 року, номiнальна вартiсть - 1 000,00 грн. 

 

Угоди проводити на Фондовiй Бiржi "Перспектива" за ринковою цiною 

через торгiвця ПАТ "Унiверсал Банк", з яким є вiдповiдний договiр на 

брокерське обслуговування.  

5. Надати Правлiнню Банку усi необхiднi повноваження щодо вчинення 

вищевказаних правочинiв згiдно з даним рiшенням. 

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 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 01.11.2018 

Кворум зборів 100 

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ 

(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД", як єдиний акцiонер банку, що володiє 

пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного 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 №12/2018 вiд 01.11.2018 року має статус 

протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 

49 ЗУ "Про акцiонернi товариства". 

Порядок денний: 

1. Про змiну типу Банку з публiчного акцiонерного товариства на приватне 

акцiонерне товариство.  



2. Про змiну найменування Банку.  

3. Про внесення змiн до Статуту Публiчного акцiонерного товариства 

"Український банк реконструкцiї та розвитку", пов'язаних iз змiною типу 

Банку, найменуванням та приведенням Статуту Банку у вiдповiднiсть до 

вимог чинного законодавства України шляхом затвердження його у новiй 

редакцiї.  

4. Про перейменування Спостережної ради Банку. 

5. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Банку шляхом затвердження 

їх у новiй редакцiї. 

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв 

Публiчного 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. Змiнити тип Публiчного акцiонерного товариства "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" iз публiчного акцiонерного товариства на 

приватне акцiонерне товариство. 

2. У зв'язку зi змiною типу змiнити найменування Банку та затвердити нове 

найменування Банку, а саме: 

Повне офiцiйне найменування Банку: 

- українською мовою - Акцiонерне товариство "Український банк 

реконструкцiї та розвитку"; 

- росiйською мовою - Акционерное общество "Украинский банк 

реконструкции и развития";  

- англiйською мовою - Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for 

reconstruction and development". 

Скорочене офiцiйне найменування Банку: 

- українською мовою АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку"; 

- росiйською мовою АО " Украинский банк реконструкции и развития"; 

- англiйською мовою - JSC " Ukrainian Bank for reconstruction and 

development ".  

3. Внести змiни до Статуту Банку шляхом викладення та затвердження 

його у новiй редакцiї. Затвердити Статут Акцiонерного товариства 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" в новiй редакцiї. 

Уповноважити Голову Правлiння Банку Локтiонова О. Ю. пiдписати 

Статут Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" в новiй редакцiї, а також забезпечити виконання всiх необхiдних 

дiй, пов'язаних iз змiною найменування Банку, погодженням нової редакцiї 

Статуту Нацiональним банком України та подальшою його державною 

реєстрацiєю. 

4. Перейменувати Спостережну раду Банку на Наглядову раду. Склад 

Спостережної ради Банку, обраний рiшенням Єдиного акцiонера Банку 

№3/2018 вiд 15.03.2018 року, залишити без змiн. 

5. Затвердити новi редакцiї Положення про Наглядову раду Акцiонерного 

товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку", Положення про 

Правлiння Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" та ввести в дiю з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї 

Статуту Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та 

розвитку". 

 



Цей переклад з української мови на англiйську мову виконаний мною 

перекладачем Бережним 

Олександром Олексiйовичем 

___________________________________ 

 

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 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 21.12.2018 

Кворум зборів 100 

Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ 

(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД", як єдиний акцiонер банку, що володiє 

пакетом акцiй 100% статутного капiталу Публiчного 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 №13/2018 вiд 21.12.2018 року має статус 

протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 

49 ЗУ "Про акцiонернi товариства". 

Порядок денний: 

1. Про припинення повноважень Голови та Членiв Ревiзiйної комiсiї АТ 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" в повному складi .  

2. Про лiквiдацiю Ревiзiйної комiсiї АТ "Український банк реконструкцiї та 

розвитку".  

3. Про скасування Положення про Ревiзiйну комiсiю. 

У вiдповiдностi до положень чинного законодавства, а саме Закону 

України "Про банки й банкiвську дiяльнiсть", наявнiсть Ревiзiйної комiсiї 

не є обов'язковою для банкiв. Приймаючи до уваги те, що в органiзацiйнiй 

структурi банку виконання контрольно-ревiзiйних функцiї забезпечується 

пiдроздiлом внутрiшнього аудиту, який вiдповiдно до Закону України "Про 

банки й банкiвську дiяльнiсть" пiдпорядковується безпосередньо 

Наглядовiй радi, було запропоновано лiквiдувати Ревiзiйну комiсiю, 

припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї та вiдповiдно скасувати 

положення про Ревiзiйну комiсiю.  

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових 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. Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Петержака Олексiя 

Станiславовича, Члена Ревiзiйної комiсiї Iльчук Ольги Миколаївни, Члена 

Ревiзiйної комiсiї Дубiнської Людмили Михайлiвни з моменту прийняття 

цього рiшення. 

1.2. Цивiльно-правовi договори, укладенi з Членами Ревiзiйної комiсiї 

Банку, припиняють свою дiю з моменту прийняття цього рiшення. 

2. Лiквiдувати Ревiзiйну комiсiю АТ "Український банк реконструкцiї та 

розвитку".  

3. Скасувати Положення про Ревiзiйну комiсiю. 

 

Представник  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

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

466 вiд 30.01.2018 року 

о Кунь 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 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 (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? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 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) 

значнi правочини 

 

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

(так/ні)?  ні 

 

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 

простих акцій товариства  

єдиний акцiонер 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення:  

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення:  

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 2 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити)  



 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  

 

Персональний склад наглядової ради  

 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Янь Дуншен (Yan 

Dongsheng) 

Голова Наглядової Ради  X 

Опис: Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" вiд 15 березня 2018 року №3/2018, 

обрано Головою Спостережної ради Янь Дуншен (Yan 

Dongsheng), призначений на посаду - з 15.03.2018 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 (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку". Згоди на розкриття паспортних даних 

не отримано. Згiдно Рiшення єдиного акцiонера №12/2018 вiд 

01.11.2018р. та Держреєстрацiї 20.12.2018р. змiн до Статуту, 

Банк набув статусу Акцiонерного Товариства, а Спострежна рада 

в новiй редакцiї - Наглядова рада. 

Вен Юангуа (Wen 

Yuanhua) 

Член Наглядової Ради X  

Опис: Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" вiд 15 березня 2018 року №3/2018, 

обрано Заступником Голови Спостережної ради Wen Yuanhua 

(Вен Юангуа), призначений на посаду - з 15.03.2018 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. 

Об?рунтування змiн у персональному складi - Рiшення єдиного 

акцiонера. Незалежний член. Часткою в статутному капiталi не 

володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 

Згiдно Рiшення єдиного акцiонера №12/2018 вiд 01.11.2018р. та 

Держреєстрацiї 20.12.2018р. змiн до Статуту, Банк набув статусу 

Акцiонерного Товариства, а Спострежна рада в новiй редакцiї - 

Наглядова рада. 

Тан Вейцзюнь (Tang 

Weijun) 

Член Наглядової Ради  X 

Опис: Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" вiд 15 березня 2018 року №3/2018, 

обрано Членом Спостережної ради Тана Вейцзюня (Tang Weijun), 

призначений на посаду - з 15.03.2018 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 квiтня 2010 року по липень 2016 

року Старший менеджер Шанхай Клiринг Хаус (Shanghai 

Clearing House). З серпня 2016 року по теперiшнiй час Заступник 

генерального директора Тяньцзiньське акцiонерне товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Бохайська Товарна Бiржа" (Tianjin 

Bohai Commodity Exchange Co., Ltd). З 2017 року по теперiшнiй 

час Генеральний директор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД". 

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". Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на 

розкриття паспортних даних не отримано.Згiдно Рiшення 

єдиного акцiонера №12/2018 вiд 01.11.2018р. та Держреєстрацiї 

20.12.2018р. змiн до Статуту, Банк набув статусу Акцiонерного 

Товариства, а Спострежна рада в новiй редакцiї - Наглядова рада. 

Осипенко Руслан 

Анатолiйович 

Член Наглядової Ради  X 

Опис: Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" вiд 15 березня 2018 року №3/2018, 

обрано Членом Спостережної ради Осипенка Руслана 



Анатолiйовича, призначений на посаду - з 15.03.2018 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. Об?рунтування змiн у персональному 

складi - Рiшення єдиного акцiонера. Незалежний член. Часткою в 

статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних 

даних не отримано. Згiдно Рiшення єдиного акцiонера №12/2018 

вiд 01.11.2018р. та Держреєстрацiї 20.12.2018р. змiн до Статуту, 

Банк набув статусу Акцiонерного Товариства, а Спострежна рада 

в новiй редакцiї - Наглядова рада. 

Блащук Юрiй 

Олександрович 

Член Наглядової Ради X  

Опис: Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" вiд 15 березня 2018 року №3/2018, 

обрано Членом Спостережної ради Блащука Юрiя 

Олександровича, призначений на посаду - з 15.03.2018 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. Об?рунтування змiн у персональному 

складi - Рiшення єдиного акцiонера. Незалежний член. Часткою в 

статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних 

даних не отримано. Згiдно Рiшення єдиного акцiонера №12/2018 

вiд 01.11.2018р. та Держреєстрацiї 20.12.2018р. змiн до Статуту, 

Банк набув статусу Акцiонерного Товариства, а Спострежна рада 

в новiй редакцiї - Наглядова рада. 

 

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)  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) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 

 

 

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) 

 

 

Інформація про виконавчий орган 

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

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 

Протягом звiтного року Правлiння було 

незмiнним та мало наступний склад: 

- Голова Правлiння - Локтiонов Олег 

Юрiйович; 

- Заступник Голови Правлiння - Волошанюк 

Олександр Сергiйович; 

- Заступник Голови Правлiння - Третьяков 

Василь Валерiйович; 

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 



- Заступник Голови Правлiння - Черевко 

Наталiя Михайлiвна; 

- Головний бухгалтер, Член Правлiння - 

Зеленюк Наталiя Олександрiвна. 

. 

Акцiонерiв та Наглядової ради. 

 

 

Опис Розмiр винагороди членiв Правлiння банку за 

2018 рiк становив 2 565 тис.грн.. визнанi 

зобов'язання зодо забезпечення 

невикористаних вiдпусток - 119 тис.грн. 

Протягом 2018 року Правлiнням банку були 

розглянутi питання щодо управлiння 

поточною дiяльнiстю Банку, завтвердження 

внутрiшньобанкiвських положень вiдповiдно 

до компетенцiї, визначення перелiку питань, 

якi пiдлягали винесенню на розгляд 

Наглядової ради банку та Загальних зборiв 

Акцiонерiв, питання по розгляду та 

завредженню фiнансової та управлiнської 

звiтностi, перелiку пов'язаних осiб та iншi 

питання. 

 

 

Примітки 

вiдсутнi  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так так так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або так ні ні ні 



балансу, або бюджету 

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 
так ні ні ні 

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 додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні 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)  ні 

 

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 акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 



оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

запит 

акціонер

а 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так ні так 

Статут та внутрішні 

документи 
так так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

так так так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так так так так так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 



Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  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  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

Ревiзiйна комiсiя вiдсутня. 

 

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" 

40977562 100 

 

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 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента регулюється Статутом Банку, 

положеннями про Спостережну раду та Правлiння Банку 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Повноваження посадових осiб емiтента регулюються Статутом банку, положеннями про 

Спостережну раду та Правлiння Банку. 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

Ми перевiрили iнформацiю, викладену у роздiлi "Звiт про корпоративне управлiння" Звiту 

керiвництва, щодо: 

" дотримання Банком положень кодексу корпоративного управлiння, 

" проведених протягом звiтного перiоду загальних зборiв акцiонерiв Банку та прийнятих на 

зборах рiшень, 

" персонального складу Спостережної/Наглядової ради та Правлiння Банку, комiтетiв 

Правлiння Банку, та проведенi засiдання та прийнятих на них рiшень, 

з iнформацiєю, викладеною в Кодексi корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного 

товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (затверджений рiшенням єдиного 

акцiонера Банку №6/2018 вiд 24.04.2018р.), iншими прийнятими Банком 

положеннями/полiтиками в частинi корпоративного управлiння, iншою iнформацiєю i або 

нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, та не встановили суттєвих невiдповiдностей. 

Водночас зазначаємо, що система корпоративного управлiння Банку потребує вдосконалення з 

врахуванням положень Методичних рекомендацiй щодо органiзацiї корпоративного управлiння 

в банках України (затвердженi рiшенням Правлiння Нацiонального банку України №814-рш вiд 

03.12.2018р.) зокрема в частинi актуалiзацiї функцiй органiв управлiння Банку, внутрiшнiх 

положень щодо їх дiяльностi, створення комiтетiв Наглядової ради Банку. 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

32 ЗВIТ КЕРIВНИЦТВА (звiт про управлiння) АТ "УКРАЇНСЬКИЙ БАНК 

РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ" за 2018 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 Ассоцiацiї, Асоцiацiї 

"Українська Нацiональна Група Членiв та Користувачiв SWIFT "УкрСВIФТ" та учасником 

саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Асоцiацiї "Українськi 

Фондовi торговцi". Даний "Звiт керiвництва (Звiт про управлiння) Акцiонерного товариства 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" за 2018 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 Банкiвська система активно 

продовжує вiдновлюватися пiсля кризи. Рiвень банкрутств на ринку протягом останнього року 

був мiнiмальний за останнi 5 рокiв - в управлiння тимчасової адмiнiстрацiї Фонду гарантування 

вкладiв фiзичних осiб перейшов усього 1 банк. Загалом банкiвський сектор працює без суттєвих 

внутрiшнiх чи зовнiшнiх шокiв - банки активно залучають фондування та кредитують. У 2018 

роцi банкiвський сектор отримав рекордний чистий прибуток у сумi 21 млрд. грн. Його чи не 

вперше в iсторiї можна назвати справжнiм, а не отриманим унаслiдок манiпуляцiй iз фiнансовою 

звiтнiстю та штучного заниження вiдрахувань до резервiв. У 2018 роцi вiдрахування в резерви в 

банкiвському секторi були вдвiчi нижчими, нiж роком ранiше, становили 23,7 млрд. грн. i 

переважно були сформованi банками з росiйським капiталом. Наразi покриття NPL резервами по 

банкiвськiй системi становить 95,5%, що є прийнятним рiвнем вiдповiдно до мiжнародних 

стандартiв. Очiкується, що протягом поточного року прибутки банкiв зростуть внаслiдок 

низьких вiдрахувань до резервiв. Успiшно вiдбувся перехiд на новий норматив лiквiдностi LCR. 

Станом на середину лютого 2019 року всi банки виконують LCR в iноземнiй валютi, а норматив 

LCR в усiх валютах порушують лише двi установи, на якi припадає всього 0,2% активiв сектору. 

Окрiм переходу на новий норматив лiквiдностi LCR протягом 2019 року очiкується 

представлення Нацiональним банком України концепцiї нової структури регулятивного 

капiталу, а також нормативу довгострокової лiквiдностi NSFR. Протягом 2018 року банки 

iнтенсивно залучали кошти населення та бiзнесу - темпи зростання становили 14,8% та 6,8% 

вiдповiдно. Три чвертi нових депозитiв були строком до шести мiсяцiв. У 2019 роцi приплив 

коштiв очiкується на тому ж рiвнi, що i в минулому роцi. Наприкiнцi 2018 року банки 

продовжували активно кредитувати населення. За прогнозами Нацiонального банку банки 

збережуть iнтерес до роздрiбного кредитування, збiльшивши його на понад 30% у 2019 роцi. 

Ключовими прiоритетами банкiв на 2019 рiк залишаються повноцiнне вiдновлення 

корпоративного кредитування та продовження розчищення балансiв вiд непрацюючих кредитiв. 

До того ж збiльшення корпоративного портфеля може прискоритися, оскiльки правлiння 

Нацiонального банку бачить потенцiал для переходу до бiльш м'якої монетарної полiтики 

упродовж року, що в результатi знизить комерцiйнi вiдсотковi ставки. Згiдно з даними Свiтового 

банку, починаючи з поточного року та упродовж наступних п'яти рокiв очiкується збiльшення 

ВВП України вiд 3,5% до 5% за рiк. Пiдвищення економiчного зростання, як фактичного, так i 

очiкуваного, пiдтверджується оптимiстичними очiкуваннями дiлової спiльноти та збiльшенням 

доходiв населення. На фонi зростання ВВП будуть збiльшуватися обсяги банкiвських активiв. В 

основному, за рахунок збiльшення обсягiв кредитiв корпоративним клiєнтам. Економiчне 

зростання вимагатиме збiльшення кредитування бiзнесу. Всi галузi очiкують фiнансового та 

економiчного полiпшення протягом наступних 12 мiсяцiв. Особливо важливими є позитивнi 

очiкування в галузях торгiвлi та переробної промисловостi, якi значно покращилися. Вiтчизнянi 

виробники та пiдприємства потребують додаткових iнвестицiй та розширення ринкiв збуту. Це 

змушує їх шукати новi способи та форми просування своєї продукцiї та проектiв. Український 

бiзнес налаштований на вивчення можливостей прямих iнвестицiй в Китай. Китай також має 

великий iнтерес до розширення своїх iнвестицiй в Україну. Значення Китаю як 

торговельно-економiчного партнера України невпинно зростає, про що свiдчить його мiсце у 



вiтчизняному зовнiшньоторговельному оборотi. За пiдсумками 2017 року посiдає друге мiсце у 

ТОП-20 перелiку перспективних ринкiв для експорту української продукцiї. Очiкується, що 

банкiвське середовище протягом наступних 3-5 рокiв створить унiкальнi можливостi для 

залучення клiєнтiв. Клiєнтам доведеться робити вибiр, обираючи свої банки. Виграють банки, 

якi готуються до цiєї ситуацiї i налаштовують свої процеси та продукти якнайкраще для клiєнта, 

вiдповiдаючи вимогам розвитку ринку. Це дозволить їм залучати клiєнтiв, якi можуть бути 

недосвiдченими, незадоволеними iншими учасниками ринку, або потребують спецiальних 

знань/експертизи (наприклад, конкретної країни). Iнформацiя щодо керiвникiв банку станом на 

01.01.2019 року Склад Наглядової ради: - 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. Склад Правлiння: - Голова 

Правлiння - Локтiонов Олег Юрiйович; - Заступник Голови Правлiння - Волошанюк Олександр 

Сергiйович; - Заступник Голови Правлiння - Третьяков Василь Валерiйович; - Заступник Голови 

Правлiння - Черевко Наталiя Михайлiвна; - 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, iнвестування в проекти i фiнансування пiдприємств в реальних секторах 

економiки, проведення мiжнародних розрахункiв i конверсiйних операцiй, а також допомоги в 

розвитку торгово-економiчних вiдносин, органiзацiї iнвестицiйної та бiзнес-спiвпрацi двох 

країн. У звiтному 2018 роцi основними банкiвськими операцiями, якi здiйснював Банк, були: o 

вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв (в нацiональнiй та iноземнiй валютах); o 

залучення коштiв на депозитнi рахунки; o розмiщення коштiв на кореспондентських рахунках в 

iнших банках; o здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi; o купiвля/продаж 

iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України вiд власного iменi та за 

дорученням клiєнтiв; o купiвля /продаж готiвкової iноземної валюти через касу Банку. Цiлi 

керiвництва та стратегiї досягення 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: o 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. o 

Зростаючий попит у потенцiйних клiєнтiв на здiйснення операцiй в CNY. o Стрiмке зростання 

попиту на обслуговування експортно-iмпортних операцiй. o Зростання обсягiв китайських 

iнвестицiй в Україну. o Значний фiнансовий та iнвестицiйний потенцiал єдиного акцiонера, що 

викликає високий ступiнь довiри у клiєнтiв. o Потенцiйна наявнiсть на банкiвському ринку 

України вiльної нiшi для проведення стратегiї пiдтримки та обслуговування 

зовнiшньоекономiчних розрахункiв мiж компанiями України та Китаю. o Достатня адекватнiсть 

капiталу, яка дає можливiсть для зростання активних операцiй Банку. "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). 



Основними стратегiчними задачами, якi поставив перед собою Банк на 2018 - 2019 роки, є: 

Виведення Банку на новий високо-технологiчний рiвень надання банкiвських послуг Досягнення 

цєї мети Банк втiлює шляхом: - актуалiзацiї стратегiї розвитку вiдповiдно до стратегiчних 

завдань Банку; o модернiзацiя матерiально - технiчної бази Банку та впровадження нових систем 

автоматизованого управлiння банком; o стандартизацiя i автоматизацiя внутрiшнiх технологiй i 

процесiв для скорочення витрат, пiдвищення якостi та швидкостi обслуговування. Побудова 

сучасної системи корпоративного управлiння Найпершими прiорiтетами для втiлння 

поставлених задач в цьому напрямку є: - 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 финансових 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, та Рiшення Правлiння 

Нацiонального банку України вiд 03.12.18 №814-рш щодо корпоративного управлiння. На 

виконання рiшення Спостережної Ради Банку вид 24.11.2018 розпочато оновлення та 

модернiзацiя технiчної бази Банку, впрвадження нового програмного забезпечення для 

обслуговування клiєнтiв, а також перехiд Банку на нову автоматизовану банкiвську систему. 

Ресурси, ризики та вiдносини Статутний капiтал Банку протягом 2018 року залишався 

незмiнним та становив 244 000 тис. грн. В той час як регулятивний капiтал станом на 01.01.2019 

склав 228 955 тис. грн. проти 210 046 тис. грн. станом на попередню рiчну звiту дату, що на 18 

909 тис. грн. або на 9% бiльше. Стратегiєю розвитку Банку передбачається збiльшення 

статутного капiталу на 56 000 тис. грн. у другому кварталi 2019 року. Ресурсна база банку 

сормована за рахунок статутного капiталу та коштiв, залучених на умовах субординованого 

боргу, обсяг яких на звiтну дату становiть 43 900 тис.грн. або 97% вiд загальних зобов'язань 

Банку. Загальна сума високолiквiдних активiв, якi забезпечують своєчасне виконання 

зобов'язань, станом на звiтну дату становила 3 289 тис. грн. та складалась iз: o готiвкових коштiв 

у касi Банку у сумi 2 479 тис. грн. o коштiв на кореспондентському рахунку в НБУ у сумi 356 

тис. грн. o коштiв на кореспондентських рахунках в iнших банках у сумi 454 тис. грн. 

Найбiльшу частину активiв (73%) у загальнiй сумi 169 043 тис. грн. складають вкладення у 

лiквiднi цiннi папери, а саме: o вкладення в облiгацiї внутрiшньої державної позики у сумi 120 

878 тис. грн. (максимальний термiн погашення 22.05.2019 року у сумi 47 588 тис. грн.) o 

вкладення в депозитнi сертифiкати НБУ у сумi 48 165 тис. грн. (у тому числi 7 015 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 

2019 роцi Стратегiєю розвитку Банку планується розширення ресурсної бази Банку за рахунок 

залучення нових клiєнтiв внаслiдок збiльшення перелiку банкiвських операцiй та впровадження 

нових послуг. Для досягнення цього стратегiчного напрямку Банком було отримано нову 

Генеральну Лiцензiю на здiйснiння нових видiв операцiй iз iноземною валютою: 

валютно-обмiннi операцiї з готiвковою iноземною валютою, вiдкриття прямих 

кореспонденських рахункiв, залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках. 

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 вже працюючих спiвробiтникiв. Розвиток 

дiяльностi та активiзацiя бiзнес-процесiв призведуть до поетапних змiн та перетворення 

органiзацiйної структури. В звiтному роцi Банком було створено 3 нових робочих мiсця. Так 

були створенi новi пiдроздiли, а саме: пiдроздiл контролю за дотриманням норм (Управлiння 

комплаєнсу (ССО), методологiчний пiдроздiл (Управлiння методологiї), Служба корпоративного 

секретаря. В подальшому вдосконалення органiзацiйної структури Банку буде проводитись з 



чiткою функцiональною спецiалiзацiєю i тiсною координацiєю дiяльностi пiдроздiлiв, 

використанням принципiв виключення конфлiкту iнтересiв, конкурентностi та економiчного 

стимулювання досягнення результатiв. Станом на 01.01.2019 року штатна чисельнiсть 

працiвникiв Банку становить 34 чол., з них на керiвних посадах - 26 чол. 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 буде органiзовувати вiдповiднi тренiнги як своїми силами, так i за 

допомогою спецiалiзованих центрiв пiдготовки. Банк розраховує, що його iнвестицiї в людський 

ресурс будуть мати позитивний результат та сприяти пiдвищенню ефективностi працi 

спiвробiтникiв Банку. Як визначено в Стратегiї Банку на 2018-2021 роки найближчим часом 

буде визначено формування єдиного пiдходу до кадрової полiтики, що дозволить створити 

комплексну систему управлiння людськими ресурсами, оптимiзувати функцiї управлiння 

персоналом та сформувати комплексну систему мотивацiї. Буде розроблена та впроваджена нова 

програма мотивацiї працi та постiйного пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв (освiта, 

компетенцiя, навички, професiоналiзм). Банком впроваджено "Кодекс Банку щодо стандартiв 

поведiнки працiвникiв на роботi та з клiєнтами, основи корпоративного стилю", 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 Нацiолнального банку України, має сертифiкований касовий 

вузол. Iнформацiйно-технологiчнi процеси забезпечуються лiцензованим програмним 

забезпеченням. Результати дiяльностi Сумарнi активи Банку на 01.01.2019 р. склали 231 783 тис. 

грн. проти 210 781 тис. грн. у порiвняннi з вiдповiдною звiтною датою минулого року. 

Збiльшення валюти балансу за рiк склало 21 002 тис. грн. або 10%. У структурi активiв суттєву 

питому вагу мали вкладення в цiннi папери (облiгацiї внутрiшньої державної позики та 

депозитнi сертифiкати НБУ). Так, питома вага вкладень у цiннi папери у сукупних активах 

Банку склала 73% проти 71% у попередньому звiтному роцi. Станом на 01.01.2019 року 

загальний обсяг розмiщення коштiв у цiннi папери складав 169 043 тис. грн. проти 149 720 тис. 

грн. у минулому роцi, що на 19 323 тис. грн. або на 13% бiльше. При цьому обсяг вкладень в 

облiгацiї внутрiшньої державної позики становив 120 878 тис. грн. або 72% вiд усього обсягу 

розмiщення в цiннi папери, а вкладення в депозитнi сертифiкати склали 48 165 тис. грн. або 28% 

вiд усього обсягу розмiщення в цiннi папери. Загальна сума нематерiальних активiв, основних 

засобiв та iнвестицiйної нерухомостi склала 56 399 тис. грн. (24% вiд загальних активiв Банку) 

проти 56 503 тис. грн. (27% вiд загальних активiв Банку) на початку звiтного року, тобто на 103 

тис. грн. менше. Iншi активи у сумi 3 052 тис. грн. склали 1% сумарних активiв та були на 2 022 

тис. грн. або 196% бiльшими, нiж на попередню рiчну звiтну дату. Суттєве збiльшення, в 

основному, було спричинено збiльшенням дебiторської заборгованостi з придбання активiв 

через оплату лiцензiї на використання комп'ютерної програми "Програмний комплекс NPX" у 

сумi 1 500 тис. грн. та за послуги з її впровадження, налаштування та iнтеграцiї у сумi 324 тис. 

грн. Сумарнi зобов'язання Банку за звiтний рiк зросли на 7 499 тис. грн. або на 29% та склали 33 

718 тис. грн., у тому числi: кошти клiєнтiв - 621 тис. грн., субординований борг (з урахуванням 

дисконтiв/премiй та нарахованих доходiв) - 32 754 тис. грн. та iншi зобов'язання - 343 тис. грн. 

Власний (балансовий) капiтал Банку станом на 01.01.2019 року становив 198 065 тис. грн. проти 

184 562 тис. грн. на початок звiтного року, що на 13 503 тис. грн. бiльше, та складав 85% усiх 

пасивiв Банку. В результатi своєї дiяльностi у звiтному роцi Банк отримав прибуток у сумi 8 151 

тис. грн. проти збитку у сумi 1 412 тис. грн. у попередньому роцi, в основному, внаслiдок 

отримання бiльшого чистого процентного доходу. Сумарнi доходи та витрати Банку за звiтний 

рiк склали 27 440 тис. грн. та 19 289 тис. грн. вiдповiдно проти 16 112 тис. грн. та 17 523 тис. 

грн. вiдповiдно у 2017 роцi. Загальна сума процентних доходiв, отриманих Банком у звiтному 



роцi, склала 27 302 тис. грн., що у порiвняннi iз попереднiм роком на 17 363 тис. грн. бiльше, в 

основному, через бiльший середньорiчний обсяг розмiщення. Процентнi доходи були отриманi 

за облiгацiями внутрiшньої державної позики та за депозитними сертифiкатами Нацiонального 

банку України у сумi 19 883 тис. грн. та 7 420 тис. грн. вiдповiдно. Загальна сума процентних 

витрат за рiк становила 4 831 тис. грн., що на 2 206 тис. грн. менше, нiж попереднього року. У 

тому числi було сплачено: за депозитами фiзичних осiб - 1 тис. грн. та за субординованим 

боргом - 4 830 тис. грн. Основною причиною суттєвого зниження процентних витрат стало 

повернення субординованого боргу за високою процентною ставкою та залучення 

субординованого боргу за ставкою 0% рiчних вiд акцiонера. Чистий процентний дохiд склав 22 

465 тис. грн. проти 2 902 тис. грн. у 2017 роцi, тобто на 22 463 тис. грн. або майже у 8 разiв 

бiльше. Загальний обсяг комiсiйних доходiв становив 142 тис. грн., та був на 66 тис. грн. менше, 

нiж минулого року. В той час як комiсiйнi витрати у порiвняннi з попереднiм роком зросли з 30 

тис. грн. до 71 тис. грн., чистий комiсiйний дохiд склав 70 тис. грн. проти 179 тис. грн. минулого 

року, що на 109 тис. грн. або майже у 3 рази менше. Результат купiвлi - продажу iноземної 

валюти за звiтний рiк був позитивним та склав 30 тис. грн. (минулого року позитивний у сумi 

0,6 тис. грн.), в той час як результат вiд переоцiнки був вiд'ємним, склавши 34 тис. грн. 

(минулого року позитивний у сумi 32 тис. грн.) Iнших операцiйних витрат за звiтний рiк було 

понесено на 635 тис. грн., що на 13 тис. грн. бiльше, нiж минулого року. Загальнi 

адмiнiстративнi витрати Банку склали 13 685 тис. грн. проти 9 792 тис. грн. минулого року, що 

на 3 893 тис. грн. або 40% бiльше. Ключовi показники дiяльностi Ефективнiсть дiяльностi банку 

це результативнiсть дiяльностi, яка забезпечується за рахунок досягнення поставлених цiлей, та 

виражається спiввiдношення певного результату прийнятих рiшень до витрат, пов'язаних з їх 

виконанням. 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. Ключовими 

показниками, якi керiвництво Банку використовує для оцiнки результатiв дiяльностi, є: o 

Доходнiсть активiв. Визначається як вiдношення загальних доходiв за звiтний мiсяць 

приведених до рiчних до середнiх активiв. o Доходнiсть процентних активiв. Визначається як 

вiдношення процентних доходiв за звiтний мiсяць приведених до рiчних до середнiх процентних 

активiв. o Вартiсть залучених коштiв з урахуванням усiх витрат. Визначається як вiдношення 

загальних витрат Банку за мiсяць приведених до рiчних до середнього обсягу залучених коштiв. 

o Вартiсть процентних зобов'язань. Визначається як вiдношення процентних витрат за звiтний 

мiсяць приведених до рiчних до середнiх процентних зобов'язань. o Чиста процентна маржа. 

Визначається як вiдношення чистого процентного доходу за звiтний мiсяць приведеного до 

рiчного до середнiх процентних активiв. o Чистий спред. Визначається як рiзниця мiж 

дохiднiстю процентних активiв та вартiстю процентних зобов'язань. o Рентабельнiсть активiв 

(ROA). Визначається як вiдношення чистого прибутку Банку за звiтний мiсяць приведеного до 

рiчного до середнiх активiв. o Рентабельнiсть капiталу (ROЕ). Визначається як вiдношення 

чистого прибутку Банку за звiтний мiсяць приведеного до рiчного до середнього балансового 

капiталу. o Вiдношення мiжбанкiвських ресурсiв до зобов'язань. o Вiдношення проблемних 

активiв до власного (балансового) капiталу. o Вiдношення робочих та високолiквiдних активiв 

до зобов'язань. Протягом звiтного року на звiтнi мiсячнi дати ключовi показники доходностi 

Банку були такими: Звiтна дата Доходнiсть активiв Доходнiсть процентних активiв Вартiсть 

залучених коштiв Вартiсть процентних зобов'язань Внутрiшнiй норматив, не менше Фактичне 

значення Внутрiшнiй норматив, не менше Фактичне значення Внутрiшнiй Норматив, не бiльше 



Фактичне значення Внутрiшнiй Норматив, не бiльше Фактичне значення 01.02.2018 10% 10,33% 

15% 14,70% 40% 15,05% 14% 11,36% 01.03.2018 10% 11,04% 15% 14,97% 40% 15,22% 14% 

10,79% 01.04.2018 10% 11,14% 15% 15,41% 40% 15,55% 14% 10,82% 01.05.2018 10% 11,52% 

15% 16,03% 40% 15,61% 14% 10,90% 01.06.2018 10% 11,56% 15% 16,21% 40% 15,60% 14% 

10,99% 01.07.2018 10% 12,51% 15% 17,14% 40% 15,57% 14% 11,07% 01.08.2018 10% 12,24% 

15% 17,14% 40% 15,54% 14% 11,14% 01.09.2018 10% 12,80% 15% 17,82% 40% 15,41% 14% 

11,15% 01.10.2018 10% 12,82% 15% 18,10% 40% 14,95% 14% 11,00% 01.11.2018 10% 12,77% 

15% 18,39% 40% 15,04% 14% 11,13% 01.12.2018 10% 13,38% 15% 18,61% 40% 15,17% 14% 

11,30% 01.01.2019 10% 13,45% 15% 18,66% 40% 15,37% 14% 11,52% Ключовi показники 

рентабельностi протягом року на звiтнi мiсячнi дати були такими: Звiтна дата Чиста процентна 

маржа Чистий спред Рентабельнiсть активiв (ROA) Рентабельнiсть капiталу (ROЕ) Внутрiшнiй 

норматив, не менше Фактичне значення Внутрiшнiй норматив, не менше Фактичне значення 

Внутрiшнiй норматив, не менше Фактичне значення 01.02.2018 5% 8,47% 3% 3,33% 1% 3,00% 

3,42% 01.03.2018 5% 8,97% 3% 4,19% 1% 3,18% 3,68% 01.04.2018 5% 8,98% 3% 4,59% 1% 3,94% 

4,58% 01.05.2018 5% 9,36% 3% 5,13% 1% 3,44% 4,00% 01.06.2018 5% 9,40% 3% 5,22% 1% 3,12% 

3,62% 01.07.2018 5% 10,33% 3% 6,06% 1% 3,74% 4,34% 01.08.2018 5% 10,06% 3% 6,01% 1% 

3,76% 4,38% 01.09.2018 5% 10,61% 3% 6,67% 1% 4,43% 5,16% 01.10.2018 5% 10,63% 3% 7,10% 

1% 4,25% 4,98% 01.11.2018 5% 10,58% 3% 7,26% 1% 4,12% 4,82% 01.12.2018 5% 11,18% 3% 

7,32% 1% 3,41% 3,99% 01.01.2019 5% 11,23% 3% 7,14% 1% 3,08% 3,61% Iншi ключовi 

показники дiяльностi Банку протягом звiтного року мали значення: Звiтна дата Вiдношення 

мiжбанкiвських ресурсiв до зобов'язань Вiдношення проблемних активiв до власного 

(балансового) капiталу Вiдношення робочих та високолiквiдних активiв до зобов'язань 

Внутрiшнiй норматив, не бiльше Фактичне значення Внутрiшнiй норматив, не бiльше Фактичне 

значення Внутрiшнiй норматив, не менше Фактичне значення 01.02.2018 30% 0,00% 10% 0,01% 

105% 581,53% 01.03.2018 30% 0,00% 10% 0,00% 105% 532,30% 01.04.2018 30% 0,00% 10% 

0,00% 105% 533,00% 01.05.2018 30% 0,00% 10% 0,00% 105% 531,81% 01.06.2018 30% 0,00% 

10% 0,00% 105% 529,71% 01.07.2018 30% 0,00% 10% 0,00% 105% 528,68% 01.08.2018 30% 

0,00% 10% 0,00% 105% 524,36% 01.09.2018 30% 0,00% 10% 0,00% 105% 519,99% 01.10.2018 

30% 0,00% 10% 0,00% 105% 509,67% 01.11.2018 30% 0,00% 10% 0,00% 105% 510,47% 

01.12.2018 30% 0,00% 10% 0,00% 105% 517,20% 01.01.2019 30% 0,00% 10% 0,00% 105% 

511,09% Стратегiєю розвитку Банку станом на 01.01.2019 року планувалися та фактично були 

отриманi такi основнi балансовi показники: Статтi балансу 01.01.2019 АКТИВИ План, тис. грн. 

Факт, тис. грн. Факт - План, тис. грн. Факт / План, % 1 Казначейськi та мiжбанкiвськi операцiї 

1.1 Готiвковi кошти 118 2 479 2 361 2110% 1.2 Кошти в НБУ 201 356 156 177% 1.3 Борговi ЦП, 

що рефiнансуються НБУ 134 687 120 878 (13 810) 90% 1.4 Депозитнi сертифiкати НБУ 37 499 48 

165 10 666 128% 1.5 Кошти на вимогу в iнших банках 18 454 436 2480% 3 Операцiї з ЦП та iншi 

активи 3.3 Запаси МЦ 0 19 19 3.4 Iншi активи банку 861 3 034 2 173 352% 4 Фiнансовi та 

капiтальнi iнвестицiї 4.2 Нематерiальнi активи 264 191 (73) 72% 4.3 Основнi засоби 28 839 28 

448 (391) 99% 4.4 Iнвестицiйна нерухомiсть 27 745 27 761 16 100% УСЬОГО АКТИВИ 230 232 

231 783 1 551 101% ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 6.1 Кошти юридичних осiб 329 204 (125) 62% 6.2 Кошти 

фiзичних осiб 43 413 370 958% 6.4 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку 

0 4 4 7.3 Iншi зобов'язання 331 343 12 104% 7.4 Субординований борг банку 32 754 32 754 0 

100% УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 33 457 33 718 261 101% КАПIТАЛ БАНКУ 8.1 Статутний 

капiтал банку 244 000 244 000 0 100% 8.2 Емiсiйнi рiзницi та додатковi внески (262) (262) 0 

100% 8.3 Загальнi резерви та фонди банку 4 044 4 044 0 100% 8.4 Результати минулих рокiв (63 

221) (63 221) 0 100% 8.5 Результати звiтного року 6 861 8 151 1 290 119% 8.6 Результати 

переоцiнки 5 352 5 352 0 100% УСЬОГО КАПIТАЛ БАНКУ 196 775 198 065 1 290 101% 

УСЬОГО ПАСИВИ 230 232 231 783 1 551 101% План капiталiзацiї у 2018 роцi було виконано, в 

основному, за рахунок отримання бiльшого, нiж планувалося, прибутку. Планом капiталiзацiї у 

рамках Стратегiї розвитку Банку станом на рiчну звiтну дату планувалося та було фактично 

отримано: Складовi регулятивного капiталу 01.01.2019 План, тис. грн. Факт, тис. грн. Факт - 



План, тис. грн. Факт / План, % Основний капiтал: 1.1. Фактично сплачений статутний капiтал 

244 000 244 000 0 100% 1.2. Розкритi резерви, що створенi або збiльшенi за рахунок 

нерозподiленого прибутку 4 044 4 044 0 100% 1.3. Зменшення основного капiталу (63 747) (63 

673) 73 99,9% 1.3.1. Нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу (264) (191) 73 72% 1.3.2. 

Збитки минулих рокiв (3 221) (63 221) 0 100% 1.3.3. Розрахунковий збиток поточного року, 

неотриманi проценти та збиток операцiй з акцiонерами (262) (262) 0 100% 1 Основний капiтал 

184 298 184 371 73 100,00% Додатковий капiтал: 2.1. Розрахунковий прибуток поточного року 

12 213 13 484 1 271 110% 2.2. Субординований борг, що враховується до капiталу 31 100 31 100 

0 100% 2 Додатковий капiтал 43 313 44 584 1 271 103% 3 Усього регулятивний капiтал 227 611 

228 955 1 344 101% Запас регулятивного капiталу (Нормативу Н1) 27 611 28 955 1 344 105% 4 

Норматив адекватностi капiталу (Норматив Н2) 400% 381% -20% 95% Запас нормативу Н2 390% 

371% -20% 95% Загалом у 2018 роцi планувалося отримання доходiв у сумi 27 389 тис. грн., в 

той час як фактично отримано 27 452 тис. грн., на 63 тис. грн. бiльше. Виконання планового 

показнику склало 100,2%. Сума загальних витрат планувалася на рiвнi 20 527 тис. грн., в той час 

як фактична сума склала 19 301 тис. грн., що на 1 226 тис. грн. або на 6% менше планового 

рiвня. Чистий процентний дохiд у звiтному роцi планувався на рiвнi 22 412 тис. грн., фактично 

отримано - 22 454 тис. грн., що на 42 тис. грн. або на 0,2% бiльше, нiж планувалося. Фiнансовий 

результат за 2018 рiк планувався у виглядi прибутку на рiвнi 6 861 тис. грн., в той час як 

фактично отримано у виглядi прибутку у сумi 8 151 тис. грн., що на 1 290 тис. грн. бiльше. 

Виконання планованого показнику склало 119%. 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 дотрмавався 

принципiв, викладених в Кодексi. Фактiв порушення членами Наглядової Ради та членами 

Правлiння внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди Банку або вкладникам Банку 

не було. Протягом звiтного року вiдсутнi випадки застосування до Банку з боку держваних 

органiв влади заходiв впливу, у тому числi щодо членiв Наглядової ради та Правлiння. Єдиним 

акцiонером Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку є 

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

(Iдентифiкацiйний код 40977562). Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками 

значного пакета акцiй емiтента: - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" - акцiонер Банку належить 100% акцiй банку; - БОСЕ 

(Гонконг) Ко., Лiмiтед (BOCE (Hong Kong) Co., Limited) - опосередкова участь 80% акцiй Банку; 

- Баоши (Тяньцзiнь) Електроник Комерс Ко., Лтд (Baoshi (Tianjin) Electronic Commerce Co., Ltd) 

- опосередкова участь 80% акцiй Банку; - Тяньцзiнське акцiонерне товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Бохайська Товарна Бiржа" - опосередкова участь 79,2% акцiй Банку; - 

Акцiйне iнвестицiйне пiдприємство "Бо Сюй" (Хоргос) (Обмежене партнерство) - опосередкова 

участь 25,01% акцiй Банку; - Янь Дуншен - спiльно с асоцiйованою особою Дай Чжунюн 

(дружина) є власниками опосередкованої iстотної участi в розмiрi 100% статутного капiталу АТ 

"Український банк реконструкцiї та розвитку"; - Дай Чжунюн - спiльно с асоцiйованою особою 

Янь Дуншен (чоловiк) є власниками опосередкованої iстотної участi в розмiрi 100% статутного 

капiталу АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" Частка керiвництва в акцiях Банку 

вiдсутня. Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) 

на загальних зборах Банку - вiдсутня. 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: o 

визначення основних напрямiв дiяльностi Банку та затвердження звiтiв щодо їх виконання; o 

прийняття ришень щодо обiгу (розмiщення, викупу, анулювання тощо) акцiй Банку: o внесення 

змiн та доповнень до Статуту Банку; o затвердження рiчних результатiв дiяльностi, покриття 

збиткiв та розподiл прибутку Банку з урахуванням вимог, передбачених законодавством 

України; o визначення умов винагороди членiв Наглядової ради; o розгляд звiтiв Наглядової 

ради Банку, Правлiння Банку та затвердження заходiв за результатами їх розгляду; o розгляд 

висновкiв зовнiшнього аудитора та затвердження заходiв за результатами його розгляду; o 

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 13 засiдань Єдиного акцiонера, на яких були прийнятi рiшення 

щодо затвердження резiльтатiв дiяльностi Банку за попереднiй звiтний рiк, затвердження 

Статуту Банку в новiй редакцiї, стратегiї Банку, Бiснес-Плану Банку, Кодексу корпоративного 

управлiння, обрання членiв та Голови Наглядової ради та визначення умов догорiв, що 

укладитимуться iз членами Наглядової ради, затвердження умов правочинiв, загальна сума яких 

становить бiльше 25% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 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: o затвердження стратегiї 

розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi визначених Загальними зборами 

акцiонерiв Банку; o затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; o визначення i затвердження стратегiї та 

полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх 

граничних розмiрiв; o забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та 

контролю за її ефективнiстю; o призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння Банку, 

керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, вiдповiдального працiвника за проведення 

фiнансового монiторингу Банку, визначення умов їх винагороди; o 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; o 

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; o 

затвердження ринкової вартостi майна Банку у випадках, передбачених чинним законодавством 

України; o прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов 

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

Правлiння Банку та затвердження заходiв за результатами його розгляду; o iншi. Склад 

Наглядової ради станом на 01.01.2019 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, обовязки, 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 склав свої повноваження 26.12.2017 року 

вiдповiдно до поданих членами Наглядової ради заяв. Поточний склад Наглядової Ради був 

обраний рiшенням Єдиного акцiонера 15.03.2018 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. Розмiр винагороди членiв Наглядової ради банку за 2018 рiк становив 1 182 

тис.грн. Протягом 2018 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 2018 року та iншi. Iнфомацiя 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 01.01.2019 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 Правлiння 

було незмiнним та мало наступний склад: - Голова Правлiння - Локтiонов Олег Юрiйович; - 

Заступник Голови Правлiння - Волошанюк Олександр Сергiйович; - Заступник Голови 

Правлiння - Третьяков Василь Валерiйович; - Заступник Голови Правлiння - Черевко Наталiя 

Михайлiвна; - Головний бухгалтер, Член Правлiння - Зеленюк Наталiя Олександрiвна. Розмiр 

винагороди членiв Правлiння банку за 2018 рiк становив 2 565 тис.грн.. визнанi зобов'язання 

зодо забезпечення невикористаних вiдпусток - 119 тис.грн. Протягом 2018 року Правлiнням 

банку були розглянутi питання щодо управлiння поточною дiяльнiстю Банку, завтвердження 

внутрiшньобанкiвських положень вiдповiдно до компетенцiї, визначення перелiку питань, якi 

пiдлягали винесенню на розгляд Наглядової ради банку та Загальних зборiв Акцiонерiв, питання 

по розгляду та завредженню 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. Основними завданнями Кредитного комiтету є: - оцiнка, визначення 

припустимого рiвня ризикiв та контроль ризикiв при проведеннi кредитних та iнвестицiйних 

операцiй; - прийняття рiшень щодо проведення кредитно-iнвестицiйних операцiй Банку; - 

монiторинг структури кредитно-iнвестицiйного портфеля Банку; - прийняття рiшень щодо 

класифiкацiї кредитно-iнвестицiйного портфеля Банку та формування страхового резерву за 



активними операцiями. В звiтному 2018 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 

ромiру кредитного ризику вiдповiдно вимог Нацiонального банку України. Комiтет з управлiння 

ризиками, активами та пасивами (КУРАП), метою створення якого є: o управлiння ризиками, на 

якi наражається Банк у своїй дiяльностi; o управлiння активами та зобов'язаннями Банку; o 

забезпечення прибутковостi операцiй Банку. Головним завданням КУРАП є: o здiйснення 

управлiнням основними банкiвськими ризиками; o розроблення полiтики Банку щодо лiмiтiв, 

обмежень та нормативiв; o здiйснення ефективного управлiння активами та пасивами для 

забезпечення лiквiдностi балансу Банку; o планування, управлiння i контроль за використанням 

консолiдованих грошових ресурсiв Банку; o визначення цiльового рiвню собiвартостi 

зобов'язань та прибутковостi активiв; o прогнозування змiни ситуацiї на ринках та прийняття 

рiшень щодо зниження ризику / пiдвищення прибутковостi в залежностi вiд можливого впливу 

прогнозних змiн на ринку на дiяльнiсть Банку. На засiданнi КУРАП протягом 2018 року 

розглядали питання щодо управлiння активами та пасивами банку в межах затверджениїх 

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. Завданнями дiяльностi комiтету є: - формування тарифної полiтики Банку; - 

щомiсячний аналiз вартостi послуг та ринкової конкурентоспроможностi дiючих тарифiв; - 

визначення маркетингових дiй на ринку з метою розширення спектру послуг, що надаються 

клiєнтам Банку та впровадження нових банкiвських продуктiв з метою залучення до Банку 

нових клiєнтiв. Тарифний комiтет щомiсяця розглядає тарифнi плани банку на предмет їх 

вiдповiдностi ринковим умовах, та внесить змiн у рази необхiдномстi. 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. Основнi завдання Комiтету: o розвиток та 

вдосконалення внутрiшньої нормативної бази Банку в частинi, яка описує бiзнес-процеси та 

реалiзацiю банкiвських продуктiв; o забезпечення вiдповiдностi внутрiшнiх документiв Банку, 

прийняття яких вiдноситься до компетенцiї Комiтету, дiючому законодавству України та 

внутрiшнiм нормативним документам Банку; o погодження технологiй здiйснення банкiвських 

операцiй вiдповiдно до розподiлу функцiональних обов'язкiв спiвробiтникiв Банку та з 

забезпеченням своєчасного формування (одержання) первинних документiв, вiдображення 

iнформацiї про операцiї в облiкових документах та виконання процедур контролю. В звiтному 

2018 роцi на засiданнi комiтету розглядалаись 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: o 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; o 

перегляд ефективностi впровадження та функцiонування СУIБ; o забезпечення Банку 

достатнiми ресурсами для виконання завдань iнформацiйної безпеки; o координацiя спiльної 

дiяльностi структурних пiдроздiлiв Банку, за необхiдностi третiми сторонами, для забезпечення 

iнформацiйної безпеки; o провдення 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 коиутету 

були розглянутi питання щодо укладення договорiв на здiйснення перевiки фiнансової звiтностi 



Банку за 2018 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 фукнрцiонування 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. Основною 

стратегiчною цiллю Банку в управлiннi ризиками є побудова комплексної, адекватної та 

ефективної системи управлiння ризиками з урахуванням особливостей своєї дiяльностi, 

характеру та обсягiв операцiй, профiлю ризику, яка буде ефективно iнтегрована в систему 

прийняття рiшень та забезпечить збалансованiсть ризику i прибутковостi. Система управлiння 

ризиками повинна виконувати такi завдання, як: o впровадження гнучких i ефективних процесiв 

оцiнки ризику, унiфiкацiя i автоматизацiя їх iнфраструктури; o забезпечення можливостi 

портфельного управлiння ризиками за допомогою встановлення системи апетиту до ризику, 

впровадження пiдходiв до розрахунку економiчного капiталу i прибутковостi з урахуванням 

ризику; o формування ризик звiтностi, що дозволяє якiсно i прозоро вiдобразити профiль ризику 

Банку для ефективного прийняття рiшень; o оптимiзацiя системи управлiння ринковими 

ризиками та ризиками операцiй на фiнансових ринках; o вдосконалення та реалiзацiя процесу 

управлiння операцiйними ризиками. У рамках функцiонування системи управлiння ризиками 

Банк дотримується таких основних принципiв: o Банк не ризикує, якщо є така можливiсть; o 

Банк не ризикує бiльше, нiж це може дозволити власний капiтал; o Керiвництво Банку думає про 

наслiдки ризику i не ризикує багато чим заради малого; o Банк не створює ризикових ситуацiй 

заради отримання надприбутку; o Банк тримає ризики пiд контролем; o Банк диверсифiкує 

ризики серед клiєнтiв / учасникiв i за видами дiяльностi; o Банк створює необхiднi резерви для 



покриття ризикiв; o Банк встановлює постiйне спостереження за змiною ризикiв. Банк постiйно 

удосконалює систему управлiння ризикiв i посилює її iнтеграцiю до всiх рiвнiв корпоративного 

управлiння з планомiрним залученням спiвробiтникiв в процес управлiння ризиками в якостi 

одного з прiоритетiв. При цьому Банк орiєнтується на розробку чутливого до ризику 

iнструментарiю з метою бiльш точної оцiнки всiх елементiв ризику, а також на впровадження 

пiдходiв, що дозволяють бiльш точно зiставляти рiвень прибутковостi i ризику. Ключовим 

стратегiчним орiєнтиром Банку в стратегiї управлiння ризиками є впровадження нових 

механiзмiв раннього попередження, контролю та зниження основних банкiвських ризикiв, на якi 

Банк наражається в своїй дiяльностi, такими як: Ризик лiквiдностi. Банком застосовуються 

наступнi заходи для управлiння, зниження та уникнення ризику лiквiдностi: o врахування у 

поточнiй дiяльностi можливостi виникнення нестачi лiквiдностi у разi кризи на фiнансовому 

ринку або/та погiршення фiнансового стану Банку та проведення стрес - тестування на 

перiодичнiй основi (щоквартально) та в оперативному режимi у разi потреби; o проведення 

прогнозування нормативiв лiквiдностi; o встановлення внутрiшнiх лiмiтiв лiквiдностi та 

щомiсячне проведення аналiзу їх дотримання; o врахування взаємозв'язку ризику лiквiдностi з 

iншими видами ризикiв Банку, економiчною та полiтичною ситуацiєю у поточнiй момент та в 

перспективi; o забезпечення виконання нормативiв лiквiдностi i нормативу обов'язкового 

резервування; o проведення оцiнки чистої лiквiдної позицiї; o диверсифiкацiя джерел залучення; 

o вимiрювання, оцiнка i порiвняння величин коефiцiєнтiв лiквiдностi балансу Банку; o 

лiмiтування величин коефiцiєнтiв лiквiдностi балансу, а також величин розривiв активiв i 

пасивiв Банку по термiнах повернення активiв i погашення зобов'язань; o фiнансування 

непрацюючих активiв iншими пасивами й основним капiталом; o обсяг робочих активiв, що 

приносять дохiд, повинний бути бiльше, нiж обсяг власного оборотного капiталу i строкових 

депозитiв клiєнтiв; o проведення аналiзу розривiв активiв i пасивiв Банку по термiнах 

повернення активiв i погашення зобов'язань. Процентний ризик. Банком застосовуються 

наступнi заходи для управлiння, зниження та уникнення процентного ризику: o структурування 

активiв i пасивiв Банку вiдповiдно до правил, встановлених для управлiння ризиком лiквiдностi; 

o аналiз розривiв мiж активами i пасивами Банку по термiнах (на рiзних часових iнтервалах) 

повернення активiв i погашення зобов'язань, чуттєвих до змiни процентної ставки та зменшення 

розривiв; o вимiрювання, оцiнка i порiвняння динамiки процентних ставок у Банку i середнiх 

ринкових; o розрахунок показникiв спреду, чистої вiдсоткової маржi та чистого процентного 

доходу. Валютний ризик. Заходи, що застосовуються Банком для управлiння, зниження та 

уникнення валютного ризику: o аналiз балансових та позабалансових позицiй в розрiзi валют; o 

дотримання лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї, встановлених Нацiональним банком України та 

внутрiшньобанкiвських лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї; o розробка шляхiв з усунення 

поточної та можливої прогнозної невiдповiдностi за лiмiтами вiдкритої валютної позицiї. 

Операцiйний ризик. Для управлiння, зниження та уникнення операцiйного ризику Банком 

застосовуються такi заходи: o розробка посадових iнструкцiй та ретельне виконання її вимог 

кожним спiвробiтником; o колегiальне прийняття рiшень на пiдставi аналiзу прогнозних 

розрахункiв тих або iнших видiв операцiй; o виконання операцiй iз застосуванням 

автоматизованих систем обробки iнформацiї, що прискорює швидкiсть виконання та обробки, 

зменшує питому вагу "ручної" обробки iнформацiї; o чiткий розподiл обов'язкiв та повноважень 

щодо здiйснення операцiй; o встановлення строкiв виконання технологiчних робiт та контроль 

за їх виконанням; o постiйне вдосконалення СВК за операцiйними технологiчними процесами; o 

впровадження сучасних iнформацiйних технологiй передачi даних та захисту iнформацiї; o 

своєчасний та повний облiк операцiй з клiєнтами або контрагентами, контроль за дотриманням 

облiкової полiтики Банку та вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; o 

реєстрацiя вхiдної i вихiдної кореспонденцiї Банку; o надання актуальної аналiтичної iнформацiї 

керiвництву за допомогою автоматизованих засобiв; o створення резервної копiї операцiйного 

дня Банку, застосування процесiв дублювання та вiдновлення iнформацiї; o пiдготовка та 

навчання персоналу; o стимулювання та мотивацiя персоналу у належному та сумлiнному 



виконаннi своїх службових обов'язкiв; o подвiйний контроль та перевiрка вiдповiдностi 

виконання виконавцями особливо важливих та вiдповiдальних технологiчних процедур та 

операцiй. Кредитний ризик. Для управлiння, зниження та уникнення кредитного ризику Банком 

застосовуються такi заходи: o попереднiй аналiз кредитоспроможностi потенцiйного 

позичальника; o диверсифiкацiя кредитного портфелю Банку; o забезпечення кредитного ризику 

заставою; o дотримання встановлених Нацiональним банком України та внутрiшнiх 

економiчних нормативiв кредитного ризику; o встановлення лiмiтiв на окремих контрагентiв, 

галузi економiки, види застави; o формування в необхiдних розмiрах страхових резервiв пiд 

очiкуванi кредитнi збитки; o контроль за якiстю кредитного портфеля; o пiдтримання 

адекватного рiвня власного капiталу для дотримання нормативiв кредитного ризику. Головним 

завданням щодо удосконалення системи управлiння ризиками, що наразi стоїть перед Банком, є 

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 

Спостережною/Наглядовою радою процедури пiдроздiлу внутрiшнього аудиту на 2018 рiк 

виконанi в повному обсязi. Протягом звiтного 2018 року Служба внутрiшнього аудиту 

забезпечувала виконання аудиторських перевiрок, розроблення деталiзованих процедур 

внутрiшнього аудиту з урахуванням профiлю ризику, взаємодiю iз зовнiшнiм аудитом в межах 

наданих повноважень, звiтування щодо дiяльностi Служби внутрiшнього аудиту Наглядовiй радi 

банку та до Нацiонального банку України. Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора Для проведення 

обов'язкового аудиту фiнансового звiтностi АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" за 

2018 рiк рiшенням Спостережної ради Банку вiд 18.09.2018р., протокол №9/2018, було обрано 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ". ТОВ "АФ 

"АКТИВ-АУДИТ" зареєстровано в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, 

роздiли "Суб'єкти аудиторської дiяльностi", "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право 

проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi", "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi 

мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять 

суспiльний iнтерес" за номером 2315. Аудиторська компанiя здiйснює свою дiяльнiсть на ринку 

аудиторських послуг з 2000 року. З 2018 року є членом Мiжнародної Асоцiацiї незалежних 

бухгалтерських та аудиторських компанiй AGN International. Загальна тривалiсть виконання 

аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та 

повторних призначень - 2 роки. Протягом звiтного року ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" надавалися 

АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку", крiм послуг з аудиту рiчної фiнансової 

звiтностi, послуги з проведення оцiнки якостi активiв та прийнятностi забезпечення за 

кредитними операцiями Банку вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального 

банку України. ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" не надавала аудиторськi послуги будь-яким 

контрольованим Банком суб'єктам господарювання. Стягнення, застосованi до аудитора Банку 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної звiтностi Банку, 

що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдсутнi. За результатами зовнiшнього аудиту не було 

випадкiв подання Банком недостовiрної звiтностi, виникнення конфлiкту iнтересiв, сумiщення 

виконання функцiй внутрiшнього аудитора. 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 31.12.2018 року, тис.грн. 

Найбiльшi учасники (акцiонери) Банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,0%) 189 - - Кошти клiєнтiв (контрактна 

процентна ставка 9,5%) - 10 - Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 8,0%) - 10 - 

Субодинований борг (контрактна процентна ставка 0,0%) 11 900 - - Доходи та витрати за 

операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2018 року, тис.грн. Найбiльшi учасники 

(акцiонери) Банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи Процентнi витрати 

739 (1) - Комiсiйнi витрати - - (25) Комiсiйнi доходи 48 - Результат коригування вартостi 

фiнансових iнструментiв пiд час первiсного визнання 5 352 - - Протягом звiтного перiоду 

вiдсутнi факти купiвлi/продажу активiв в обсязi, що перевищує 10% вiд загальної вартостi 

активiв на останню звiтну дату (31.12.2017 року), у зв'язку iз чим оцiнка з цiєю метою не 

проводилась. 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 захиту прав споживачiв встановлено дiючим законодавством, 

Цивiльним коедуксом, Законом України "Про захист прав споживачiв" вiд 01.12.20085 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 Закону. Крiм того, до укладання договору, споживач має право на доступ до iнформацiї 

щодо дiяльностi фiнансової установи, перелiк якої визначено ст.12 Закону. Особою, 

уповноваженою розгляджати скарги, є Голова Правлiння Акцiонерного товариства 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" Локтiонов Олег Юрiйович. Протягом звiтного 

року скарги стосовно надання фiнансових послуг не надходили, позови до суду стосовно 

надання 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 

Ідентифіка

ційний 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 03189, Голосiївський 

р-н, м.Київ, вул. 

Вiльямса Академiка, 

буд. 6-Д, оф. 43 

488 000 100 488 000 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами 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 бiржового реєстру 

ПФТС 

Примітки: 

 





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 

ідентифікацій

ний 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 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

500 488 000 244 000 000 100 

Опис 
У звiтному 2018 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 2018 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: 28 579 28 447 0 0 28 579 28 447 

  будівлі та споруди 28 395 28 043 0 0 28 395 28 043 

  машини та обладнання 169 365 0 0 169 365 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 15 39 0 0 15 39 

2. Невиробничого 

призначення: 
116 191 0 0 116 191 

  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 0 0 0 0 0 0 

  інші 116 191 0 0 116 191 

Усього 28 695 28 638 0 0 28 695 28 638 

Опис 

Станом на 31 грудня 2018 року в АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку": 

- Вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв, стосовно яких є 

передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування 

та розпорядження, становить 0,00 тис.грн.; 

- Основних засобiв i нематерiальних активiв оформлених у заставу не 

має; 

- Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не 

використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо), не має; 

- Залишкова вартiсть основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на 

продаж, не має; 

- Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, - 1 361 

тис.грн; 

- Вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права 

власностi, - не має; 

- Вартiсть створених нематерiальних активiв - не має; 

- Збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi б виникали 

у результатi переоцiнок, а також унаслiдок збиткiв вiд зменшення 

корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному 

капiталi, не вiдбувалось. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

198 065 184 562 

Статутний капітал (тис.грн) 244 000 244 000 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

0 0 

Опис Чистi активи - активи пiдприємства за вирахуванням його зобов'язань. 



(Мiнфiн, Наказ "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського облiку" вiд 

07.07.1999 N 163) 

 

Висновок Вартiсть чистих активiв Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2018р. становить 198065 

тис. грн. та є меншою вiд розмiру статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам частини 

третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

 

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 01.01.2018 0 0 31.12.2018 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0 01.01.2018 0 0 31.12.2018 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0 01.01.2018 0 0 31.12.2018 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0 01.01.2018 0 0 31.12.2018 

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 01.01.2018 0 0 31.12.2018 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0 01.01.2018 0 X 31.12.2018 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 33 718 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 33 718 X X 

Опис Балансова вартiсть зобов'язань за субординованим боргом 

станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року становить 32 754 

тис. грн., у тому числi:  

- субординований борг - 43 900 тис.грн.; 

- неамортизований дисконт - (11 309) тис.грн.; 

- нарахованi процентнi витрати - 163 тис.грн.  

Кошти залученi вiдповiдно до наступних договорiв: 

1. Додаткової угоди №1 вiд 28.04.2015 року про внесення змiн 

щодо продовження строку залучення субординованого боргу 

до Договору про залучення коштiв на умовах субординованого 

боргу №2 вiд 25.11.2009 року на суму 32 000 000,00 грн. на 

строк до 28.04.2021 року з процентною ставкою 6%.  



Рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з питань 

нагляду та регулювання дiяльностi банкiв було надано Дозвiл 

Банку на врахування коштiв, залучених на умовах 

субординованого боргу до капiталу Банку вiд 25 листопада 

2009 року. Рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з 

питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду 

(оверсайта) платiжних систем 28.04.2015 року за №182 було 

надано рiшення Про внесення змiн до дозволу в частинi 

продовження його дiї у зв'язку з продовженням строку дiї 

договору про залучення коштiв на умовах субординованого 

боргу. 

2. Угоди про залучення коштiв на умовах субординованого 

боргу вiд 07.02.2018 року на суму 11 900 000,00 грн. на строк 

до 09.02.2023 року з процентною ставкою 0%.  

Рiшенням Комiтету Нацiонального банку України з питань 

нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) 

платiжних систем вiд 13 квiтня 2018 року за №100 було надано 

Дозвiл Банку на врахування коштiв, залучених на умовах 

субординованого боргу до капiталу Банку. 

Капiталiзацiя процентiв за вищевказаними Договорами не 

здiйснюється. 

 

 

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 Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський 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) 591-04-04 

Факс (044) 591-04-04 

Вид діяльності Центральний Депозитарiй 

Опис Публiчне акцiонерне товариство 

"Український банк реконструкцiї та 

розвитку" спiвпрацює з ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України" 

вiдповiдно до договору №Е -7938/П вiд 

30.08.2013 року. ПАТ "Нацiональний 

депозитарiй України" здiйснює послуги 

Депозитарiя по обслуговуванню емiсiї 

акцiй Банку. 

12 жовтня 2013 року набрав чинностi 

Закон України "Про депозитарну 

систему України" (далi - Закон), згiдно 

з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу 

Центрального депозитарiю з дня 

реєстрацiї НКЦПФР в установленому 

порядку Правил Центрального 



депозитарiю (рiшення НКЦПФР вiд 

01.10.2013 №2092). 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"АКТИВ-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30785437 

Місцезнаходження 03111, Україна, Святошинський р-н, 

м.Київ, вул. Генерала Наумова,23-б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Свiдоцтво серiя П №0 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.02.2016 

Міжміський код та телефон (044) 498-56-52; (044) 491-55-33 

Факс (044) 521-40-07 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Акцiонерне товариство "Український 

банк реконструкцiї та розвитку" 

спiвпрацює з Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"АКТИВ-АУДИТ" вiдповiдно до 

Договору №752 про надання послуг з 

проведення аудиторської перевiрки, що 

укладений 29 грудня 2017 року мiж 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"АКТИВ-АУДИТ" та АТ "Український 

банк реконструкцiї та розвитку". 

Свiдоцтво про включення до Реєстру 

аудиторських фiрм та аудиторiв, 

виданого Аудиторською палатою 

України: вiд 30.03.2001р. №2315 

(продовжено рiшенням АПУ вiд 

28.01.2016р. №321/3 до 28.01.2021р.). 

Свiдоцтво про внесення до Реєстру 

аудиторських фiрм, якi можуть 

проводити аудиторськi перевiрки 

професiйних учасникiв ринку цiнних 

паперiв, виданого Нацiональною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку: серiя П №000356, видане 

12.02.2016р. строк дiї до 28.01.2021р. 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"АКТИВ-АУДИТ" включено до 

Реєстру аудиторських фiрм, якi мають 

право на проведення аудиторських 

перевiрок банкiв (свiдоцтво НБУ про 

включення до Реєстру аудиторських 

фiрм, якi мають право на проведення 

аудиторських перевiрок банкiв 



№0000002 вiд 17.09.2017р. строк дiї до 

07.09.2022р.). Свiдоцтво про 

вiдповiднiсть системи контролю якостi 

(Рiшення Аудиторськой палати України 

№349/4 вiд 28.09.2017р. чинне до 

31.12.2022р. Вiдповiдно до рiшення 

Аудиторської палати України вiд 

01.11.2012 року №260 / 3, Аудиторська 

фiрма "Актив-аудит" включено до 

Перелiку аудиторських фiрм, якi 

вiдповiдають критерiям для проведення 

обов'язкового аудиту. Аудитор - 

Домарєва Наталiя Вiкторiвна, 

Сертифiкат аудитора банкiв №0070 

(продовжено рiшенням АПУ вiд 

27.11.2014р. до 01.01.2020р.). 

Сертифiкат аудитора банкiв №0181 ( 

продовжено рiшеннями АПУ вiд 

30.11.2017 до 31.01.2023р. )  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АТ "Унiверсал Банк" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21133352 

Місцезнаходження 79015, Україна, Львівська обл., 

Львiвський р-н, м.Львiв, 

вул.Ю.Федьковича, 51 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Лiцензiя АЕ № 263460 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (032) 235-09-65 

Факс (032) 235-29-42 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Публiчне акцiонерне товариство 

"Український банк реконструкцiї та 

розвитку" спiвпрацює з Публiчним 

акцiонерним товариством "Унiверсал 

Банк" вiдповiдно до договору №022799 

вiд 22.07.2014 року. Публiчне 

акцiонерне товариство "Унiверсал 

Банк" здiйснює послуги Депозитарної 

установи. 

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 

- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 

про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 

 
Інформація про вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання 

згоди на вчинення 

значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 06.04.2018 Рiшенням 

єдиного 

Акцiонера 

Публiчного 

акцiонерного 

товариства 

"Український 

банк 

реконструкцiї 

та розвитку" 

№ 4/2018 вiд 

06 квiтня 2018 

року. 

34 000 119 398 28,47 значний 

правочин з 

придбання з 

оплатою з 6 по 

13 квiтня 2018 

року облiгацiї 

внутрiшньої 

державної 

позики - 

середньострок

овi, вiдсотковi, 

бездокументар

нi, iменнi, 

ISIN-UA40001

13.04.2018 06.04.2018 http://www.ubrr.com.

ua/ 



94591, на 

загальну суму 

операцiй не 

бiльше нiж 34 

000 000,00 

грн. 

Опис: 

Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку одноосiбно. Рiшенням 

єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi - Банк) № 4/2018 вiд 06 квiтня 2018 р., дане рiшення має 

статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства", а також на пiдставi Статуту Банку прийнято рiшення 

про вчинення значних правочинiв щодо державних цiнних паперiв на загальну суму понад 10% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

Ринкова вартiсть послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, буде складати 34 000 000,00 грн, а саме значний правочин з придбання з оплатою з 6 по 13 квiтня 2018 

року облiгацiї внутрiшньої державної позики - середньостроковi, вiдсотковi, бездокументарнi, iменнi, ISIN-UA4000194591, на загальну суму операцiй не бiльше нiж 34 000 

000,00 грн., з ефективною ставкою вiдсотка не нижче 17,00% з датою погашення- 11.07.2018 року, номiнальна вартiсть - 1 000,00 грн., вчинити Публiчним акцiонерним 

товариством "Український банк реконструкцiї та розвитку. 

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 становить 119 397 656,93 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг або 

сума коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 28,47 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "проти": 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного не передбаченi законодавством, якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi. 

 

2 24.05.2018 Рiшенням 

єдиного 

Акцiонера 

Публiчного 

акцiонерного 

товариства 

"Український 

банк 

реконструкцiї 

та розвитку" 

№ 8/2018 вiд 

24 травня 2018 

року 

40 000 210 781 18,98 чинення 

значних 

правочинiв 

щодо 

державних 

цiнних 

паперiв, а 

саме: 

придбати з 

оплатою з 24 

по 25 травня 

2018 року 

облiгацiї 

внутрiшньої 

державної 

позики - 

короткостроко

вi, дисконтнi, 

бездокументар

нi iменнi, 

ISIN-UA40002

00166. 

Ринкова 

25.05.2018 24.05.2018 http://www.ubrr.com.

ua/ 



вартiсть 

послуг чи 

сума коштiв, 

що є 

предметом 

правочинiв, 

складе 

загальну суму 

операцiй не 

бiльше нiж 40 

000 000.00 

грн, 

Опис: 

Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку одноосiбно. Рiшенням 

єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi - Банк) № 8/2018 вiд 24 травня 2018 р., прийнято рiшення про 

вчинення значних правочинiв щодо державних цiнних паперiв, а саме: придбати з оплатою з 24 по 25 травня 2018 року облiгацiї внутрiшньої державної позики - 

короткостроковi, дисконтнi, бездокументарнi iменнi, ISIN-UA4000200166. Ринкова вартiсть послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, складе загальну суму 

операцiй не бiльше нiж 40 000 000.00 грн, зi ставкою вiдсотка не нижче 17,00%, з датою погашення - 25.07.2018 року, номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. Вартiсть активiв 

Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 становить 210781287,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг або сума коштiв, що є 

предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 18,98 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 

000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти": 0. Додатковi критерiї для 

вiднесення правочину до значного не передбаченi законодавством, якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi. 

 

3 24.05.2018 Рiшенням 

єдиного 

Акцiонера 

Публiчного 

акцiонерного 

товариства 

"Український 

банк 

реконструкцiї 

та розвитку" 

№ 8/2018 вiд 

24 травня 2018 

року. 

120 000 210 781 28,47 предметом 

правочинiв, 

буде складати 

120 000 000.00 

грн, а саме 

депозитний 

сертифiкат 

НБУна суму 

не бiльше 60 

000 000,00 

грн.; 

24.05.2018 24.05.2018 http://www.ubrr.com.

ua/ 

Опис: 

Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку одноосiбно. Рiшенням 

єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi - Банк) № 8/2018 вiд 24 травня 2018 р., дане рiшення має 

статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства", а також на пiдставi Статуту Банку прийнято рiшення 

про вчинення значних правочинiв щодо державних цiнних паперiв на загальну суму понад 25% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

Значнi правочини з придбання, вчинити Публiчним акцiонерним товариством "Український банк реконструкцiї та розвитку", згiдно Рiшення єдиного акцiонера №9/2018 вiд 

24 травня 2018 року з оплатою з 24 по 25 травня 2018 р.  



Ринкова вартiсть послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, буде складати 120 000 000.00 грн, а саме депозитний сертифiкат НБУна суму не бiльше 60 000 000,00 

грн.; 

згiдно Рiшення єдиного акцiонера вiд 24 травня 2018 року придбати з оплатою 24 травня 2018 року депозитнi сертифiкати НБУ на загальну суму не бiльше нiж 60 000 000 

грн.  

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 становить 210 781 287,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг або 

сума коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 10%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "проти": 0.  

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного не передбаченi законодавством, якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi. 

 

 

4 25.07.2018 Рiшенням 

єдиного 

Акцiонера 

Публiчного 

акцiонерного 

товариства 

"Український 

банк 

реконструкцiї 

та розвитку" 

№10/2018 вiд 

25 липня 2018 

року 

80 000 210 781 37,95 є предметом 

правочинiв, 

буде складати 

80 000 000.00 

грн, а саме 

ОВДП 

середньострок

овi,вiдсотковii, 

бездокументар

нi, iменнi на 

суму не 

бiльше нiж 80 

000 000.00 

грн.  

26.07.2018 25.07.2018 http://www.ubrr.com.

ua/ 

Опис: 

Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку одноосiбно. Рiшенням 

єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi - Банк) № 10/2018 вiд 25 липня 2018 р., дане рiшення має 

статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства", а також на пiдставi Статуту Банку прийнято рiшення 

про вчинення значних правочинiв щодо державних цiнних паперiв на загальну суму понад 25% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

Значнi правочини з придбання, вчинити Публiчним акцiонерним товариством "Український банк реконструкцiї та розвитку" з оплатою з 26 по 28 липня 2018 р.  

Ринкова вартiсть послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, буде складати 80 000 000.00 грн, а саме ОВДП середньостроковi,вiдсотковii, бездокументарнi, iменнi 

на суму не бiльше нiж 80 000 000.00 грн.  

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 становить 210 781 287,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг або 

сума коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 10%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "проти": 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного не передбаченi законодавством, якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi. 

 

5 24.10.2018 Рiшенням 

єдиного 

Акцiонера 

Публiчного 

акцiонерного 

100 000 210 781 11,86 є предметом 

правочинiв, 

буде складати 

загальна 100 

000 000.00 

24.10.2018 24.10.2018 http://www.ubrr.com.

ua/ 



товариства 

"Український 

банк 

реконструкцiї 

та розвитку" 

№11/2018 вiд 

24 жовтня 

2018 року. 

грн, а саме: 

-ОВДП 

середньострок

овi або 

довгострокова

,вiдсотковii, 

бездокументар

нi, iменнi на 

суму не 

бiльше нiж 25 

000 000.00 

грн. кожна  

Опис: 

Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку одноосiбно. Рiшенням 

єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi - Банк) № 4/2018 вiд 06 квiтня 2018 р., дане рiшення має 

статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства", а також на пiдставi Статуту Банку прийнято рiшення 

про вчинення значних правочинiв щодо державних цiнних паперiв на загальну суму понад 25% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

Значнi правочини з придбання, вчинити Публiчним акцiонерним товариством "Український банк реконструкцiї та розвитку" з оплатою з24 по 31 жовтня 2018 р.  

Ринкова вартiсть послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, буде складати загальна 100 000 000.00 грн, а саме: -ОВДП середньостроковi або 

довгострокова,вiдсотковii, бездокументарнi, iменнi на суму не бiльше нiж 25 000 000.00 грн. кожна  

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 становить 210 781 287,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг або 

сума коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 10%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували "проти": 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного не передбаченi законодавством, якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi. 

 



Звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 31.12.2018 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 3 289 3 417 

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 169 043 149 720 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 27 761 27 808 

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 28 638 28 695 

Інші фінансові активи 1130 0 0 

Інші активи 1140 2 804 893 

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 231 783 210 781 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 0 0 

Кошти клієнтів 2010 617 2 544 

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 0 111 

Інші фінансові зобов'язання 2080 0 0 

Інші зобов'язання 2090 347 268 

Субординований борг 2100 32 754 23 296 

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 33 718 26 219 

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 4 044 40 444 

Резерви переоцінки 3050 5 352 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 -55 070 -63 221 

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 198 065 184 562 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 231 783 210 781 

Примітки: вiдсутнi 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

26.04.2019 року Керівник Локтiонов О.Ю. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Дьомiна Н.М., (044)454-27-00 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 2018 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 27 302 9 939 

Процентні витрати 1005 -4 831 -7 037 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 22 471 2 902 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках 

1020 -6 7 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 22 477 2 909 

Комісійні доходи 1040 142 208 

Комісійні витрати 1045 -71 -30 

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 30 1 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 -34 32 

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 0 0 

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 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 

зобов'язаннями 
1160 111 0 

Інші операційні доходи 1170 0 5 925 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 -14 492 -10 457 

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 8 151 -1 412 

Витрати на податок на прибуток 1510 0 0 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 8 151 -1 412 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 8 151 -1 412 

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 5 352 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 5 352 0 



Усього сукупного доходу за рік 2999 13 503 -1 412 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 8 151 -1 412 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 13 503 -14 120 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:    

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 16,70000 -5,33000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4120 17 -5 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 

діяльності: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4210 0 0 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4220 0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік 
4310 16,70000 -5,33000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 17 -5 

Примітки: вiдсутнi 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

26.04.2019 року Керівник Локтiонов О.Ю. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Дьомiна Н.М., (044)454-27-00 Головний бухгалтер Зеленюк Н.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 2018 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконт-р

ольо-вана 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутни

й капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатков

ий 

капітал 

незареєст

рований 

статутни

й капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцін

ки 

нерозподі

лений 

прибуток 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на кінець періоду, що 

передує попередньому періоду (до 

перерахунку) 

1000 120 000 -99 0 4 044 0 -61 809 62 136 0 62 136 

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 120 000 -99 0 4 044 0 -61 809 62 136 0 62 136 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 -1 412 -1 412 0 -1 412 

    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 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 1340 124 000 0 0 0 0 0 124 000 0 124 000 

    емісійний дохід 1345 0 -162 0 0 0 0 -162 0 -162 

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 0 -63 221 184 562 0 184 562 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 8 151 8 151 0 8 151 

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 5 352 0 5 352 0 5 352 

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 0 0 0 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 4 044 5 352 -55 070 198 065 0 198 065 

Примітки: вiдсутнi Затверджено до випуску та підписано 

 

26.04.2019 Керівник Локтiонов О.Ю. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Дьомiна Н.М., (044)454-27-00 Головний бухгалтер Зеленюк Н.О. 



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 2018 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 0 0 

Процентні витрати, що сплачені 1015 0 0 

Комісійні доходи, що отримані 1020 0 0 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 0 0 

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 0 0 

Інші отримані операційні доходи 1100 0 0 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 0 0 

Податок на прибуток, сплачений 1800 0 0 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 0 0 

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 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 0 0 

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 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 0 0 

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 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

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 0 0 

Придбання основних засобів 2110 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
2999 0 0 

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 0 

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 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 0 0 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

26.04.2019 року Керівник Локтiонов О.Ю. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Дьомiна Н.М., (044)454-27-00 Головний бухгалтер Зеленюк Н.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 2018 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1000 8 151 -1 412 

Коригування:    

Знос та амортизація 1030 712 620 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під 

знецінення активів 
1040 90 -3 040 

Амортизація дисконту/(премії) 1050 2 107 -3 040 

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 34 -32 

(Нараховані доходи) 1150 -3 063 -942 

Нараховані витрати 1155 75 -298 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної 

діяльності 
1200 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 1300 0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 1400 -111 -5 882 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 

1520 7 995 -10 986 

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 31 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 -1 996 -15 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 -1 927 2 524 

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 4 -3 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 -3 -94 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 1750 4 073 -8 543 



операційної діяльності до сплати податку на прибуток 

Податок на прибуток, що сплачений 1800 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності 
1999 4 073 -8 543 

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 -2 310 991 -1 269 428 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 2 295 498 1 184 445 

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 0 0 

Придбання основних засобів 2110 -479 -245 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 -129 -45 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
2999 -16 101 -85 273 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 124 000 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 -162 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 119 000 0 

Погашення субординованого боргу 3070 -28 000 -28 000 

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 11 900 95 838 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти 
5100 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 -128 2 022 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 5300 3 417 1 395 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 3 289 3 417 

Примітки: вiдсутнi 

 



Затверджено до випуску та підписано 

 

26.04.2019 року Керівник Локтiонов О.Ю. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Дьомiна Н.М., (044)454-27-00 Головний бухгалтер Зеленюк Н.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Примітки до фінансової звітності 
за 2018 рік 

 

1.  

 

Примiтка 1. Iнформацiя про банк Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

було засноване в Українi 17 грудня 2003 року як Закрите акцiонерне товариство "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" та зареєстроване Нацiональним банком України (НБУ) 19 березня 2004 року. 

01 жовтня 2007 року Банк було перетворено на Вiдкрите акцiонерне товариства "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". Банк є 

правонаступником всiх прав та обов'язкiв 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". 

Мiсцезнаходження банку: 04080, Україна, м.Київ, вул.Олексiя Терьохiна, 4. АТ (публ.) "Український 

банк реконструкцiї та розвитку" протягом звiтного року здiйснює свою дiяльнiсть в рамках банкiвської 

лiцензiї № 216, яка видана Нацiональним банком України 15.11.2011 року та генеральної лiцензiї 

Нацiонального банку України № 216-2 вiд 18.06.2018 року на право здiйснення валютних операцiй. 

Згiдно з банкiвською лiцензiєю Банк має право надавати банкiвськi послуги, визначенi частиною третьою 

статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". Крiм того Банк має Лiцензiї Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - 

дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: дилерської дiяльностi. Основна дiяльнiсть Банку включає 

комерцiйну дiяльнiсть, надання кредитiв, розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв, а також iншi 

види банкiвської дiяльностi. Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб Свiдоцтво 

№169 вiд 19 листопада 2012 року. АТ (публ.) "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 банкiвської i генеральної лiцензiй 

Нацiонального банку України та лiцензiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. У 

звiтному 2018 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 У 2018 роцi Банк здiйснював свою дiяльнiсть на територiї однiєї 

областi (регiонально). Станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2017 року єдиним акцiонером 

банку, якому належаить 100% статутного капiталу Банку було Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" (Україна). Власниками iстотної участi Банку станом на 31 грудня 

2018 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  

 



2.  

 

Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть В цiлому протягом 

2018 року банкiвська система продовжувала вiдновлюватися пiсля кризи. Рiвень банкрутств на ринку був 

мiнiмальний за останнi 5 рокiв. Єдиним банком, що перейшов в управлiння тимчасової адмiнiстрацiї 

Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, був ВТБ Банк. У звiтному роцi банкiвська система 

наражалася на ряд ризикiв та загроз, основними з яких були: Ризик iнфляцiї. Для запобiгання значних 

втрат у банкiвськiй системi внаслiдок знецiнення кредитних та депозитних портфелiв банкiв Нацбанком 

було використано вимушене пiдвищення облiкової ставки протягом року до 18%. Таке пiдвищення стало 

вiдповiддю на посилення зростання цiн ще 2017 року. Високi виплати за зовнiшнiми боргами та осiння 

невизначенiсть з траншем МВФ. Ситуацiю врятувало те, що пiсля тривалого переговорного i 

законотворчого процесу попередня програма фiнансування була замiнена на "standby agreement", а влада 

врештi виконала обiцянки щодо прийняття бюджету та пiдвищення цiни на газ. В результатi цього 

золотовалютнi резерви на кiнець 2018 року досягли $17,7 млрд. Введення воєнного стану на частинi 

територiї України. Однак це хоч i призвело до часткового курсового стрибка i певного зняття вкладiв у 

прикордонних областях, втiм мало тимчасовий i обмежений за потужнiстю характер. Загалом 

банкiвський сектор працював без суттєвих внутрiшнiх чи зовнiшнiх шокiв - банки активно залучали 

фондування та кредитували. В цiлому кредитний портфель банкiв зрiс на 8,1% до 616 млрд. гривень. 

Обсяг депозитного портфеля банкiв в нацiональнiй валютi в 2018 роцi вирiс на 10% - до 539,7 млрд. 

гривень, в той час як в iноземнiй валютi - на 1,6%, до $ 8,6 млрд. Обсяг гривневого депозитного портфеля 

за пiдсумками року перевищив докризовий рiвень, який банкiвська система мала в 2013 роцi. Гривневi 

процентнi ставки банкiв росли, перш за все, в результатi поступового пiдвищення облiкової ставки НБУ з 

жовтня 2017 року. Облiкова ставка виросла в середньому на 5,5 п.п. - до 18% рiчних. Також на зростання 

ринкових ставок впливали i кон'юнктурнi чинники. Так, вартiсть кредитiв для бiзнесу за рiк збiльшилася 

на 6,6 п.п. - до 20,9% рiчних, а вартiсть позик для населення - на 3,9 п.п. - до 33,1% рiчних. У 2018 роцi 

банкiвська система вперше за останнi 5 рокiв була прибутковою, отримавши 21,7 млрд. грн. чистого 

прибутку. Суттєве зростання прибутковостi стало можливим за рахунок зменшення вiдрахувань у 

резерви при стабiльному зростаннi процентного та комiсiйного доходiв. Зокрема, обсяг вiдрахувань 

банками у резерви скоротився бiльш як удвiчi - з 49,2 млрд. грн. у 2017 роцi до 23,7 млрд. грн. у 2018 

роцi. Водночас чистий процентний та комiсiйний доходи банкiвської системи збiльшились загалом на 

38%. Iнфляцiя у 2018 роцi була найменшою за останнi 5 рокiв. Так, за пiдсумками 2018 року базова 

iнфляцiя уповiльнилася до 8,7% р/р порiвняно з 9,5% р/р у 2017 роцi, але перевищила цiль Нацiонального 

банку 6% + 2 в.п. на кiнець 2018 року. Очiкується, що у 2019 роцi iнфляцiя продовжить знижуватися до 

5%. У наступнi 12 мiсяцiв очiкується подальше зростання обсягiв виробництва товарiв i послуг в Українi, 

високий рiвень дiлової активностi та незначне посилення девальвацiйних процесiв. Залишаються 

високими очiкування щодо зростання обсягiв виробництва. Зростання очiкують пiдприємства всiх видiв 

та напрямiв дiяльностi, розмiрiв за кiлькiстю працiвникiв. Вiтчизнянi пiдприємства поступово 

пiдвищують свої очiкування щодо потреби в позикових коштах. Частка респондентiв, яка планує брати 

банкiвськi кредити, зростає. Одночасно зростає частка пiдприємств, якi планують залучати кредити в 

iноземнiй валютi. Банки, у свою чергу, висловлюють готовнiсть кредитувати та очiкують пiдвищення 

якостi кредитного портфеля протягом поточного року. Прогнозується, що упродовж 2019 року 

банкiвський сектор лишатиметься прибутковим. Хоча iснуватиме тиск на процентну маржу, тому що в 

умовах загального зростання вiдсоткових ставок в економiцi та конкуренцiї за депозити, вартiсть 

фондування банкiв зросте. Основними джерелами фiнансування Банку у звiтному роцi були власнi кошти 

та кошти залученi на умовах субординованого боргу. Банк не має ресурсiв не визнаних у звiтi про 

фiнансовий стан вiдповiдно до МСФЗ.  

 

3.  

 

Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть Банку пiдготовлена вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу 

iсторичної вартостi з коригуванням на початкове визнання фiнансових iнструментiв за справедливою 

вартiстю та переоцiнку фiнансових iнструментiв для подальшого продажу та похiдних фiнансових 

iнструментiв, за винятком зазначеного в основних положеннях облiкової полiтики нижче. Банк 

застосовував наступнi МСФЗ, на яких ?рунтуються основнi принципи бухгалтерського облiку: - МСФЗ 



(IAS) 1 "Представлення фiнансової звiтностi"; - МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових 

оцiнках та помилки"; - МСФЗ (IAS) 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" - МСФЗ (IAS) 12 "Податки на 

прибуток"; - МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi"; - МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби"; - 

МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди працiвникам"; - МСФЗ (IAS) 21 "Вплив валютних курсiв"; - МСФЗ (IAS) 33 

"Прибуток на акцiю"; - МСФЗ (IAS) 36 "Знецiнення активiв" - МСФЗ (IAS) 37 "Резерви, умовнi 

зобов'язання та умовнi активи"; - МСФЗ (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть"; - МСФЗ (IFRS) 9 

"Фiнансовi iнструменти"; - МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"; - МСФЗ 

(IFRS) 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть"; - МСФЗ (IFRS) 8 

"Операцiйнi сегменти"; - МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами". Функцiональною валютою, 

в якiй ведеться бухгалтерський облiк Банку є гривня. Операцiї у валютах iнших, нiж функцiональна 

валюта Банку, вважаються операцiями з iноземною валютою. Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах 

гривень ("тис. грн."), за винятком даних в розрахунку прибутку на 1 просту акцiю та якщо не зазначено 

iнше.  

 

4.  

 

Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики 4.1. Консолiдована фiнансова звiтнiсть. Консолiдована 

фiнансова звiтнiсть вiдсутня в зв'язку з вiдсутнiстю консолiдованої групи - як окремої економiчної 

одиницi, яка є сукупнiстю юридичних осiб, уключаючи головну банкiвську установу (материнський банк 

з урахуванням фiлiй, представництв, вiддiлень на територiї України i за кордоном), учасникiв групи 

(асоцiйованi й дочiрнi компанiї) та суб'єктiв господарювання спецiального призначення. 4.2. Основи 

оцiнки складання фiнансової звiтностi 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: повне висвiтлення - усi банкiвськi 

операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова 

звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка може 

впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею; превалювання сутностi над формою - операцiї 

облiковуються та розкриваються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, 

а не лише за їх економiчною формою; автономнiсть - активи та зобов'язання Банку мають бути 

вiдокремленi вiд активiв i зобов'язань власникiв Банку та iнших банкiв (пiдприємств) у зв'язку з цим 

особисте майно та зобов'язання власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi Банку. Активи - 

ресурси, що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується призведе до 

отримання економiчних вигод у майбутньому. Зобов'язання - заборгованiсть, що виникла внаслiдок 

минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується призведе до зменшення ресурсiв, що 

втiлюють у собi економiчнi вигоди; обачнiсть означає застосування в бухгалтерському облiку методiв 

оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищуватимуться, зобов'язання та/або витрати не 

занижуватимуться; безперервнiсть - оцiнка активiв Банку iз припущення, що його дiяльнiсть буде 

продовжуватись у майбутньому. Якщо Банк планує скоротити масштаби своєї дiяльностi, то це 

вiдображається у фiнансових звiтах; нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення 

фiнансового результату звiтного перiоду, доходи звiтного перiоду порiвнюються з витратами, що були 

здiйсненi для отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та 

фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення, незалежно вiд дати надходження або сплати грошових 

коштiв. Доходи - це збiльшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi надходження 

чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за 

винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв. Витрати - це зменшення економiчних 

вигод протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або зобов'язань, що 

призводить до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами. Власний капiтал - це 

залишкова частина в активах банку пiсля вирахування всiх зобов'язань; послiдовнiсть - постiйне (iз року 

в рiк) застосування банком обраної облiкової полiтики. Змiна методiв облiку можлива лише у випадках, 

передбачених мiжнародними стандартами та нацiональними положеннями (стандартами бухгалтерського 

облiку, i потребує додаткового об?рунтування i розкриття у фiнансових звiтах; iсторична (фактична) 

собiвартiсть - активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення. 

Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, переоцiнюються у разi 

змiни офiцiйного курсу. Банк веде та складає фiнансову звiтнiсть у валютi України - гривнi. Операцiї в 

iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi у валютi України з 



перерахуванням їх за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на дату здiйснення або 

складання звiтностi. Операцiї вiдображаються в облiку в тому звiтному перiодi, в якому вони були 

здiйсненi, незалежно вiд дати руху коштiв за ними. Активи i зобов'язання оцiнюються та вiдображаються 

в бухгалтерському облiку з достатньою мiрою обережностi, щоб не переносити iснуючi фiнансовi 

ризики, що потенцiйно загрожують фiнансовому становищу Банку на наступнi звiтнi перiоди. Для 

ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов'язання Банку 

оприбутковуються та облiковуються за: вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або 

первiсною вартiстю: активи - за сумою сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм 

компенсацiї; зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для 

погашення зобов'язань у процесi звичайної дiяльностi Банку; справедливою вартiстю - цiна, яка була б 

отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками 

ринку на дату операцiї; приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть до справедливої здiйснюється 

шляхом переоцiнки, оцiнки на предмет зменшення корисностi та наявних кредитних ризикiв; 

амортизованою собiвартiстю - вартiсть, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове зобов'язання та 

яка складається iз собiвартостi придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу, 

збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та 

вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму 

часткового списання внаслiдок зменшення корисностi. Вартiсть активiв змiнюється внаслiдок коливання 

ринкових цiн, курсiв iноземних валют, фiзичного та морального зносу, iнших об'єктивних факторiв. 

Переоцiнка окремих статей активiв проводиться до їх справедливої (ринкової) вартостi у порядку, 

встановленому чинним законодавством та внутрiшнiми документами Банку. Критерiї визнання та 

подальшої оцiнки, що застосовуються до кожної категорiї активiв i зобов'язань та статей доходiв i витрат 

наведенi в п.п.4.6-4.29 примiтки 4 "Принципи облiкової полiтики". В банку вiдсутнi статтi звiтностi, 

щодо яких облiкова полiтика не застосовувалася вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. Всi активи та зобов'язання оцiнюються окремо i вiдображаються в розгорнутому виглядi. 4.3. 

Фiнансовi iнструменти Банк здiйснює класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв, виходячи з 

бiзнес-моделi, яку вiн використовує для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, 

передбачених договором/умовами емiсiї. Бiзнес - модель вiдображає порядок управлiння групами 

фiнансових активiв для досягнення певної мети та визначається Банком вiдповiдно планiв стратегiчного 

розвитку. Бiзнес-модель визначає, чи виникнуть грошовi потоки вiд одержання договiрних грошових 

потокiв або вiд продажу фiнансових активiв, або надiйдуть iз обох цих джерел. Якщо реалiзацiя 

грошових потокiв вiдбувається у спосiб, що вiдрiзняється вiд очiкувань на дату оцiнки бiзнес-моделi 

(наприклад якщо Банком було продано бiльше або менше фiнансових активiв, нiж вiн очiкував пiд час 

здiйснення класифiкацiї), це не тягне за собою виникнення у фiнансовiй звiтностi помилки попереднiх 

перiодiв та не змiнює класифiкацiї залишку фiнансових активiв, що утримуються за зазначеною 

бiзнес-моделлю. Одночасно з цим для новостворених або новопридбаних фiнансових активiв Банк 

розглядає усю доречну iнформацiю разом iз iнформацiєю про те, як грошовi потоки реалiзовувались в 

минулому. При оцiнцi бiзнес-моделi Банк застосовує судження, i така оцiнка проводиться з урахуванням 

наступних чинникiв: - намiри та цiлi утримання; - плани, прогнози, стратегiї щодо способiв управлiння; - 

показники звiтностi, яка подається провiдному управлiнському персоналу; - перелiк притаманних 

ризикiв; - продажi - частота, обсяги, термiни до погашення, причини, очiкування,прогнози, плани, що 

майбутнiх продажiв. Банк використовує наступнi типи бiзнес-моделей управлiння фiнансовими 

активами: - бiзнес-модель, метою якої є утримання активiв для одержання договiрних грошових потокiв; 

- бiзнес-модель, мета якої досягається як шляхом одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом 

продажу фiнансових активiв; - iншi. Кожна з моделей може включати декiлька рiзних цiлей управлiння 

активами. Один i той самий тип активу може входити до рiзних портфелiв, за якими визначенi рiзнi 

бiзнес-моделi, якщо цi портфелi мають рiзнi цiлi управлiння (утримання). Банк визначає бiзнес-моделi 

агреговано по групах: портфелi активiв та субпортфелi в межах портфелiв. Визначення бiзнес-моделi за 

портфелями фiнансових активiв у виглядi вкладень в депозитнi сертифiкати, емiтованi НБУ та Облiгацiї 

внутрiшньої державної позики (процентн та дивкнтнi) здiйснюється на пiдставi проведеного тестування. 

За усiма iншими наявними в Банку непохiдними фiнансовими активами (короткострокова фiнансова 

дебiторська заборгованiсть, яка заходиться в сферi МСФЗ 9, грошовi кошти, рахунки НОСТРО) Банк 

застосовує бiзнес-модель, метою якої є одержання договiрних грошових потокiв, без проведення 

тестування, з огляду на те, що за такими активами продаж не планується. Якщо в майбутньому Банк буде 

планувати продаж будь-якого з вищезазначених активiв, то у разi прийняття такого рiшення, Банк 



додатково проведе тестування для визначення бiзнес- моделi. У разi наявностi довгострокової фiнансової 

дебiторської заборгованостi та довгострокової дебiторської заборгованостi за господарськими 

операцiями Банку (у разi продажу активiв Банку), вона облiковується як наданий кредит, i вiдповiдно, за 

нею здiйснюється тестування для визначення бiзнес- моделi. Банк не визначає бiзнес-модель за 

похiдними фiнансовими активами, облiк яких здiйснюється за справедливою вартiстю з визнанням 

переоцiнки у прибутках/збитках. При оцiнцi способу управлiння фiнансовими активами не враховуються 

сценарiї, виникнення яких об?рунтовано не очiкується Банком, зокрема, таких як "найгiрший" сценарiй 

або "стресовий" сценарiй. Бiзнес-модель I типу, метою якої є утримання активiв для одержання 

договiрних грошових потокiв Управлiння фiнансовими активами, що утримуються для за 

бiзнес-моделлю, метою якої є утримання активiв для одержання договiрних грошових потокiв, 

здiйснюється для реалiзацiї грошових потокiв шляхом одержання договiрних платежiв протягом строку 

дiї iнструмента. Пiд час аналiзу того, чи буде реалiзовано грошовi потоки шляхом одержання договiрних 

грошових потокiв за фiнансовими активами, до уваги береться iнформацiя про наявнiсть та характер 

операцiй з продажу таких активiв в попереднi перiоди. Так, враховується перiодичнiсть таких продажiв, 

вартiсть та строки операцiй, причини здiйснення таких операцiй, а також очiкування щодо здiйснення 

дiяльностi з продажу в майбутньому. Банк продовжує застосовувати бiзнес-модель, метою якої є 

утримання активiв для одержання договiрних потокiв, до фiнансових активiв щодо яких вiдбувались 

продажi до дати настання погашення за наступних причин: Продаж фiнансових активiв в разi зростання 

кредитного ризику. Незалежно вiд перiодичностi та розмiру операцiй з продажу утримання таких активiв 

не суперечить бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для одержання договiрних потокiв, 

оскiльки кредитна якiсть фiнансових активiв пов'язана iз здатнiстю одержати договiрнi грошовi потоки, а 

дiяльнiсть iз управлiння кредитним ризиком є невiд'ємною частиною такої бiзнес-моделi. Продаж 

фiнансових активiв, здiйснений для управлiння ризиком концентрацiї кредитiв (без зростання кредитного 

ризику за активами), якщо такi операцiї здiйснюються не часто (навiть якщо вони є значними за 

розмiром) або є незначними за розмiром як на iндивiдуальнiй, так i на сукупнiй основi (навiть якщо вони 

здiйснюються часто). Крiм того, операцiї з продажу можуть вважаються такими, що вiдповiдають метi, 

що полягає в отриманнi грошових потокiв, якщо операцiї здiйснюються при наближеннi строку 

погашення фiнансових активiв, а сума грошових коштiв, що надходять вiд цих операцiй приблизно 

дорiвнює надходженням вiд залишкових договiрних потокiв. В залежностi вiд того, якi саме договiрнi 

грошовi потоки згiдно проведеного SPPI-тесту, очiкується отримувати, фiнансовi активи, вiднесенi до 

моделi управлiння, метою якої є одержання договiрних грошових потокiв, оцiнюються за: - 

амортизованою собiвартiстю - у разi якщо до договiрних потокiв вiдносяться виключно основна сума та 

проценти; - за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки/збитки - у разi якщо договiрнi 

потоки мiстять будь-якi iншi платежi крiм основної суми та процентiв. Бiзнес-модель II типу (змiшана), 

мета якої досягається як шляхом одержання договiрних грошових потокiв, так i продажу фiнансових 

активiв Невiд'ємними складовими досягнення мети бiзнес-моделi є як одержання договiрних грошових 

потокiв, так i продаж фiнансових активiв, при цьому отримання грошових потокiв очiкується переважно 

вiд продажу, а самi операцiї з продажу є невiд'ємною складовою частиною досягнення бiзнес-мети. До 

цiєї бiзнес-моделi можуть бути вiднесенi фiнансовi активи, що утримуються з метою управлiння 

щоденними потребами в лiквiдностi, пiдтримання певного профiлю дохiдностi, узгодження строкiв 

погашення мiж активами та зобов'язаннями та iншi. Фiнансовi активи, утримуванi в рамках такої 

бiзнес-моделi, оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через iнший сукупний дохiд. Iншi 

бiзнес-моделi В рамках iнших бiзнес-моделей знаходяться фiнансовi активи, мета утримання яких 

полягає в отриманнi грошових потокiв виключно вiд продажу таких активiв. Фiнансовi активи, 

утримуванi в рамках такої бiзнес-моделi, оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через 

прибуток/збиток. Банк ухвалює рiшення щодо утримання вiдповiдних фiнансових активiв на основi 

справедливої вартостi та здiйснює управлiння ними з метою реалiзацiї цiєї справедливої вартостi, що 

пов'язане з активним здiйсненням купiвлю-продажу. Отримання договiрних грошових потокiв можливе 

але не є невiд'мною складовою досягнення мети цiєї бiзнес-моделi. Первiсне визнання фiнансових 

iнструментiв Банк визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли стає 

стороною договiрних положень щодо iнструмента. Звичайне придбання або продаж фiнансових активiв 

визнається Банком з використанням облiку за датою операцiї. Банк пiд час первiсного визнання 

фiнансових iнструментiв оцiнює їх за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї. 

Виключенням є первiсне визнання фiнансових iнструментiв, що облковуються за справедливою вартiтю з 

визнанням переоцiнки через прибуитки/збитки: витрати, понесенi на операцiї з придбанням таких 



фiнансових активiв вiдображаються у складi витрат на дату здiйснення операцiї. Банк пiд час первiсного 

визнання фiнансового iнструменту вiдображає в бухгалтерському облiку прибуток або збиток на суму 

рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового активу або 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. Рiзниця мiж справедливою вартiстю фiнансового 

активу або фiнансового зобов'язання та вартiстю договору за операцiями з акцiонерами банку 

вiдображається в капiталi за рахунками капiталу та включається загальною сумою до нерозподiленого 

прибутку (збитку) пiд час вибуття фiнансового iнструменту. 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. Банк здiйснює класифiкацiю 

фiнансових зобов'язань як таких, що в подальшому оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за 

винятком похiдних фiнансових iнструментiв, договорiв фiнансової гарантiї, зобов'язань iз надання 

кредитування за ставкою вiдсотка, нижчою нiж ринкова. Банк пiд час первiсного визнання оцiнює та 

вiдображає в бухгалтерському облiку фiнансовi гарантiї, а також твердi зобов'язання з кредитування, 

наданi за ставкою, нижчою, нiж ринкова, за справедливою вартiстю. Банк здiйснює рекласифiкацiю всiх 

охоплених вiдповiдними змiнами фiнансових активiв тодi i лише тодi, коли змiнюється бiзнес-модель 

управлiння фiнансовими активами. Рекласифiкацiя застосовується перспективно, починаючi з дня 

перекласифiкацiї. Банк не переглядає визнанi ранiше прибутки, збитки (включаючи прибутки або збитки 

вiд зменшення корисностi) або проценти. Пiд час рекласифакцii фiнансового активу з категорiї тих, що 

оцiнюються за амортизованою собiвартiстю до категорiї тих, що оцiнюються за справедливою вартiстю 

через прибуток або збиток, справедлива вартiсть такого активу оцiнюється станом на дату 

перекласифiкацiї. Будь-який прибуток або збиток, що виникає як рiзниця мiж попередньою 

амортизованою собiвартiстю фiнансового активу та його справедливою вартiстю, визнається в прибутку 

або збитку. Рекласифакцiя фiнансового активу з категорiї тих, що оцiнюються за справедливою вартiстю 

через прибуток або збиток до категорiї тих, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, вiдбувається 

за справедливою вартiстю такого активу на дату рекласифiкацiї, яка стає його новою валовою 

балансовою вартiстю. При цьому ефективна ставка вiдсотка визначається на пiдставi справедливої 

вартостi на дату перекласифiкаiї, а сама дата перекласифiкацiї вважається датою первiсного визнання. 

Якщо Банк здiйснює перекласифiкацiю фiнансового активу з категорiї тих, що оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю до категорiї тих, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд, справедлива вартiсть такого активу оцiнюється станом на дату перекласифiкацiї. 

Будь-який прибуток або збиток, що виникає як рiзниця мiж попередньою амортизованою собiвартистю 

фiнансового активу та його справедливою вартiстю, визнається в iншому сукупному доходi. Ефективна 

ставка та оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв коригуванню не пiдлягають. У разi прйняття рiшення про 

перекласифiкацiю фiнансового активу з категорiї тих, що оцiнюються справедливою вартiстю через 

iнший сукупний дохiд до категорiї тих, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, справедлива 

вартiсть такого активу на дату перекласифiкацiї стає його новою валовою балансовою вартiстю, однак 

кумулятивний прибуток або збиток, що був ранiше визнаний в iншому сукупному доходi, виключається з 

власного капiталу та вiдповiдно коригується справедлива вартiсть фiнансового активу на дату 

перекласифiкацiї. Внаслiдок цього фiнансовий актив оцiнюється на джату перекласифiкацiї так, нiби вiн 

завжди оцiнювася за амортизованою собiвартiстю. Таке коригування впливає на iнший сукупний дохiд, 

але не впливає на прибуток або збиток, а тому не є коригуанням перекласифiкацiї. Ефективна ставка 

вiдсотка та оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв у результатi такої перекласифiкацiї коригуанню не 

пiдлягають. Якщо Банк здiйснює перекласифакцiю фiнансового активу з категорiї тих, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток до категорiї тих, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд, то фiнансовий актив i надалi оцiнюється за своєю справедливою 

вартiстю. У разi прйняття рiшення про перекласифiкацiю фiнансового активу з категорiї тих, що 

оцiнюються справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд до категорiї тих, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток, то фiнансовий актив i надалi оцiнюється за своєю 

справедливою вартiстю. Кумулятивний прибуток або збиток, що був ранiше визнаний в iншому 

сукупному доходi, перекласифiковуються з власного капiталу в прибуток або збиток як коригування 

перекласифiкацiї. Банк не проводить перекласифiкацiї жодних фiнансових зобов'язань. Модифiкацiї 

передбачених договором грошових потокiв за фiнансовими активами Банк вiдображає в бухгалтерському 

облiку змiну умов договору або модифiкацiю за фiнансовим активом, що призводить до перегляду 

грошових потокiв за ним, як: 1) припинення визнання первiсного фiнансового активу та визнання нового 



фiнансового активу за справедливою вартiстю; або 2) продовження визнання первiсного фiнансового 

активу з новими умовами. Банк перераховує валову балансову вартiсть фiнансового активу та визнає 

доходи або витрати вiд модифiкацiї, якщо умови договору за фiнансовим активом переглядаються за 

згодою сторiн або вiдбувається будь-яка iнша модифiкацiя, що не призводить до припинення визнання 

первiсного фiнансового активу. Банк розраховує нову валову балансову вартiсть як теперiшню вартiсть 

переглянутих або модифiкованих грошових потокiв, передбачених договором, дисконтованих за 

первiсною ефективною ставкою вiдсотка (або первiсною ефективною ставкою вiдсотка, скоригованою з 

урахуванням кредитного ризику - для придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв). Банк 

уключає витрати на операцiю в балансову вартiсть модифiкованого фiнансового активу та амортизує їх 

протягом строку дiї такого активу. Банк визнає рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю за первiсними 

умовами та валовою балансовою вартiстю за переглянутими або модифiкованими умовами як доходи або 

витрати вiд модифiкацiї. Банк припиняє визнавати первiсний фiнансовий актив i визнає новий 

фiнансовий актив, якщо переглянутi або модифiкованi грошовi потоки, передбаченi договором, 

призводять до припинення визнання первiсного фiнансового активу. Банк визнає на дату модифiкацiї 

новий фiнансовий актив за справедливою вартiстю, ураховуючи витрати на операцiю, пов'язанi зi 

створенням нового фiнансового активу (за винятком нового активу, який облiковується за справедливою 

вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки), та визначає суму очiкуваних кредитних збиткiв 

протягом 12 мiсяцiв 4.4. Знецiнення фiнансових активiв У вiдповiдностi з вимогами МСФЗ 9 Банк 

застосовує модель очiкуваних збиткiв, яка передбачає своєчасне вiдображення погiршення або 

покращення кредитної якостi фiнансових iнструментiв з урахуванням наявної iнформацiї та прогнозiв на 

майбутнє. Об'єм очiкуваних збиткiв, що визнається шляхом формування резервiв пiд знецiнення, 

залежить вiд мiри погiршення кредитної якостi з моменту початкового визнання фiнансового 

iнструменту. Загальний процес оцiнки знецiнення передбачає 2 етапи:аналiз рiвня кредитного ризику та 

обчислення суми очiкуваних кредитних збиткiв. В рамках загального пiдходу резерв пiд знецiнення 

розраховується на основi: - очiкуваних збиткiв протягом року - для фiнансових iнструментiв без ознак 

суттєвого погiршення кредитної якостi з моменту початкового визнання; - очiкуваних збиткiв протягом 

всього термiну дiї - для фiнансових iнструментiв, за якими виявлено суттєве збiльшення кредитного 

ризику. Для фiнансових iнструментiв, що були знецiненi в момент їх придбання, застосовується пiдхiд, за 

яким резерв розраховується в розмiрi накопичених змiн у розмiрi очiкуваних збиткiв за весь перiод 

iснування фiнансового iнструменту. На дату початкового визнання Банк враховує очiкуванi збитки при 

визначеннi ефективної процентної ставки i резерв за такими операцiями не розраховується. В 

подальшому Банк визначає змiни з моменту початкового визнання в накопиченому розмiрi очiкуваних 

кредитних втрат за весь перiод iснування фiнансового iнструменту. На кожну звiтну дату Банк визнає 

оцiночний резерв пiд збитки на основi очiкуваних кредитних збиткiв протягом 12 мiсяцiв або очiкуваних 

кредитних збиткiв протягом термiну iнструменту (в залежностi вiд мiри погiршення кредитної якостi 

фiнансового iнструменту пiсля початкового визнання). Змiни залишку оцiночного резерву пiд збитки 

визнаються у складi прибутку чи збитку як дохiд або витрати вiд знецiнення. Банк здiйснює таку оцiнку 

на кожну звiтну дату: - для iнструментiв, схильних до кредитного ризику, за вiдсутностi значного 

збiльшення кредитного ризику пiсля первiсного визнання Банк створює оцiночний резерв пiд очiкуванi 

кредитнi збитки протягом 12 мiсяцiв, тобто частина очiкуваних кредитних збиткiв протягом термiну 

iнструменту, якi є результатом подiй дефолту, що можливi протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. (Стадiя 

1) - для iнструментiв, схильних до кредитного ризику, при значному збiльшеннi кредитного ризику пiсля 

первiсного визнання на iндивiдуальнiй або груповiй основi, але без ознак знецiнення (дефолту), 

формується оцiночний резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв протягом усього термiну дiї 

iнструменту. (Стадiя 2) - для iнструментiв, схильних до кредитного ризику, при значному збiльшеннi 

кредитного ризику пiсля первiсного визнання на iндивiдуальнiй або груповiй основi, з ознаками 

знецiнення (дефолту), формується оцiночний резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв 

протягом усього термiну дiї iнструменту. (Стадiя 3) Якщо у наступних звiтних перiодах кредитна якiсть 

фiнансового iнструменту покращується настiльки, що значного погiршення кредитного ризику пiсля 

первiсного визнання вже немає, Банк повертається до визначення оцiночного резерву пiд збитки на 

основi очiкуваних кредитних збиткiв протягом 12 мiсяцiв. Факторами та критерiями, якi Банк розглядає 

як свiдчення значного зростання кредитного ризику та наявностi ознак дефолту у розрiзi рiзних сегментiв 

позичальникiв/контрагентiв, є такi: - Пониження класу позичальника на 2 класи або на 1, починаючи з 6 

класу. - Прострочена заборгованiсть за платежами строком вiд 30 до 90 днiв. - Борг до EBITDA бiльше 

нiж 5 у поточному кварталi. - Наявнiсть iнформацiї про судовi позови або виконавчi провадження, якi 



призводять до проблем з лiквiднiстю. - Блокування поточних рахункiв бiльше нiж 7 днiв. - Порушення 

умов кредитних договорiв (крiм простроченої заборгованостi). - Вiд'ємне значення власного капiталу. - 

Змiна власникiв чи керiвництва, що може призвести до певних проблем. - Проблеми на рiвнi групи. - 

Змiна законодавства, що може призвести до певних проблем. - Погiршення ринкової ситуацiї у галузi; - 

Зменшення бiльше нiж на 50% оборотiв у поточному мiсяцi у порiвняннi з середнiм показником за 

останнi 3 мiсяцi. Банк розглядає три загальноекономiчнi сценарiї - оптимiстичний, реалiстичний та 

кризовий. Ймовiрнiсть реалiзацiї кожного економiчного сценарiю встановлюється з врахуванням 

доступної iнформацiї (щодо макроекономiчних показникiв, загальної економiчної та полiтичної ситуацiї 

в країнi тощо), наявнiсть якої впливає на вiрогiднiсть настання певного сценарiю. У рамках 

загальноекономiчних сценарiїв Банком прогнозуються наступнi стандартнi сценарiї поведiнки 

позичальника та способiв погашення кредитної заборгованостi: - самостiйне погашення кредитної 

заборгованостi згiдно поточного графiку; - самостiйне погашення кредитної заборгованостi за рахунок 

реструктуризацiї боргу; - погашення кредитної заборгованостi позичальника за рахунок реалiзацiї 

забезпечення для даного кредиту; - продаж кредитної заборгованостi позичальника або рефiнансування її 

третьою стороною; - списання кредитної заборгованостi позичальника шляхом формування резервiв у 

повному обсязi даної заборгованостi. Порядок урахування прогнозної макроекономiчної iнформацiї при 

визначеннi очiкуваних кредитних збиткiв В якостi iнформацiї, що використовується Банком для 

визначення ймовiрностi реалiзацiї рiзних макроекономiчних сценарiїв, є прогнозна та поточна 

iнформацiя (на момент визначення), що оприлюднюється Нацiональним банком України та iншими 

офiцiйними джерелами (цю ж iнформацiю Банк використовує при розробцi Стратегiї розвитку Банку), а 

саме: - облiкова ставка Нацiонального банку; - офiцiйний курс гривнi до iноземних валют; - iндекс 

iнфляцiї; - розмiр внутрiшнього валового продукту; - iндекс споживчих цiн та цiн виробникiв; - рiвень 

безробiття; - середня заробiтну плату; - цiни на ключовi товари, що експортуються з України та 

iмпортуються до України. Щорiчно, на початку року, дана iнформацiя опрацьовується Управлiнням 

ризик-менеджменту та шляхом експертної оцiнки встановлюється ймовiрнiсть реалiзацiї кожного iз 

можливих загальноекономiчних сценарiїв - оптимiстичного, реалiстичного та кризового - на поточний 

рiк. Визначенi показники ймовiрностi реалiзацiї всiх загальноекономiчних сценарiїв затверджуються 

рiшенням КУРАП та дiють упродовж року. Показники переглядаються щорiчно або у разi суттєвих змiн 

макроекономiчних показникiв. Банк застосовує два пiдходи до резервування: груповий та 

iндивiдуальний. За груповим пiдходом застосовується оцiнка на рiвнi портфеля. Використовується для 

фiнансових iнструментiв, якi мають одну iз ознак: o не вважаються суттєвими - менше 10% 

регулятивного капiталу Банку; o не виявлено суттєвого збiльшення кредитного ризику. За 

iндивiдуальним пiдходом застосовується оцiнка на рiвнi клiєнта. Використовується для фiнансових 

iнструментiв, якi мають одну iз ознак: o вважаються суттєвими - бiльше 10% регулятивного капiталу 

Банку; o виявлено значне збiльшення кредитного ризику чи ознаки дефолту; Станом на кожну звiтну 

дату Банк оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнановим Для оцiнки зменшення корисностi та 

формування резерву за дебiторською заборгованiстю за господарською дiяльнiстю та за дебiторською 

заборгованiстю, що є фiнансовим активом (далi - фiнансова дебiторська заборгованiсть), за якою строк 

погашення згiдно з умовами договору не перевищує трьох мiсяцiв, Банк застосовує спрощений пiдхiд. 

Цей пiдхiд включає в себе спрощення при розрахунку кредитних ризикiв за вищевказаною 

заборгованiстю з застосуванням матрицi резервiв, що признанi в складi зобов`язань, та згiдно з яким Банк 

не вiдслiдковує змiни кредитного ризику. Порядок оцiнки зменшення корисностi дебiторської 

заборгованостi за господарськими операцiями за спрощеним пiдходом засновано на ствердженнях, що: - 

iнструмент "дебiторська заборгованiсть" не включає в себе значний компонент фiнансування; - рiзниця в 

часi мiж отриманням вiд продавця товару або послуги та оплатою такого товару складає один рiк або 

менше. Резерви за активами є спецiальними (оцiночними) резервами, якi зменшують балансову вартiсть 

активiв i, необхiднiсть формування яких спричинена зменшенням корисностi. У фiнансовiй звiтностi 

резерви за активними операцiями вiдображаються наступним чином: в Звiтi про фiнансовий стан банку - 

в складi балансової вартостi вiдповiдних активiв; в Звiтi про прибутки та збитки - у виглядi чистого 

прибутку/збитку вiд збiльшення/зменшення резервiв пiд знецiнення фiнансових активiв, дебiторської 

заборгованостi та iнших фiнансових активiв. Знецiненi фiнансовi активи вiдшкодовуються (списується) 

Банком за рахунок створеного страхового резерву. Рiшення про вiдшкодування (списання) за рахунок 

створеного резерву знецiнених фiнансових активiв за основним боргом та нарахованими 

процентами/комiсiями приймається Правлiнням Банку за поданням Кредитного комiтету. Списання 

заборгованостi за кредитами та нарахованими за ними процентами не є пiдставою для припинення вимог 



Банку до позичальника. Банк протягом перiоду вiдповiдно до законодавства України продовжує роботу 

щодо вiдшкодування списаної за рахунок резерву безнадiйної заборгованостi. В звiтному перiодi не 

вiдбувалось вiдшкодування активiв за рахунок створеного страхового резерву. 4.5. Припинення визнання 

фiнансових iнструментiв Банк припиняє визнання фiнансового активу або групи фiнансових активiв (далi 

- фiнансовий актив), якщо: а) строк дiї прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу, що визначенi 

умовами договору, закiнчується; б) передавання фiнансового активу вiдповiдає критерiям припинення 

визнання. Банк передає фiнансовий актив, якщо виконується одна з таких умов: банк передає права на 

одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, якi передбаченi договором; банк зберiгає права на 

одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, якi передбаченi договором про передавання, але 

бере на себе зобов'язання сплатити грошовi потоки одному чи кiльком одержувачам за договором, що 

вiдповiдає таким умовам: а) банк не має зобов'язання сплатити суми кiнцевим покупцям до часу 

отримання еквiвалентних сум вiд первiсного активу; б) умови договору забороняють банку продавати 

або передавати в заставу первiсний фiнансовий актив, крiм його передавання кiнцевим одержувачам як 

забезпечення зобов'язання сплатити грошовi потоки; в) банк має зобов'язання передати будь-якi грошовi 

потоки, якi вiн iнкасує за дорученням кiнцевих одержувачiв, без суттєвої затримки. Крiм того, банк не 

має права повторно iнвестувати такi грошовi потоки, за винятком iнвестицiй коштами або еквiвалентами 

коштiв (як визначено в МСФЗ 7 "Звiти про рух грошових коштiв") протягом короткого строку погашення 

вiд дати iнкасацiї до дати необхiдного переведення їх кiнцевим одержувачам. Проценти за такими 

iнвестицiями передаються кiнцевим одержувачам. Банк оцiнює межi, у яких вiн зберiгає всi ризики та 

винагороди вiд володiння активом пiд час передавання фiнансового активу, з урахуванням такого: а) 

якщо банк передає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то вiн має 

припинити визнання фiнансового активу i визнати права i зобов'язання, створенi або збереженi пiд час 

передавання, окремо як актив або зобов'язання; б) якщо банк зберiгає в основному всi ризики та 

винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то вiн продовжує визнавати фiнансовий актив; в) якщо 

банк не передає, не зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то 

вiн визначає, чи зберiгається контроль за фiнансовим активом. Банк не здiйснює контроль за переданим 

активом, якщо сторона, якiй цей актив передається, має реальну змогу його продати непов'язанiй третiй 

сторонi, може здiйснити цей продаж в односторонньому порядку без необхiдностi встановлювати 

додатковi обмеження щодо такого передавання. Якщо контроль за фiнансовим активом не зберiгається, 

то банк припиняє визнання такого активу i визнає права i зобов'язання, створенi або збереженi пiд час 

передавання, окремо як актив або зобов'язання. У разi збереження контролю за фiнансовим активом банк 

продовжує визнавати переданий фiнансовий актив у межах його подальшої участi в ньому. Банк визнає 

рiзницю мiж балансовою вартiстю фiнансового активу та сумою отриманої компенсацiї як iншi 

операцiйнi доходи або витрати в разi припинення визнання такого активу. Банк припиняє визнання в 

балансi фiнансового зобов'язання або його частини, якщо таке зобов'язання погашено, анульовано або 

строк його виконання закiнчився. 4.6. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти - 

це активи, якi можна конвертувати за готiвку за першою вимогою яким притаманний незначний ризик 

змiни вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi банку, залишки на 

рахунках в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв та грошових коштiв щодо яких є 

встановленi законодавстом обмеження щодо розпорядження) та всi не знецiненi розмiщенi кошти на 

мiжбанкiвському ринку з первiсним строком погашення не бiльше трьох мiсяцiв. 4.7. Обов'язковi резерви 

на рахунках Нацiонального банку України Протягом звiтного 2018 та 2017 рокiв Банк не формував та не 

утримував на окремих рахунках у Нацiональному банку України обов'язкових резервiв. 4.8. Фiнансовi 

активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток Протягом звiтного 2018 

та 2017 рокiв Банк не формував та не утримував фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток. 4.9. Кошти в iнших банках До коштiв в iних банках належать 

фiнансовi активи, якi передбачають надання грошових коштiв у тимчасове користування або прийняттям 

зобов'язань про надання коштiв у тимчасове користування за певних умов з метою придбання або 

створення дебiторської заборгованостi, яка не пов'язана з похiдними фiнансовими iнструментами, не 

котирується на вiдкритому ринку та має бути погашена на встановлену чи визначену дату. Наданi 

кредити, розмiщенi вклади первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за 

справедливою вартiстю, уключаючи витрати на операцiю та iншi платежi, пов'язанi з iнiцiюванням 

фiнансового iнструменту. Банк вiдображає витрати на операцiю та iншi платежi, пов'язанi з iнiцiюванням 

фiнансового iнструменту на рахунках дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом. Пiсля 

первiсного визнання Банк оцiнює наданi кредити, розмiщенi вклади (депозити) за амортизованою 



собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку 

процентнi доходи i витрати за кредитами, вкладами (депозитами) та амортизує дисконт (премiю) iз 

застосуванням ефективної ставки вiдсотка. При цьому нарахування вiдсоткiв проводиться в облiку по 

номiнальнiй (договiрнiй) ставцi вiдсотка, а ефективна ставка вiдсотка використовується для розподiлу 

доходiв шляхом коригування процентних доходiв по кредитним операцiям на рiзницю мiж сумою 

визнаних за ефективною ставкою вiдсотка процентних доходiв та нарахованих за номiнальною 

процентною ставкою доходiв (витрат). Вiдображення рiзницi здiйснюється на рахунках 

неамортизованого дисконту та премiї у кореспонденцiї з рахунками облiку процентних доходiв (витрат). 

Банк вiдображає в бухгалтерському облiку прибуток або збиток на суму рiзницi мiж справедливою 

вартiстю фiнансового активу або 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. Справедливою вартiстю фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання є цiна 

операцiї (тобто справедлива вартiсть наданих або отриманих коштiв). Банк визначає справедливу 

вартiсть фiнансового iнструменту, застосовуючи вiдповiдний метод оцiнювання, якщо ринок для 

фiнансового iнструменту не є активним, зокрема: посилання на ринкову цiну iншого подiбного 

iнструменту; аналiз дисконтованих грошових потокiв; iншi методи, що забезпечують достовiрне 

визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв. Протягом звiтного перiоду Банк не 

здiйснював операцiй з розмiщення строкових коштiв в iнших банках. Залишки коштiв на 

кореспондентських рахунках в iнших банках вiдображенi в складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 

4.10. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Протягом звiтного 2018 та 2017 рокiв Банк не здiйснював 

операцiй, пов'язаних iз кредитуванням клiєнтiв. 4.11. Договори продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз 

зобов'язанням зворотного викупу (продажу) Протягом 2017 -2018 рокiв Банком не укладались договори 

продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз зобов'язанням зворотного викупу (продажу). 4.12. Iнвестицiї в цiннi 

папери 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 иетою 

отримання грошових потокiв згiдно умов емiсiї, вiдображаються на звiтну дату балансу за 

амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. На кожну звiтну дату 

балансу цiннi папери, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, аналiзуються на предмет 

зменшення корисностi та за необхiдностi пiдлягають коригуванню. Банк визнає процентнi доходи за 

борговими цiнними паперами в залежностi вiд стадiї кредитного ризику: - на першiй та другiй стадiї 

кредитного ризику шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка до валової балансової вартостi; - на 

третiй стадiї зменшення корисностi шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка до амортизованої 

собiвартостi вiдкоригованi на суму резерву. Зменшення корисностi iнвестицiй в цiннi папери 

вiдображається в бухгалтерському облiку шляхом формування резерву на суму перевищення балансової 

вартостi цiнних паперiв над сумою очiкуваного вiдшкодування. У разi зменшення корисностi цiнних 

паперiв банк формує резерви. Протягом звiтного 2018 року та попереднього звiтного перiоду банк 

здiйснював iнвестицiї виключно у безризиковi борговi цiннi папери: облiгацiї внутрiшньодержавної 

позики, номiнованi у нацiональнiй валютi, iз строком погашення до 1 року, та депозитнi сертифiкати 

Нацiонального банку України. 4.13. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї Протягом 2017-2018 рокiв Банк не 

здiйснював iнвестицiй в асоцiйованi компанiї. 4.14. Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна нерухомiсть - 

нерухомiсть (земля чи будiвля або частина будiвлi, або їх поєднання), утримувана (власником або 

лiзингоодержувачем за договором про фiнансовий лiзинг [оренду]) з метою отримання лiзингових 

(орендних) платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей. Пiд час первiсного 

визнання iнвестицiйної нерухомостi Банк оцiнює та вiдображає її в бухгалтерському облiку за первiсною 

вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, що безпосередньо пов'язанi з її 

придбанням. Пiсля первiсного визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Банк 

здiйснює за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з урахуванням накопиченої амортизацiї (крiм 

iнвестицiйної нерухомостi у виглядi земельної дiлянки) та втрат вiд зменшення корисностi. Лiквiдацiйна 

вартiсть такого об'єкта нерухомостi дорiвнює нулю, первiсна вартiсть амортизується протягом строку 

його корисного використання, який для будiвель становить 75 рокiв. Банк здiйснює аналiз наявностi 

ознак зменшення корисностi iнвестицiйної нерухомостi, якщо є свiдчення можливої втрати економiчної 

вигоди. 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 01.12.2018 року вiдсутнi пiдстави для визнання 

зменшення корисностi за об`єктами iнвестицiйної нерухомостi. 4.15. Гудвiл В зв'язку з тим, що протягом 



звiтного перiоду банк не здiйснював операцiй з об'єднання бiзнесу, гудвiл протягом 2017-2018 рокiв не 

визнавався. 4.16. 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. Амортизацiйнi вiдрахування визначаються як адмiнiстративнi та 

iншi витрати в звiтi про прибутки та збитки. Дiапазон строкiв корисного використання (експлуатацiї) 

основних засобiв складає вiд 3х 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 01.12.2018 року iнвентаризацiї об`єктiв основних засобiв вiдсутнi пiдстави для 

визнання зменшення корисностi. 4.17. 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. Переоцiнку первiсної вартостi 

нематерiальних активiв у звiтному роцi не Банк проводив. 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 2017-2018 року 

зменшення корисностi за нематерiальними активами не визнавалось. 4.18. Оперативний лiзинг (оренда), 

за яким банк виступає лiзингодавсцем та/або лiзингоодержувачем Оперативний лiзинг (оренда) - 

господарська операцiя, що передбачає передачу орендарю права користування основними засобами на 

строк, що не перевищує строку їх повної амортизацiї, з обов'язковим поверненням таких основних 

засобiв їх власнику пiсля закiнчення строку дiї лiзингової (орендної) угоди. Облiк основних засобiв, 

переданих в оперативний лiзинг, Банк продовжує здiйснювати за балансовими рахунками, за якими цi 

активи, облiковувались в балансi банку до надання в оперативний лiзинг. Банк протягом строку договору 

оренди нараховує амортизацiю за активами, переданими в оперативний лiзинг (оренду) вiдповiдно до 

облiкової полiтики. Нарахування лiзингових платежiв Банк здiйснює вiдповiдно до угоди оперативного 

лiзингу в строки сплати лiзингового платежу, передбаченi цiєю угодою, та в останнiй робочий день 

мiсяця (якщо оплата послуг, наданих у поточному мiсяцi, здiйснюється у наступному мiсяцi). Протягом 

звiтного пероiду банк не здiйснював операцiй з надання/отримання необоротних активiв в операвтивний 

лiзинг. 4.19. Фiнансовий лiзинг (оренда), за яким банк виступає лiзингодавцем та/або 

лiзингоодержувачем Протягом 2017-2018 року операцiй з фiнансового лiзингу, за якими Банк виступав 

лiзинговдацем та/або лiзингоодержувачем, Банк не здiйснював. 4.20. Необоротнi активи, утримуванi для 

продажу, та групи вибуття Протягом 2018-2017 року Банк не здiйснював операцiй з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, або активами групи вибуття. 4.21. Амортизацiя Амортизацiї 

пiдлягає вартiсть усiх необоротних (матерiальних та нематерiальних) активiв (крiм вартостi землi i 

незавершених капiтальних iнвестицiй) на систематичнiй основi протягом строку їх корисної експлуатацiї, 

який встановлюється банком пiд час їх первiсного визнання. Амортизацiя не нараховується, якщо 

балансова вартiсть необоротних активiв дорiвнює їх лiквiдацiйнiй вартостi. Амортизацiйнi вiдрахування 

визначаються як адмiнiстративнi та iншi витрати в звiтi про прибутки та збитки. Амортизацiю основних 

засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) банки нараховує iз застосуванням 

прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що 

амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. Дiапазон строкiв корисного 

використання (експлуатацiї) основних засобiв складає вiд 3-х 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; - iнших основних засобiв - 12 

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



змiнювались. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв 

нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 процентiв його вартостi. 

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, який 

полягає в тому, що економiчна вигода вiд нематерiальних активiв використовується повнiстю впродовж 

всього строку їх служби. Термiни корисного використання нематерiальних активiв в звiтному 2018 роцi 

переглядались, але не змiнювались. У разi змiни методу нарахування амортизацiї або встановлення 

нового строку корисного використання цi змiни застосовується, починаючи з мiсяця, наступного за тим, 

у якому вони вiдбулися. Нарахування амортизацiї здiйснюється щомiсяця. Мiсячна сума амортизацiї 

визначається дiленням суми амортизацiї за повний рiк корисного використання на 12. 4.22. Припинена 

дiяльнiсть Компонент Банку, у вiдповiдностi до положень МСФЗ (IFRS) 5 "Непоточнi активи, утримуванi 

для продажу, та припинена дiяльнiсть", який було лiквiдовано або який класифiкується як утримуваний 

для продажу та являє собою окремий напрямок бiзнесу або географiчний регiон дiяльностi, або є 

частиною координованого плану лiквiдацiї окремого основного напрямку бiзнесу, протягом 201672018 

рокiв в Банку вiдсутнiй. 4.23. Похiднi фiнансовi iнструменти Протягом 2018-2017 року Банк не 

здiйснював операцiй з похiдними фiнансовими iнтсрументами. 4.24. Залученi кошти До залучених коштiв 

Банку вiдносяться кошти клiєнтiв. Залученi кошти пiд час первiсного визнання оцiнюються за їхньою 

справедливою вартiстю за вирахуванням понесених по угодi витрат. Пiсля первiсного визнання залученi 

кошти оцiнюються по амортизованiй собiвартостi з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. За 

користування грошовими коштами, що облiковуються на рахунку клiєнта, банк сплачує проценти, сума 

яких зараховується на рахунок, якщо iнше не встановлено договором банкiвського рахунку або законом. 

Банк вiдображає в бухгалтерському облiку процентнi витрати за коштами клiєнтiв та амортизує дисконт 

(премiю) iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Залученi банком кошти за вкладом (депозитом) 

пiдлягають обов'язковому резервуванню в розмiрi встановлених нормативiв обов'язкового резервування 

для банкiв України згiдно чинного законодавства. Протягом 2017-2018 рокiв Банк не здiйснював випуск 

боргових цiнних паперiв. 4.25. Фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю 

через прибуток або збиток. Протягом звiтного 2018 року та попереднього 2017 року банк не мав 

фiнансових зобов'язань, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 4.26. 

Борговi цiннi папери, емiтованi банком В звiтному перiодi Банк не здiйснював емiсiю боргових цiнних 

паперiв. 4.27. Резерви за зобов'я заннями Резерви визнаються у фiнансовiй звiтностi Банку, коли Банк має 

теперiшнє юридичне або конструктивне зобов'язання у результатi минулих подiй i коли iснує iмовiрнiсть 

того, що для погашення такого зобов'язання буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi передбачаються 

економiчнi вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. До 

зобов'язань, за якими Банк визнає резерви вiдносять наступнi зобов'язання: - зобов'язання кредитного 

характеру; - потенцiйнi податковi зобов'язання; - зобов'язання по виплатам працiвникам, у тому числi 

зобов'язання по оплатi невикористаних вiдпусток; - iншi. Резерви за наданими фiнансовими 

зобов'язаннями є забезпеченням їх виконання в майбутньому, що визнається в балансi банку як 

зобов'язання та свiдчить про можливi страти внаслiдок вибуття ресурсiв, пов'язаного iз виконанням таких 

фiнансових зобов'язань. Банк бере на себе зобов'язання, пов'язанi з кредитуванням, у тому числi 

зобов'язання з надання кредитiв, якi визнаються , як правило, в сумi отриманих комiсiй та 

вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по справедливiй вартостi. Ця сума амортизується лiнiйним 

методом протягом iснування зобов'язання, крiм зобов'язань надати кредити, якщо iснує iмовiрнiсть того, 

що Банк укладе конкретну кредитну угоду i не очiкує реалiзувати вiдповiдний кредит протягом 

короткого часу пiсля цього надання. Така комiсiя за надання кредиту вiдноситься на майбутнi перiоди та 

включається до складу балансової вартостi кредиту при початковому визнаннi. Станом на кiнець 

кожного звiтного перiоду зобов'язання, пов'язанi з кредитуванням, оцiнюються за найбiльшою з двох 

сум: неамортизованого залишку вiдповiдної суми при початковому визнаннi або оцiночних витрат, 

необхiдних для погашення зобов'язання на кiнець перiоду. Резерви, що формуються банком для 

забезпечення витрат на оплату невикористаних вiдпусток вiдображаються у складi "Iнших зобов'язань" 

Звiту про фiнансовий стан" та у складi статтi "Витрати на виплати працiвникам" Звiту про прибутки i 

збитки. 4.28. Субординований борг 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. 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. 4.29. Податок на прибуток Податок на прибуток за рiк 

складається з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточне оподаткування розраховується на основi 

сум, якi очiкуються до оплати податковим органам по вiдношенню оподаткованого прибутку чи збитку 

за поточний перiод, якi розрахованi у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України та iз 

застосуванням ставки податку на прибуток, що дiє на звiтну дату. Оподаткованi прибутки формуються на 

основi даних податкової декларацiї та вiдображаються як дебiторська заборгованiсть / зобов'язання щодо 

поточного податку на прибуток в балансi банку. Податок на прибуток визнається в Звiтi про прибутки та 

збитки, за виключенням тих випадкiв, коли вiн вiдноситься до статей, вiдображених безпосередньо у 

власному капiталi. Вiдстрочений податок розраховується з використанням методу балансових 

зобов'язань за всiма тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв та зобов'язань, якi 

використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, та сумами, якi використовуються для цiлей 

оподаткування. Для визначення вiдстроченого податку на прибуток використовується ставка податку яка 

дiятиме в перiод реалiзацiї вiдстроченого податкового активу або зобов'язання. Вiдстроченi податковi 

активи / зобов'язання визнаються в статтi вiдстроченi податковi активи / зобов'язання звiту про 

фiнансовий стан Банку. Витрати з вiдстроченого податкового активу або зобов'язання вiдображаються в 

Звiтi про прибутки та збитки в складi витрат з податку на прибуток, за виключенням вiдстрочених 

податкових активiв чи зобов'язань, що виникають за операцiями, якi вiдображаються як змiни капiталу. 

4.30. 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 звiтност 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. 4.31. Власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв Протягом звiтного 2018 року операцiї з викупу власних 

акцiї в акцiонерiв Банком не проводились. 4.32. Доходи та витрати Доходи/витрати пiдлягають 

нарахуванню та вiдображенню у фiнансовiй звiтностi Банку якщо виконуються такi умови: - щодо 

активiв та зобов'язань - є реальна заборгованiсть (процентнi доходи/витрати); - щодо наданих 

(отриманих) послуг - фiнансовий результат може бути точно оцiнений та при цьому є договiр про 

надання (отримання) послуг або документи, що пiдтверджують повне (часткове) надання їх (комiсiйнi 

доходи/витрати, результат торговельних операцiй, адмiнiстративнi витрати). Нарахування таких доходiв 

та витрат здiйснюється щомiсяця незалежно вiд термiну розрахункiв, зазначених в угодi. Доходи i 

витрати, що виникають у результатi здiйснення операцiй, визначаються договором мiж її учасниками або 

iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства України. Доходи i витрати 

визнаються з кожним видом дiяльностi (операцiйна, iнвестицiйна, фiнансова) Банку. Критерiї визнання 

доходiв i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї Банку. Кожний вид доходу i витрат 

вiдображається в бухгалтерському облiку окремо. У результатi використання активiв Банку iншими 

сторонами доходи визнаються у виглядi процентiв, роялтi, дивiдендiв: - проценти визнаються у тому 

звiтному перiодi, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку 

користування вiдповiдними активами або сум заборгованостi Банку; - роялтi визнаються за принципом 

нарахування згiдно з економiчним змiстом вiдповiдного договору; - дивiденди визнаються в разi 

встановлення прав на отримання платежу. Умовою визнання процентiв i роялтi є ймовiрнiсть отримання 

Банком економiчної вигоди, а дивiдендiв - достовiрно оцiнений дохiд. За операцiями з торгiвлi 

фiнансовими iнструментами прибутки та збитки визнаються за наявностi таких умов: - покупцевi 

переданi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на активи; - Банк не здiйснює подальше 

управлiння та контроль за реалiзованими активами; - сума доходу може бути достовiрно визначена; - є 

впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод банку; - витрати, 

пов'язанi iз цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Якщо актив забезпечує одержання 

економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного 

розподiлу його вартостi (наприклад, амортизацiя) мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Витрати, якi 



неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного 

перiоду, у якому вони були здiйсненi. Доходи (витрати) за одноразовими послугами (наприклад, комiсiї 

за здiйснений обмiн валют, надання (отримання) консультацiй тощо) можуть визнаватися без 

вiдображення за рахунками нарахованих доходiв (витрат), якщо кошти отриманi (сплаченi) пiд час або 

пiсля фактичного надання (отримання) послуги протягом звiтного мiсяця. Доходи (витрати) за 

послугами, що надаються поетапно, визнаються пiсля завершення кожного етапу операцiї протягом дiї 

угоди про надання (отримання) послуг i вiдображаються в облiку за принципом нарахування. 

Нарахування доходiв (витрат) здiйснюється з дати оформлення документа, що пiдтверджує надання 

(отримання) послуги. Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом визнаються за фактом 

надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату. Витрати на 

придбання та створення активу, якi не можуть бути визнанi активом, визнаються витратами. - сума 

надходжень за договором комiсiї, агентськими угодами та аналогiчним договором на користь комiтента, 

принципала тощо; - сума авансу в рахунок попередньої оплати послуг, товарiв тощо; - надходження, що 

належать iншим особам; - надходження вiд первинного розмiщення цiнних паперiв; - сума податку на 

додану вартiсть, iнших податкiв i обов'язкових платежiв, що пiдлягають перерахуванню до бюджету й 

позабюджетних фондiв. Не визнаються витратами й не включаються до звiту про фiнансовi результати: - 

платежi за договорами комiсiй, агентськими угодами та iншими аналогiчними договорами на користь 

комiтента, принципала тощо; - попередня (авансова) оплата товарiв, робiт, послуг; - погашення 

одержаних кредитiв, повернення депозитiв тощо; - витрати, якi вiдображаються зменшенням власного 

капiталу вiдповiдно до чинного законодавства України. Нарахування доходiв, витрати та амортизацiя 

дисконту (премiї) здiйснюється не рiдше одного разу на мiсяць з вiдображенням за вiдповiдними 

рахунками процентних доходiв (витрат). Якщо доходи (витрати) отриманi (сплаченi) на дату балансу, то 

Банк може не вiдображати їх за рахунками нарахованих доходiв i витрат. За умови визнання доходiв i 

витрат у межах звiтного перiоду без вiдображення їх за рахунками нарахованих доходiв (витрат) банк 

повинен застосовувати вiдповiдний внутрiшнiй контроль за нарахованими та отриманими доходами. 

Статтi доходiв i витрат не згортаються, а вiдображаються в облiку окремо, за винятком статей, пов'язаних 

iз хеджуванням або активами та зобов'язаннями, якщо є юридичне право на таке згортання та якщо це 

передбачено вiдповiдними положеннями (стандартами) з бухгалтерського облiку. На нетто-основi 

вiдображаються доходи i витрати, що виникають у результатi: - реалiзацiї та переоцiнки балансової 

вартостi цiнних паперiв, придбаних для здiйснення торгових операцiй; - реалiзацiї цiнних паперiв у 

портфелi Банку на продаж; - операцiй в iноземнiй валютi. 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. Процентнi доходи i витрати визнаються 

за рахунками доходiв та витрат iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Нарахування 

процентiв за фiнансовими iнструментами здiйснюється за номiнальною процентною ставкою, яка 

передбачена умовами договору (випуску) i вiдображається за рахунками нарахованих доходiв i витрат. 

Процентнi доходи по активам на першiй та другiй стадiї зменшення корисностi розраховуються шляхом 

множення валової балансової вартостi на ефективну ставку вiдсотка. Процентнi доходи по активам на 

третiй стадiї зменшення корисностi розраховуються шляхом множення амортизованої собiвартостi на 

ефективну ставку вiдсотка. Амортизацiя дисконту (премiї) за фiнансовими iнструментами здiйснюється 

одночасно з нарахуванням процентiв. Будь-якi рiзницi, що виникають мiж сумою визнаних за 

ефективною ставкою вiдсотка процентних доходiв (витрат) та нарахованих за номiнальною процентною 

ставкою доходiв (витрат) за фiнансовими iнструментами, придбаними (наданими, отриманими) за 

номiнальною вартiстю (без дисконту або премiї) вiдображаються за рахунками з облiку 

неамортизованого дисконту (премiї) у кореспонденцiї з рахунками з облiку процентних доходiв (витрат). 

Для розрахунку ефективної ставки вiдсотка визначаються потоки грошових коштiв з урахуванням усiх 

умов договору за фiнансовим iнструментом, у тому числi включаються всi комiсiї та iншi сплаченi або 

отриманi сторонами суми, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту. Якщо 

неможливо достовiрно оцiнити потоки грошових коштiв або очiкуваний строк дiї фiнансового 

iнструменту, то використовуються потоки грошових коштiв, що передбаченi вiдповiдним договором, 

протягом строку дiї договору. Якщо в майбутньому реальнi значення та строки потокiв грошових коштiв 

будуть вiдрiзнятися вiд запланованих i таке вiдхилення не пов'язане зi зменшенням або вiдновленням 

корисностi, то на дату балансу необхiдно скоригувати балансову вартiсть фiнансового iнструменту. У 

цьому разi визначається рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового iнструменту та вартiстю оцiнених 

майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка (тобто 



ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою пiд час первiсного визнання). Ця рiзниця вiдображається за 

рахунками з облiку неамортизованого дисконту (премiї) у кореспонденцiї з рахунками з облiку 

процентних доходiв (витрат). Банк для визнання доходу за договорами якi не належать до сфери 

застосування МСФЗ 16 "Оренда" та МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", Банк застосовує таку п'ятикрокову 

модель аналiзу таких договорiв: - iдентифiкацiя договору; - iдентифiкацiя окремих зобов'язань до 

виконання в межах укладеного договору; - визначення цiни договору; - розподiлення цiни договору мiж 

зобов'язаннями до виконання; - визнання доходу, коли (або в мiру того, як) виконується зобов'язання до 

виконання. Облiк договору з покупцем здiйснюється банком, якщо одночасно виконуються такi умови: - 

сторони договору уклали договiр (у письмовiй формi, усно або згiдно з iншою звичайною дiловою 

практикою) i зобов'язуються виконувати передбаченi договором зобов'язання; - банк iдентифiкує права 

кожної сторони стосовно активiв та послуг, якi передаватимуться; - банк iдентифiкує умови оплати 

активiв та послуг, якi передаватимуться; - сутнiсть договору є комерцiйною (тобто ризики, розподiл у 

часi або величина майбутнiх грошових потокiв банку, як очiкується, змiняться в результатi договору); - 

отримання банком компенсацiї, право на яке вiн отримає в обмiн на активи та послуги, що 

передаватимуться покупцю, є ймовiрним. Якщо договiр з контрагентом не вiдповiдає зазначеним вище 

умовам, отриману вiд контрагента компенсацiю банк визнає як дохiд тiльки в разi настання будь-якої з 

таких подiй: - у банку не залишилося невиконаних зобов'язань з передавання активiв або послуг покупцю 

i вся або практично вся компенсацiя, обiцяна покупцем, була отримана банком i не пiдлягає поверненню; 

або - договiр було розiрвано, а отримана вiд покупця компенсацiя не пiдлягає поверненню. Банк на дату 

укладення договору оцiнює активи або послуги, що є предметом за договором з покупцем, та iдентифiкує 

як зобов'язання до виконання кожне зобов'язання передати покупцю або актив/послугу (або сукупнiсть 

активiв/послуг), якi є вiдокремленими або як серiю вiдокремлених активiв або послуг, якi є однаковими 

по сутi та передаються/надаються покупцю за однiєю i тiєю самою схемою. З метою цiєї класифiкацiї 

Банк використовує наступнi критерiї, що свiдчать про вiдокремленiсть активiв або послуг: - покупець 

може отримати вигоду вiд активу/послуги або окремо, або разом з iншими ресурсами, до яких у покупця 

є вiльний доступ; - зобов'язання Банку передати/надати актив/послугу покупцю є такою, що 

iдентифiкується окремо вiд iнших обiцянок за договором. Банк об'єднує два або бiльше договорiв, що 

укладенi одночасно або майже одночасно з одним покупцем, i облiковує такi договори як один за умови 

дотримання одного або декiлькох таких критерiїв: - договори узгоджувалися як пакет з однiєю 

комерцiйною метою; - сума компенсацiї за одним договором залежить вiд цiни або виконання iншого 

договору; - активи/послуги, якi обiцянi за договорами (або за кожним договором) становлять одне 

зобов'язання до виконання. Банк визначає цiну операцiї як суму компенсацiї, яку вiн очiкує отримати 

згiдно з договором, за виключенням сум, отриманих вiд третiх осiб. До цiни договору включаться прямi 

витрати, якi безпосередньо пов'язанi iз таким договором - витрати на оплату працi, витрати на управлiння 

договором та контроль за його виконанням, витрати, якi пiдлягають вiдшкодуванню покупцем в повнiй 

сумi. Iншi витрати Банк, у тому числi витрати на укладення договору, визнає у складi того звiтного 

перiоду, в якому вони були понесенi. Дохiд визнається виходячи iз цiни договору шляхом пропорцiйного 

його розподiлення на зобов'язання, в мiру виконання такого зобов'язання шляхом 

передавання/надання/активу/послуги тощо. Для кожного зобов'язання до виконання, що виконується 

протягом перiоду, Банк визнає дохiд, оцiнюючи ступiнь повноти виконання зобов'язань iз використанням 

методу результатiв. У разi неможливостi достовiрно оцiнити результат, банк визнає дохiд у сумi 

понесених витрат. 4.33. Переоцiнка iноземної валюти Операцiї в iноземнiй валютi первiсно оцiнюються i 

вiдображаються в бухгалтерському облiку у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй 

валютi за встановленим Нацiональним банком України офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до 

iноземних валют на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, 

доходiв i витрат). Первiсно операцiя в iноземнiй валютi облiковується в грошовiй одиницi України - 

гривнi - шляхом застосування до суми в iноземнiй валютi поточного валютного курсу на дату здiйснення 

операцiї. На кожну наступну пiсля визнання дату балансу: - усi монетарнi статтi в iноземнiй валютi 

вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до iноземних валют 

на дату балансу; - немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за собiвартiстю, 

вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до iноземних валют 

на дату визнання (дату здiйснення операцiї); - немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються 

за справедливою вартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним (облiковим) курсом 

гривнi до iноземних валют на дату визначення їх справедливої вартостi. Активи i зобов'язання в 

iноземнiй валютi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у гривневому еквiвалентi за офiцiйним 



(облiковим) курсом на дату складання звiтностi або на дату їх визнання. Згiдно з "МСФО (IAS) 21 "Вплив 

змiн валютних курсiв", немонетарнi статтi, зарахування яких до балансу пов'язане з операцiями в 

iноземнiй валютi, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в гривнях за офiцiйним валютним курсом на 

дату здiйснення операцiї. Доходи i витрати (нарахованi, отриманi, сплаченi) в iноземнiй валютi 

вiдображаються за рахунками доходiв та витрат у нацiональнiй валютi за офiцiйними курсами гривнi до 

iноземних валют на дату їх визнання. Доходи i витрати майбутнiх перiодiв в iноземнiй валютi за 

монетарними активами та зобов'язаннями переоцiнюються у валюту звiтностi пiд час кожної змiни 

офiцiйних курсiв гривнi до iноземних валют до часу їх визнання (вiдображення за рахунками доходiв i 

витрат у вiдповiдному звiтному перiодi). Доходи i витрати майбутнiх перiодiв в iноземнiй валютi за 

немонетарними статтями вiдображаються у звiтностi за офiцiйними курсами гривнi до iноземних валют 

на дату їх виникнення i не переоцiнюються пiд час кожної змiни офiцiйних курсiв гривнi до iноземних 

валют до часу їх визнання за вiдповiдними рахунками доходiв i витрат класiв. Для пiдготовки фiнансової 

звiтностi Банк використовував такi обмiннi курси для пiдготовки фiнансової звiтностi, якi дiяли на кiнець 

вiдповiдних перiодiв: Валюта 31 грудня 2018 31 грудня 2017 100 доларiв США 2 768,8264 2 806,7223 100 

євро 3 171,4138 3 349,5424 100 юанiв Женьмiньбi 402,5761 - 4.34. Взаємозалiк статей активiв i зобов'язань 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання згортаються тiльки в тих випадках, коли iснує юридично 

забезпечене право на згортання визначених сум, а також коли Банк має намiр погасити зобов'язання на 

нетто-основi або продати актив й одночасно погасити зобов'язання. 4.35. Виплати працiвникам Виплати 

працiвникам включають поточнi виплати. Поточнi виплати працiвникам включають: заробiтну плату за 

окладами, iншi нарахування з оплати працi; виплати за невiдпрацьований час (щорiчнi вiдпустки та 

iнший оплачуваний невiдпрацьований час); премiї та iншi заохочувальнi виплати, що пiдлягають сплатi 

протягом дванадцяти мiсяцiв по закiнченнi перiоду, у якому працiвники виконують вiдповiдну роботу, 

тощо. Нарахована сума виплати працiвникам за роботу, виконану ними протягом звiтного перiоду, 

визнається поточним зобов'язанням. Виплати за невiдпрацьований час, що пiдлягають накопиченню, 

визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звiтному перiодi. Виплати за 

невiдпрацьований час, що не пiдлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням у тому перiодi, у якому 

час вiдсутностi працiвника на роботi пiдлягає оплатi. 4.36. 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. Iншi 

сегменти та операцiї. 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 

2018 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 26. 4.37. 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 2018 року та на 31 грудня 2017 

року єдиним акцiонером банку, якому належаить 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 32. 4.38. Суттєвi облiковi судження та оцiнки, їх 

вплив на визнання активiв та зобов'язань Невизначенiсть оцiнок. У процесi застосування облiкової 

полiтики керiвництво Банку використовувало свої судження та здiйснювало оцiнки при визначеннi сум, 

вiдображених у фiнансовiй звiтностi, користуючись основними принципами МСФЗ. У випадку 

неможливостi застосування якого-небудь стандарту або iнтерпретацiї по конкретнiй угодi, керiвництво 

Банку застосовувало професiйнi судження, якi дозволяли Банку представити актуальну та достовiрну 

iнформацiю. При використаннi професiйних суджень, Банк керувався вимогами пункту 10 та 11 МСФО 8 

"Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", вимогами iнших стандартiв або 

iнтерпретацiй, що стосуються аналогiчних або пов'язаних з ними питань. Найбiльш суттєве використання 

суджень та оцiнок включає таке: Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. Якщо справедливу 

вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, вiдображених у Звiтi про фiнансовий стан, неможливо 

визначити на основi цiн на активному ринку, вона визнається з використанням рiзних методик оцiнки, 

що включають застосування математичних моделей. Вихiднi данi для цих моделей визначаються на 

основi моделi оцiнки, що використовує спостережнi данi, за можливостi, але коли це неможливо, при 

визначеннi справедливої вартостi необхiднi певнi судження. Оподаткування. Керiвництво вважає, що 

Банк дотримувався усiх положень чинного податкового законодавства. Однак, немає впевненостi в тiм, 

що податковi органи не iнтерпретують дотримання Банком положень чинного податкового законодавства 

в iнший спосiб, i що як наслiдок Банку не будуть нарахованi штрафи та пенi. Керiвництво оцiнює суму 

потенцiйних податкiв i штрафiв шляхом оцiнки ймовiрностi сплати таких податкiв i штрафiв i 

застосування чинних норм податкового законодавства. Фактична сплата додатково нарахованих податкiв 

залежить вiд здатностi податкових органiв поставити пiд сумнiв iснуючi положення i iнтерпретацiї 

застосованого податкового законодавства, а також змiн до податкового законодавства. Якщо 

iнтерпретацiї податкових органiв вiдрiзняються вiд iнтерпретацiй керiвництва Банка, Банку можуть бути 

нарахованi додатковi податки i штрафи. Первiсне визнання операцiй iз суб'єктами господарювання, 

пов'язаними з органами влади. У ходi своєї дiяльностi Банк проводив операцiї iз суб'єктами 

господарювання, пов'язаними з органами влади. Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 

фiнансовi iнструменти первiсно вiдображаються по справедливiй вартостi. При вiдсутностi активного 

ринку по таких операцiях для того, щоб визначити, чи здiйснювалися операцiї по ринкових або 

неринковим процентним ставкам, керiвництвом Банку використовувалися професiйнi судження. 

Пiдставами для судження було цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з незв'язаними сторонами, 



аналiз ефективної ставки вiдсотка, вiдкрита iнформацiя щодо можливих ринкових ставок. Принцип 

безперервно дiючої органiзацiї. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу безперервно 

дiючої органiзацiї. Використовуючи це судження, в Банку враховувалися iснуючi намiри, прибутковiсть 

операцiй, дiючi в наявностi фiнансовi ресурси та вплив поточної економiчної ситуацiї на дiяльнiсть 

Банку. 4.39. Змiни в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках, виправлення суттєвих помилок та подання їх 

фiнансових звiтах При пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi принципи облiку вiдповiдають принципам, 

що застосовувались при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2017 

року, за винятком прийнятих нових та переглянутих стандартiв та iнтерпритацiй, якi повиннi 

застосовуватись Банком з 1 сiчня 2018 року. В звiтному 2018 роцi Банком були внесенi наступнi змiни до 

Облiкової полiтики: - в частинi її приведення у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi 

iнструменти", що вступив в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року. Банк застосовує 

цей стандарт ретроспективно без здiйснення перерахунку за попереднi перiоди. Пiд час проведення 

класифiкацiї було визначено бiзнес-моделi за новим стандартом за фiнансовими активами, визнання яких 

станом на 01.01.2018 не було припиненим. При цьому SPPI-тести та розрахунко ефективної ставки 

вiдсотка за такими активами було проведено на дату їх первiсного визнання. Фiнансовi активи, що 

лишились непогашеними станом на 01.01.2018 року переважно представленi iнвестицiями в цiннi папери 

у виглядi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України та облiгацiї внутрiшньої державної 

позикиу нацiональнiй валютi Українi. На основi проведеної класифiкацiї всi фiнансовi активи вiднесенi 

Банком до бiзнес-моделi управлiння фiнансовими активами, метою яких є отримання контрактних 

грошових потокiв, з подальшим їх облiком за амортизованою собiвартiстю. Така класифiкацiя не 

призвела до змiн у Звiтi про прибутки та збитку, з урахуванням того, що цi активи є для Банку 

безризиковими. Змiн щодо класифiкацiї та подальшої оцiнки фiнансових зобов'язань Банку не вiдбулося. 

- в частинi її приведення у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами", що 

вступив в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року. Банк застосовує цей стандарт 

ретроспективно з кумулятивним ефектом первiсного визнання застосування. Станом на 01.01.2018 року 

договори, якi пiдпадають пiд дiю цбого стандарту i були незавершенi на дату первiсного застосування 

були вiдсутнi. Впровадження змiн до Облiкової полiтики не мало суттєвого впливу на його фiнансову 

звiтнiсть Банку. Упродовж 2018 року Банк не виправляв суттєвих помилок, що мали вплив на фiнансову 

звiтнiсть попереднiх звiтних перiодiв. Фактiв повторного подання порiвняльної iнформацiї у фiнансових 

звiтах та фактiв повторного оприлюднення виправлених фiнансових звiтiв не було. Наведенi нижче 

переглянутi стандарти стали обов'язковими до застосування Банком з 01 сiчня 2018 року: МСФЗ (IFRS) 9 

"Фiнансовi iнструменти" (iз змiнами, внесеними в липнi 2014 року, вступає в силу для рiчних перiодiв, 

що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Основнi вiдмiннi характеристики нового 

стандарту полягають в наступному: Фiнансовi активи повиннi класифiкуватися за трьома категорiями 

оцiнки: оцiнюванi за амортизованою вартiстю, оцiнюванi за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд, i оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Класифiкацiя 

здiйснюється на основi обох критерiїв: бiзнес-моделi з управлiння фiнансовими активами та 

установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом. Фiнансовий 

актив облiковується за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання обох умов: вiн 

вiдповiдає бiзнес-моделi, метою якої є отримання договiрних грошових потокiв, та такими договiрними 

грошовими потоками є виключно суми основної заборгованостi та суми процентiв на напогашену суму 

основної заборгованостi. Фiнансовий актив облiковується за справедливою вартiстю з переоцiнкою через 

сукупний дохiд в разi одночасного дотримання обох умов: вiн вiдповiдає бiзнес-моделi, метою якої є 

досягається як шляхом отримання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продатку фiнансових 

активiв, i такими договiрними грошовими потоками є виключно суми основної заборгованостi та суми 

процентiв на напогашену суму основної заборгованостi. Фiнансовi активи, якi мiстять будь -якi iншi 

грошовi потоки, нiж тi, що вiдповiдають вимозi про виплату виключно основної суми та вiдсоткiв, 

повиннi оцiнюватися за справедливою вартiстю через прибуток або збиток (наприклад, похiднi 

iнструменти). Вбудованi похiднi iнструменти не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а 

включаються до їх складу при оцiнцi дотримання умови виплати виключно основної суми i вiдсоткiв. 

Щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань, то бiльшiсть вимог МСБО (IAS) 39 i по 

вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань були перенесенi в МСФЗ (IFRS) 9 без змiн. 

Основною вiдмiннiстю є вимога розкривати ефект змiн власного кредитного ризику фiнансових 

зобов'язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, в складi 

iншого сукупного доходу. МСФЗ (IFRS) 9 запроваджує нову модель визнання збиткiв вiд знецiнення: 



модель очiкуваних кредитних збиткiв. Фiнансовi активи, що лишились непогашеними станом на 

01.01.2018 року переважно представленi iнвестицiями в цiннi папери у виглядi депозитних сертифiкатiв 

Нацiонального банку України та облiгацiї внутрiшньої державної позикиу нацiональнiй валютi Українi. 

Протягом звiтного перiоду Банк працював з цими активами з метою отримання грошових коштiв вiд їх 

погашення, випадкiв продажу до дати погашення не було. Тому всi активи були вiднесенi Банком до 

бiзнес-моделi управлiння фiнансовими активами, метою яких є отримання контрактних грошових 

потокiв, з подальшим їх облiком за амортизованою собiвартiстю. З урахуванням того, що цi активи є для 

Банку безризиковими, коригування Звiту про прибутки та збитку не вiдбувалось. У таблицi нижче 

наводиться звiрка балансової вартостi фiнансових активiв з попереднiми категорiями оцiнки вiдповiдно 

до МСФЗ (IAS) 39 з їх новими категорiями оцiнки, прийнятими при переходi на МСФЗ (IFRS) 9 на 1 

сiчня 2018 р .: Категорiя оцiнки Балансова вартiсть згiдно МСФЗ 39 (залишок на кiнець перiоду 

31.12.2017) Резерв згiдно МСФЗ 39 (залишок на кiнець перiоду 31.12.2017) Вплив Балансова вартiсть 

згiдно МСФЗ 9 (залишок на початок перiоду 01.01.2018) Резерв згiдно МСФЗ 9 (залишок на початок 

перiоду 01.01.2018) МСФЗ (IAS) 39 МСФЗ (IFRS) 9 Переоцiнка Рекласифiкацiя Очiкуванi кредитнi 

збитки Iнше Обов`язкова Добровiльна Грошовi кошти та еквiваленти Кореспондентськi рахунки, вiдкритi 

в iнших банках Оцiнюванi за амортизованою вартiстю 2 516 - - - - - 2 516 - Цiннi папери Цiннi папери в 

портфелi банку до погашення (ОВДП) Оцiнюванi за амортизованою вартiстю 128 629 - - - - - 128 629 - 

Цiннi папери в портфелi банку до погашення (Депозитнi сертифiкати НБУ) Оцiнюванi за амортизованою 

вартiстю 21 091 - - - - - 21 091 - Усього цiннi папери в портфелi банку до погашення Оцiнюванi за 

амортизованою вартiстю 149 720 - - - - - 149 720 - Усього фiнансовi активи 152 236 - - - - - 152 236 - Змiн 

щодо класифiкацiї та подальшої оцiнки фiнансових зобов'язань Банку не вiдбвалось. МСФЗ 15 "Виручка 

за договорами з клiєнтами". МСФЗ 15 передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв, яка 

застосовується щодо виручки за договорами з клiєнтами, якi не належать до сфери застосування МСФЗ 

16 "Оренда" та МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Згiдно МСФЗ 15 виручка за такими договорами 

визнається в сумi, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на 

передачу активiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до 

оцiнки i визнання виручки. Впровадження МСФЗ 15 не мало суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть 

Банку з урахуванням того, що Банк не здiйснює продаж активiв, якi не є фiнансовими, чи послуг з 

вiдстрочкою платежу.  

 

5.  

 

Примiтка 5. Новi та переглянутi стандарти, якi не набрали чинностi Опублiковано низку нових стандартiв 

i роз'яснень, застосування яких є обов'язковим для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року 

або пiсля цiєї дати, i якi Банк ще не прийняв достроково: МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" (випущений 13 сiчня 

2016 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). 

Новий стандарт встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду. 

Всi договори оренди призводять до отримання орендарем права використання активу з моменту початку 

дiї договору оренди, а також до отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом 

перiоду часу. Вiдповiдно до цього, МСФЗ (IFRS) 16 скасовує класифiкацiю оренди в якостi операцiйної 

або фiнансової, як це передбачається МСФЗ (IAS) 17, i замiсть цього вводить єдину модель облiку 

операцiй оренди для орендарiв. Орендарi повиннi будуть визнавати: (а) активи i зобов'язання по 

вiдношенню до всiх договорiв оренди з термiном дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли 

вартiсть об'єкта оренди є незначною; i (б) амортизацiю об'єктiв оренди окремо вiд вiдсоткiв по орендним 

зобов'язанням в звiтi про прибутки i збитки. Вiдносно облiку оренди в орендодавця МСФЗ (IFRS) 16, по 

сутi, зберiгає вимоги до облiку, передбаченi МСФЗ (IAS) 17. Таким чином, орендодавець продовжує 

класифiкувати договори оренди в якостi операцiйної або фiнансової оренди i, вiдповiдно, по-рiзному 

вiдображати їх в звiтностi. [За оцiнками управлiнського персоналу впровадження вiдповiдного стандарту 

не буде мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.] Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 

"Невизначенiсть при вiдображеннi податку на прибуток" (випущено 7 червня 2017 року i набуває 

чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ (IAS) 12 

мiстить керiвництво з облiку поточного та вiдстроченого податку, але не мiстить рекомендацiй про те, як 

вiдображати вплив невизначеностi. У роз'ясненнi уточнюється, як застосовувати вимоги визнання i 

оцiнки в МСФЗ (IAS) 12 при наявностi невизначеностi в вiдображеннi податку на прибуток. [В даний час 

очiкується, що зазначений стандарт не матиме суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть банку.] Рiчнi 



удосконалення МСФЗ, 2015 - 2017 рр. - Поправки до МСФЗ (IFRS) 3, МСФЗ (IFRS) 11, МСФЗ (IAS) 12 та 

МСФЗ (IAS) 23 (видано 12 грудня 2017 i введено в дiю на рiчнi перiоди, починаючи з 1 сiчня 2019 або 

пiсля цiєї дати). Цi вузькоспецiалiзованi поправки пов`язанi з чотирма стандартами. Що стосується 

МСФЗ (IFRS) 3, то вони вказують на те, що набувачем необхiдно провести переоцiнку ранiше спiльної 

частки спiльних операцiй, коли вiн отримує контроль над бiзнесом. Що стосується МСФЗ (IFRS) 11, 

поправки вказують на те, що iнвестор не повинен переоцiнювати свою попередню частку участi, коли вiн 

отримує спiльний контроль над спiльними операцiями, подiбно до iснуючих вимог, що застосовуються, 

коли зв'язана органiзацiя стає спiльним пiдприємством або навпаки. Змiни, внесенi до МСБО (IAS) 12, 

роз'ясняють, що органiзацiя визнає всi наслiдки декларування або виплати дивiдендiв податку на 

прибуток, коли вона визнала операцiї або подiї, якi викликали вiдповiднi розподiленi прибутки, такi, як 

частина прибутку або збитку або як частина iнших сукупних надходжень. Тепер чiтко встановлено, що 

ця вимога застосовується в усiх випадках, коли платежi за фiнансовi iнструменти, якi класифiкуються як 

капiтал являють собою розподiл прибутку i не тiльки у тих випадках, коли податковi наслiдки є 

результатом змiни податкових ставок по розподiленим або нерозподiленим прибуткам. Поправки до 

МСБО (IAS) 23 включають чiтку вказiвку про те, що кредити та позики, отриманi спецiально для 

фiнансування конкретного активу, виключаються з загальної вартостi запозичень, допущених до 

капiталiзацiї лише до кiнця певного об'єкта значною мiрою. Наразi Банк оцiнює вплив змiн, на фiнансову 

звiтнiсть. Поправки до МСФЗ (IAS) 19 "Змiна, зменшення та врегулювання пенсiйного плану" (видано 7 

лютого 2018 i вступають в силу для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2019 або пiсля цiєї дати). Цi 

поправки вказують, як визначити пенсiйнi витрати в разi змiни в пенсiйному планi з встановленими 

платежами. Коли план коригується (змiна, скорочення або врегулювання), вiдповiдно до вимог МСБО 

(IAS) 19, необхiдно переглянути чистi зобов'язання або актив за встановленими платежами. Цi поправки 

вимагають застосування оновлених припущень для цiєї переоцiнки з метою визначення вартостi послуг 

поточного перiоду та чистi вiдсотки на залишок у звiтному перiоду пiсля змiни програми. До внесення 

Поправок, МСБО (IAS) 19 не включає вказiвок щодо визначення цих витрат за перiод пiсля змiни плану. 

Очiкується, що вимога щодо використання оновлених припущень є надання корисної iнформацiї 

користувачам фiнансової звiтностi. Наразi Банк оцiнює вплив змiн, на фiнансову звiтнiсть. Поправки до 

концептуальних основ фiнансової звiтностi (випущенi 29 березня 2018 i вступають в силу протягом 

рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2020 або пiсля цiєї дати). Нова редакцiя концептуальної структури 

фiнансової звiтностi мiстить новий роздiл з оцiнювання, рекомендацiї щодо звiтностi фiнансових 

результатiв, полiпшення визначень i рекомендацiй (зокрема, визначення зобов'язань) та роз'яснення з 

важливих питань, таких як роль керiвництва, розсудливiсть i невизначенiсть оцiнки в пiдготовцi 

фiнансової звiтностi. Якщо вище не вказано iнше, очiкується, що данi новi стандарти i роз'яснення не 

зроблять значного впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.  

 

6.  

 

ПРИМIТКА 6. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

(тис.грн.) Найменування статтi 2018 2017 1 2 3 4 1 Готiвковi кошти 2 479 901 2 Кореспондентськi 

рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 828 2 516 2.1. України 828 2 516 2.2. iнших країн - - 3. 

Резер пiд зменшення корисностi (18) - 4 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 3 289 3 417 Таблиця 

6.2. Аналiз змiни резерву за грошовими коштами та їх еквiвалентами (тис. грн.) Назва статтi 2018 2017 1 

2 3 4 1 Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду - - 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд 

знецiненнями за придбаними/iнiцiйованими фiнансовими активами (18) - 3 Резерв пiд знецiнення станом 

на кiнець перiоду (18) - Таблиця 6.3. Аналiз змiни валової балансової вартостi грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв (тис. грн.) Назва статтi 2018 2017 1 2 3 4 1 Валова балансова вартiсть на початок перiоду 3 

417 1 395 2 Придбанi /iнiцiйованi фiнансовi активи 2 361 491 1 503 960 3 Фiнансовi активи, визнання яких 

було припинено або погашенi (окрiм списаних) (2 361 712) (1 501 938) 4 Iншi змiни 111 - 5 Валова 

балансова вартiсть на кiнець перiоду 3 307 3 417 Таблиця 6.4. Аналiз кредитної якостi грошових коштiв 

та їх еквiвалентiв (тис. грн.) Назва статтi 2018 2017 1 2 3 4 1 Високий рейтинг 2 914 3 417 2 Стандартний 

рейтинг 393 - 3 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 3 307 3 417  

 

7.  

 

ПРИМIТКА 7. IНВЕСТИЦIЇ В ЦIННI ПАПЕРИ Таблиця 7.1. Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються 



за амортизованою собiвартiстю (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2018 2017 1 2 3 4 1 Державнi 

облiгацiї 120 878 128 629 2 Депозитнi сертифiкати НБУ 48 165 21 091 3 Резерв за борговими цiнними 

паперами, якi облiковуються за справедливою вартiстю - - 4 Усього iнвестицiй в цiннi папери , якi 

облiковуються за амортизованою собiватiстю 169 043 149 720 Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 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. Таблиця 

7.2. Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, 

за 2018 рiк (тис.грн.) Ря док Найменування статтi Стадiя 1 Усього Державнi облiгацiї Депозитнi 

сертифiкати НБУ 1 2 3 4 5 1 Борговi цiннi папери ,якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 120 

878 48 165 169 043 1.1 Мiнiмальний кредитний ризик 120 878 48 165 169 043 2 Усього валова балансова 

вартiсть цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 120 878 48 165 169 043 3 

Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю - - - 4 Усього 

боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 120 878 48 165 169 043 

Таблиця 7.3. Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю, за 2017 рiк (тис.грн.) Ря док Найменування статтi Стадiя 1 Усього Державнi облiгацiї 

Депозитнi сертифiкати НБУ 1 2 3 4 5 1 Борговi цiннi папери ,якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю 128 629 21 091 149 720 1.1 Мiнiмальний кредитний ризик 128 629 21 091 149 720 2 Усього 

валова балансова вартiсть цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 128 629 21 

091 149 720 3 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю - - 

- 4 Усього боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 128 629 21 091 149 

720 Таблиця 7.4. Аналiз змiни валової балансової вартостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю (тис. грн.) Назва статтi 2018 2017 1 2 3 4 1 Валова балансова вартiсть на 

початок перiоду 149 720 59 969 2 Придбанi /iнiцiйованi фiнансовi активи 2 310 991 1 269 428 3 Фiнансовi 

активи, визнання яких було припинено або погашенi (окрiм списаних) (2 295 499) (1 184 445) 4 Iншi 

змiни 3 831 4 768 5 Валова балансова вартiсть на кiнець перiоду 169 043 149 720  

 

8.  

 

ПРИМIТКА 8. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ Таблиця 8.1. Iнвестицiйна нерухомiсть, оцiнена за 

методом собiвартостi за 2018 рiк: тис.грн. Рядок Найменування статтi Земля Будiвлi Усього 1 2 3 4 7 1 

Залишок на початок року: 24 674 3 134 27 808 1.1 Первiсна вартiсть 24 674 3 407 28 081 1.2 Знос - (273) 

(273) 2 Амортизацiя - (47) (47) 3 Залишок за станом на кiнець дня 31 грудня 24 674 3 087 27 761 3.1 

Первiсна вартiсть 24 674 3 407 28 081 3.2 Знос - (320) (320) В складi iнвестицiйної нерухомостi Банк 

визнає наступнi об'єкти: - земельна дiлянка, право власностi на яку отримав на пiдставi реалiзацiї прав 

заставодержателя та яка не була реалiзована протягом року. Вiдповiдно до чинного законодавства 

України земельнi дiлянки не пiдлягають амортизацiї; - комплекс, нежитловi будiвлi, право власностi на 

якi Банк отримав на пiдставi реалiзацiї прав заставодержателя в попереднiх звiтних перiодах. До момнету 

визнання в складi iнвестицiйної нерухомостi даний об'єкт облiковувався в складi довгострокових активiв, 

утримуваних для продажу, але за умови, що вiн не був реалiзований протягом строку, вiдведеного на 

його реалiзацiю, було прийнято рiшення класифiкувати даний об'єкт в складi iнвестицiйної нерухомостi 

за методом собiвартостi з одночасним визнанням накопиченої амортизацiї. Комплекс нежитлових 

будiвель пiдлягає амортизацiї по прямолiнiйному методу згiдно визначеного цьому об`єкту строка 

корисного використання - 75 рокiв. За умови невизначеностi щодо фiнансової стабiльностi операцiї з 

аналогiчними об'єктами нерухомостi майже не проводяться, що обумовлює неможливiсть достовiрного 

визначення справедливої вартостi даних об`єктiв нерухомостi. Тому вищезазначенi об`єкти iнвестицiйної 

нерухомостi облiковуються в складi iнвестицiйної нерухомостi за методом собiвартостi. За умови того, 

що з дати останьої оцiнки (станом на 01.01.2018 року) не вiдбувались подiї, що змогли б привести до 

значного коливання цiн на нерухомiсть, балансова вартiсть майна Банку, що належить до iнвестицiйної 

нерухомостi, вiдповiдає дiапазону оцiнок, у яких найбiльш ймовiрно перебуває справедлива вартiсть 

такого майна. Таблиця 8.2. Iнвестицiйна нерухомiсть, оцiнена за методом собiвартостi за 2017 рiк: 

тис.грн. Рядок Найменування статтi Земля Будiвлi Усього 1 2 3 4 7 1 Залишок на початок року: 24 674 3 

181 27 855 1.1 Первiсна вартiсть 24 674 3 407 28 081 1.2 Знос - (226) (226) 2 Амортизацiя - (47) (47) 3 

Залишок за станом на кiнець дня 31 грудня 24 674 3 134 27 808 3.1 Первiсна вартiсть 24 674 3 407 28 081 

3.2 Знос - (273) (273) Таблиця 8.3. Суми, що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний 

дохiд (тис.грн.) Рядок Суми доходiв i витрат 2018 2017 1 2 3 4 1 Дохiд вiд оренди iнвестицiйної 



нерухомостi - 1 2 Iншi прямi витрати, що не генерують дохiд вiд оренди (162) (164) 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  

 

9.  

 

ПРИМIТКА 9. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Таблиця 9.1. Основнi засоби та 

нематерiальнi активи (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Будiвлi, споруди та передавальнi при-строї 

Машини та облад-нання Iнструменти, при-лади, iнвентар (ме-блi) Iншi основнi засоби Iншi необоротнi 

матерiальнi активи Нематерiальнi ак-тиви Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Балансова вартiсть на початок 2017 

року: 28 795 66 1 2 - 114 28 978 1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 30 836 995 214 7 154 512 32 718 1.2 

Знос на початок попереднього року (2 041) (929) (213) (5) (154) (398) (3 740) 2 Надходження - 134 - 14 86 

45 279 3 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв 11 

- - - - - 11 4 Амортизацiйнi вiдрахування (411) (31) - (1) (86) (44) (573) 5 Iншi змiни - - - - - - - 5.1 Первiсна 

(переоцiнена) вартiсть - - - - - (18) (18) 5.2 Знос - - - - - 18 18 6 Балансова вартiсть на кiнець 2017 року (на 

01.01. 2018 року): 28 395 169 1 15 - 115 28 695 6.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 30 847 1 129 214 21 240 

539 32 990 6.2 Знос на кiнець 2017 року (на початок 2018 року) (2 452) (960) (213) (6) (240) (424) (4 295) 7 

Надходження - 271 - 27 119 130 547 8 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та 

вдосконалення нематерiальних активiв 61 - - - - - 61 9 Амортизацiйнi вiдрахування (413) (75) (1) (3) (119) 

(54) (665) 10 Iншi змiни - - - - - - - 10.1 Первiсна (переоцiнена вартiсть) - - - - - - - 10.2 Знос - - - - - - - 11 

Балансова вартiсть на 31.12. 2018 року 28 043 365 0 39 - 191 28 638 11.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 

30 908 1 400 214 48 359 669 33 598 11.2 Знос на кiнець 2018 року (2 865) (1 035) (214) (9) (359) (478) (4 

960) Станом на 31 грудня 2018 року в АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку": - 

Вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв, стосовно яких є передбаченi законодавством 

обмеження щодо володiння, користування та розпорядження, становить 0,00 тис.грн.; - Основних засобiв 

i нематерiальних активiв оформлених у заставу не має; - Залишкова вартiсть основних засобiв, що 

тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо), не має; - Залишкова вартiсть 

основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, не має; - Первiсна вартiсть повнiстю 

амортизованих основних засобiв, - 1 361 тис.грн; - Вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких є 

обмеження права власностi, - не має; - Вартiсть створених нематерiальних активiв - не має; - Збiльшення 

або зменшення протягом звiтного перiоду, якi б виникали у результатi переоцiнок, а також унаслiдок 

збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi, не 

вiдбувалось.  

 

10.  

 

ПРИМIТКА 10. IНШI АКТИВИ Таблиця 10.1. Iншi активи (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2018 

2017 1 2 3 4 1 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 1 852 62 2 Передоплата за послуги 296 73 3 

Iншi активи* 805 823 4 Резерв пiд iншi активи (149) (65) 5 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 2 

804 893 *Стаття iншi активи складається з : 1. Запаси матерiальних цiнностей в пiдзвiтi - 19 тис.грн. 2. 

Витрати майбутнiх перiодiв - 182 тис.грн. 3. Дебiторська заборгованiсть за обов'язковими платежами, 

крiм податку на прибуток - 582 тис.грн. 4. Iншi нарахованi доходи - 22 тис.грн. Таблиця 10.2. Аналiз 

змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2018 рiк (тис.грн.) Рядок Рух резервiв Дебiторська 

заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги Iншi активи Усього 1 2 3 4 5 6 1 Залишок за 

станом на 1 сiчня 2018 р. - (43) (22) (65) 2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом 

перiоду (1) (83) - (84) 3 Залишок за станом на кiнець дня 31 грудня 2018 р. (1) (126) (22) (149) Таблиця 

10.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2017 рiк (тис.грн.) Рядок Рух резервiв 

Передоплата за послуги Iншi активи Усього 1 2 3 4 1 Залишок за станом на 1 сiчня 2017 р. - (22) (22) 2 

(Збiльшення)/ зменшення  

 

11.  

 

ПРИМIТКА 11. КОШТИ КЛIЄНТIВ Таблиця 11.1. Кошти клiєнтiв (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 

2018 2017 1 2 3 4 1 Iншi юридичнi особи 204 2 544 1.1 Поточнi рахунки 204 2 544 2 Фiзичнi особи 413 - 



2.1 Поточнi рахунки 393 - 2.2 Строковi кошти 20 - 3 Усього коштiв клiєнтiв 617 2 544 Таблиця 11.2. 

Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi (тис.грн.) Рядок Вид економiчної дiяльностi 

2018 2017 сума % сума % 1 2 3 4 5 6 1 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання 

послуг 202 32,7% 2 539 99,8% 2 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв 

особистого вжитку 1 0,2% 2 0,1% 3 Фiзичнi особи 413 67,0% 3 Iншi 1 0,1% 3 0,1% 4 Усього коштiв 

клiєнтiв 617 100 % 2 544 100 %  

 

12.  

 

ПРИМIТКА 12. РЕЗЕРВИ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ Таблиця 12.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями за 

2018 рiк (тис.грн.) Рядок Рух резервiв Iншi Усього 1 2 3 4 1 Залишок на 1 сiчня 2018 року 111 111 2 

Формування та/або збiльшення резерву - - 3 Iнший рух (зменшення резерву) (111) (111) 3 Залишок на 

кiнець дня 31 грудня 2018 року - - Таблиця 12.2. Змiни резервiв за зобов'язаннями за 2017 рiк (тис.грн.) 

Рядок Рух резервiв Iншi Усього 1 2 3 4 1 Залишок на 1 сiчня 2017 року 111 111 2 Формування та/або 

збiльшення резерву 759 759 3 Iнший рух (зменшення резерву) (759) (759) 3 Залишок на кiнець дня 31 

грудня 2017 року 111 111  

 

13.  

 

ПРИМIТКА 13. IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 30.12.2018 31.12.2017 1 2 3 

4 1 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 1 1 2 Кредиторська 

заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 340 261 3 Iнша заборгованiсть 6 6 4 Усього 347 268  

 

14.  

 

ПРИМIТКА 14. СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ Балансова вартiсть зобов'язань за субординованим боргом 

станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року становить 32 754 тис. грн., у тому числi: - субординований борг 

- 43 900 тис.грн.; - неамортизований дисконт - (11 309) тис.грн.; - нарахованi процентнi витрати - 163 

тис.грн. Кошти залученi вiдповiдно до наступних договорiв: 1. Додаткової угоди №1 вiд 28.04.2015 року 

про внесення змiн щодо продовження строку залучення субординованого боргу до Договору про 

залучення коштiв на умовах субординованого боргу №2 вiд 25.11.2009 року на суму 32 000 000,00 грн. на 

строк до 28.04.2021 року з процентною ставкою 6%. Рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з 

питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв було надано Дозвiл Банку на врахування коштiв, 

залучених на умовах субординованого боргу до капiталу Банку вiд 25 листопада 2009 року. Рiшенням 

Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду 

(оверсайта) платiжних систем 28.04.2015 року за №182 було надано рiшення Про внесення змiн до 

дозволу в частинi продовження його дiї у зв'язку з продовженням строку дiї договору про залучення 

коштiв на умовах субординованого боргу. 2. Угоди про залучення коштiв на умовах субординованого 

боргу вiд 07.02.2018 року на суму 11 900 000,00 грн. на строк до 09.02.2023 року з процентною ставкою 

0%. Рiшенням Комiтету Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi 

банкiв, нагляду (оверсайта) платiжних систем вiд 13 квiтня 2018 року за №100 було надано Дозвiл Банку 

на врахування коштiв, залучених на умовах субординованого боргу до капiталу Банку. Капiталiзацiя 

процентiв за вищевказаними Договорами не здiйснюється.  

 

15.  

 

ПРИМIТКА 15. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ ТА ЕМIСIЙНI РIЗНИЦI ЕМIСIЙНИЙ ДОХIД (тис.грн.) Рядок 

Найменування статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Емiсiйнi рiзницi/ Витрати, пов'язанi зi 

випуском акцiй Усього 1 2 3 4 5 6 1 Залишок на 1 сiчня 2017 року 240 120 000 (99) 119 901 2 Внески за 

акцiями (паями, частками) нового випуску 248 124 000 (162) 123 838 3 Залишок на кiнець дня 31 грудня 

2017 року (залишок на 1 сiчня 2018 року) 488 244 000 (261) 243 739 4 Внески за акцiями (паями, 

частками) нового випуску - - - - 5 Залишок на кiнець дня 31 грудня 2018 року 488 244 000 (261) 243 739 

Кiлькiсть акцiй, об'явлених до випуску протягом 2018 року, становила 0 шт. Кiлькiсть випущених та 

сплачених протягом 2018 року акцiй становить 0 тис.шт. Кiлькiсть випущених та не сплачених протягом 

2018 року акцiй становить 0 тис. шт. Кiлькiсть сплачених акцiй, випуск яких на звiтну дату 



незареєстрований НКЦПФР - 0 шт. Номiнальна вартiсть однiєї простої акцiї - 500 грн. В Банку вiдсутнi 

права, привiлеї та обмеження, властивi кожнiй групi акцiонерного капiталу, включаючи обмеження з 

виплати дивiдендiв, повернення капiталу.  

 

16.  

 

ПРИМIТКА 16. РУХ РЕЗЕРВIВ ПЕРЕОЦIНКИ (компонентiв iншого сукупного доходу) (тис.грн.) Рядок 

Найменування статтi 31.12.2018 31.12.2017 1 2 3 4 1 Залишок на початок звiтного перiоду - - 2 Результат 

коригування вартостi фiнансових iнструментiв пiд час первiсного визнання 5 352 - 3 Податок на 

прибуток - - 4 Залишок на кiнець перiоду 5 352 -  

 

17.  

 

ПРИМIТКА 17. АНАЛIЗ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА СТРОКАМИ ЇХ ПОГАШЕННЯ (тис.грн.) 

Рядок Найменування статтi 31.12.2018 31.12.2017 мiнше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього 

мiнше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього 1 2 3 4 5 6 7 8 АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх 

еквiваленти 3 289 - 3 289 3 417 - 3 417 2 Iнвестицiї в цiннi папери 169 043 - 169 043 149 720 - 149 720 3 

Iнвестицiйна нерухомiсть - 27 761 27 761 - 27 808 27 808 4 Дебiторська заборгованiсть за поточним 

податком на прибуток 248 - 248 248 - 248 5 Основнi засоби та нематерiальнi активи - 28 638 28 638 - 28 

695 28 695 6 Iншi активи 2 804 - 2 804 893 - 893 7 Усього активiв 175 384 56 399 231 783 154 278 56 503 

210 781 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 8 Кошти клiєнтiв 617 - 617 2 544 - 2 544 9 Резерви за зобов'язаннями - - - 111 - 

111 10 Iншi зобов'язання 347 - 347 268 - 268 11 Субординований борг 163 32 591 32 754 163 23 133 23 296 

12 Усього зобов'язань 1 127 32 591 33 718 3 086 23 133 26 219  

 

18.  

 

ПРИМIТКА 18. ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2018 2017 1 

2 3 4 Процентнi доходи, розрахованi за ефективною ставкою вiдсотка Процентнi доходи за активами, що 

облiковуються за амортизованою собiвартiстю 1 Борговi цiннi папери 27 302 9 895 2 Кореспондентськi 

рахунки в iнших банках - 44 3 Усього процентних доходiв за активами, що облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 27 302 9 939 Процентнi витрати, розрахованi за ефективною ставкою 

вiдсотка Процентнi витрати за фiнансовими зобов'язаннями, що облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю 4 Iншi залученi кошти (4 830) (7 037) 5 Усього процентних витрат, за фiнансовими 

зобов'язаннями, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю (4 830) (7 037) 6 Чистий процентний 

дохiд/(витрати) 22 472 2 909  

 

19.  

 

ПРИМIТКА 19. КОМIСIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2018 2017 1 

2 3 4 Комiсiйнi доходи 1 Розрахунково-касовi операцiї 142 81 2 Iншi - 127 3 Усього комiсiйних доходiв 

142 208 Комiсiйнi витрати 4 Розрахунково-касовi операцiї (66) (23) 5 Iншi (5) (7) 6 Усього комiсiйних 

витрат (71) (30) 7 Чистий комiсiйний дохiд/витрати 81 178  

 

20.  

 

ПРИМIТКА 20. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2018 2017 1 2 3 4 1 

Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди) - 1 2 Iншi операцiйнi доходи - 5 924 3 Усього операцiйних 

доходiв - 5 925  

 

21.  

 

ПРИМIТКА 21. АДМIНIСТРАТИВНI ТА IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ Таблиця 21.1. Витрати на 

виплати працiвникам (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2018 2017 1 2 3 4 1 Заробiтна плата та премiї 

(8 484) (5 847) 2 Нарахування на фонд заробiтної плати (1 569) (1 151) 3 Iншi виплати працiникам (115) 

(28) 4 Усього витрати на утримання персоналу (10 168) (7 026) Таблиця 21.2. Витрати на амортизацiю 



(тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2018 2017 1 2 3 4 1 Амортизацiя основних засобiв (658) (576) 2 

Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв (54) (44) 3 Усього витрат на 

амортизацiю (712) (620) Таблиця 21.3. Iншi адмiнiстративнi витрати та операцiйнi витрати (тис.грн.) 

Рядок Найменування статтi 2018 2017 1 2 3 4 1 Витрати на утримання основних засобiв та 

нематерiальних активiв (1 563) (1 017) 2 Професiйнi послуги (124) (31) 3 Витрати на маркетинг та 

рекламу (24) (25) 4 Сплата iнших податкiв та зборiв, крiм податку на прибуток (376) (336) 5 

Телекомунiкацiйнi витрати (403) (355) 6 Витрати на аудит (100) (30) 7 Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi 

витрати* (1 022) (1 017) 8 Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (3 612) (2 811) *Стаття 

iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати складається з : 1. Витрати за отриманими iнформацiйними 

послугами - 123 тис.грн. 2. Витрати по цiнним паперам власного випуску - 22 тис.грн. 3. 

Поштово-телефоннi витрати - 67 тис.грн. 4. Витрати на вiдрядження - 203 тис.грн. 5. Представницькi 

витрати - 71 тис.грн. 6. Витрати на спонсорство та доброчиннiсть - 15 тис.грн. 7. Транспортнi послуги - 

213 тис.грн. 8. Iншi операцiйнi витрати - 31 тис.грн. 9. Iншi адмiнiстративнi витрати - 103 тис.грн. 10. 

Iншi витрати - 90 тис.грн. 11. Вирати на збiльшення резерву за дебiторською заборгованiстю за 

господарськими операцiями Банку - 84 тис.грн.  

 

22.  

 

ПРИМIТКА 22. ВИТРАТИ НА ПОДАТОК НА ПРИБУТОК Таблиця 22.1. Узгодження суми облiкового 

прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2018 

2017 1 2 3 4 1 Прибуток до оподаткування 8 151 (1 412) 2 Теоретичнi податковi вiдрахування за 

вiдповiдною ставкою оподаткування 1 467 (254) КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ 

(ЗБИТКУ): 3 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але 

визнаються в бухгалтерському облiку 157 141 4 Витрати, якi включаються до суми витрат з метою 

розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському облiку (5 215) (4 973) 5 Сума 

податку на прибуток (збиток) (3 591) (5 086) Станом на 31.12.2018 року розрахункова сума вiдстроченого 

податкового активу становить 3 624 тис. грн., у тому числi: - вiдстрочений податковий актив за рахунок 

тимчасових податкових рiзниць - 33 тис.грн; - вiдстрочений податковий актив за рахунок податкових 

збиткiв, що переносяться на майбутнi перiоди - 3 591 тис. грн. В зв'язку з тим, що протягом 2019 року не 

очiкується отримання достатнього обсягу оподатковуваного прибутку згiдно правил податкового облiку, 

Банк не вiдображав розрахований ВПА у звiтностi за 2018 рiк.  

 

23.  

 

ПРИМIТКА 23. ПРИБУТОК/(ЗБИТОК) НА ОДНУ ПРОСТУ ТА ПРИВIЛЕЙОВАНУ АКЦIЮ Таблиця 

23.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю (тис.грн.) Рядок 

Найменування статтi 2018 2017 1 2 4 5 1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку 

8 151 (1 412) 2 Прибуток/(збиток) за рiк 8 151 (1 412) 3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу 

(тис. шт.) 488 265 4 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на просту акцiю, грн. 16,70 (5,33) Таблиця 

23.2. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам простих та привiлейованих акцiй банку 

(тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2018 2017 1 2 3 4 1 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить 

власникам банку 8 151 (1 412) 2 Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк 8 151 (1 412) 3 Нерозподiлений 

прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам простих акцiй в залежностi вiд умов акцiй 8 151 (1 412) 

Прибуток/(збиток) за рiк, що належить акцiонерам-власникам простих акцiй банку 8 151 (1 412)  

 

24.  

 

ПРИМIТКА 24. ОПЕРАЦIЙНI СЕГМЕНТИ Таблиця 24.1. Доходи, витрати та результати звiтних 

сегментiв за 2018 рiк (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Усього 

послуги iншим банкам послуги клiєнтам операцiї з цiнними паперами 1 2 3 4 5 6 Доходи вiд зовнiшнiх 

клiєнтiв: 1 Процентнi доходи - - 27 302 27 302 2 Комiсiйнi доходи - 142 - 142 3 Усього доходiв сегментiв - 

142 27 302 27 444 4 Процентнi витрати - (4 831) - (4 831) 5 Чистий прибуток/(збиток) вiд зменшення 

корисностi фiнансових активiв - (6) - (6) 6 Результат вiд операцiй з iноземною валютою - 30 - 30 7 

Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою (17) (17) - (34) 8 Комiсiйнi витрати (66) (5) - (71) 

9 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями - 111 - 111 10 Витрати на виплати працiвникам (1 017) (1 



525) (7 626) (10 168) 11 Витрати зносу та амортизацiя (71) (107) (534) (712) 12 Адмiнiстративнi та iншi 

операцiйнi витрати (3610) (542) (2 709) (3 612) 13 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: прибуток/(збиток) (1 524) (6 

752) 16 426 8 151 Таблиця 24.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2017 рiк (тис.грн.) 

Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги 

iншим банкам послуги клiєнтам операцiї з цiнними паперами 1 2 3 4 5 6 7 Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 

1 Процентнi доходи 45 - 9 894 - 9 939 2 Комiсiйнi доходи - 208 - - 208 3 Iншi операцiйнi доходи 5 924 - - 1 

5 925 4 Усього доходiв сегментiв 5 969 208 9 894 1 16 072 5 Процентнi витрати (3 283) (3 754) - - (7 037) 6 

Чистий прибуток/(збиток) вiд зменшення корисностi фiнансових активiв - 7 - - 7 7 Результат вiд операцiй 

з iноземною валютою - 1 - - 1 8 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою 16 16 - - 32 9 

Комiсiйнi витрати (23) (7) - - (30) 10 Витрати на виплати працiвникам (2 600) (70) (4 356) - (7 026) 11 

Витрати зносу та амортизацiя (229) (6) (385) - (620) 12 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (1 040) 

(28) (1 743) - (2 811) 13 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: прибуток/(збиток) (1 189) (3 707) 3 483 1 (1 412) * 

Рядок 3 "Iншi операцiйнi доходи" за сегментом "Послуги iншим банкам" включає визнання доходу вiд 

дострокового припинення визнання фiнансових iнструментiв в сумi 5 924 тис.грн. За сегментом "Iншi 

сегменти та операцiї" включає дохiд вiд оперативного лiзингу (оренди) в сумi 1 тис.грн. Таблиця 24.3 

Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2018 рiк (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Найменування 

звiтних сегментiв Усього послуги iншим банкам послуги клiєнтам операцiї з цiнними паперами 1 2 3 4 5 

6 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 Активи сегментiв 810 2 479 169 043 172 332 2 Усього активiв сегментiв 810 2 

479 169 043 172 332 3 Нерозподiленi активи* 305 443 2 304 3 052 4 Усього активiв 1 115 2 922 171 347 

175 384 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 5 Зобов'язання сегментiв - 33 371 - 33 371 6 Усього зобов'язань 

сегментiв - 33 371 - 33 371 7 Нерозподiленi зобов'язання** 34 50 259 343 8 Усього зобов'язань 34 33 421 

259 33 714 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI - 9 Капiтальнi iнвестицiї 6 132 8 902 46 287 61 321 10 

Амортизацiя (492) (715) (3 715) (4 922) *Рядок 3 "Нерозподаленi активи" включає: розрахунки за 

податками та обов'язковими платежами 831 тис.грн. витрати майбутнiх перiодiв 182 тис.грн. дебiторська 

заборгованiсть за господарськими операцiями 296 тис.грн. дебiторська заборгованiсть з придбання 

нематерiальних активiв та основних засобiв 1 853 тис.грн. iншi активи 39 тис.грн. резерви (149) тис.грн. 

**Рядок 7 "Нерозподаленi зобов'язання" включає: забезпечення оплати вiдпусток 333 тис.грн. iншi 

зобов'язання 268 тис.грн. Таблиця 24.4 Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2017 рiк (тис.грн.) 

Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Усього послуги iншим банкам послуги 

клiєнтам операцiї з цiнними паперами 1 2 3 4 5 6 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 Активи сегментiв 2 967 450 

149 720 153 137 2 Усього активiв сегментiв 2 967 450 149 720 153 137 3 Нерозподiленi активи* 422 11 707 

1 141 4 Усього активiв 3 389 461 150 427 154 278 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ - 5 Зобов'язання 

сегментiв - 25 840 - 25 840 6 Усього зобов'язань сегментiв - 25 840 - 25 840 7 Нерозподiленi 

зобов'язання** 140 4 235 379 8 Усього зобов'язань 140 25 844 235 25 840 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI - 9 

Капiтальнi iнвестицiї 22 596 611 37 864 61 071 10 Амортизацiя (1 690) (46) (2 832) (4 568) *Рядок 3 

"Нерозподаленi активи" включає: розрахунки за податками та обов'язковими платежами 872 тис.грн. 

витрати майбутнiх перiодiв 64 тис.грн. дебiторська заборгованiсть за господарськими операцiями 134 

тис.грн. iншi активи 71 тис.грн. **Рядок 7 "Нерозподаленi зобов'язання" включає: резерви за 

потенцiйними зобов'язаннями банку 111 тис.грн. забезпечення оплати вiдпусток 268 тис.грн. Таблиця 

24.5. Iнформацiя про географiчнi регiони (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 2018 2017 Україна iншi 

країни Усього Україна iншi країни  

 

25.  

 

ПРИМIТКА 25. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ Кредитний ризик Банк визначає 

кредитний ризик як iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання 

запланованих доходiв унаслiдок невиконання боржником/контрагентом узятих на себе зобов'язань 

вiдповiдно до умов договору. Питання щодо прийняття/уникнення кредитних ризикiв у межах своїх 

повноважень вирiшуються Наглядовою радою Банку, Правлiнням, Кредитним комiтетом, Управлiнням 

ризик менеджменту, Кредитним управлiнням та iншими уповноваженими пiдроздiлами Банку. При 

здiйсненнi кредитних операцiй Банк керується вимогами до обмеження кредитного ризику, 

встановленими Нацiональним банком України та внутрiшнiми лiмiтами кредитного ризику, якi 

затверджуються Наглядовою радою. Упродовж звiтного року Банк дотримувався як внутрiшнiх 

нормативiв кредитного ризику, так i встановлених Нацiональним банком України: Звiтна дата Н7 - 

норматив максимального розмiру кредитного ризику на 1 контрагента, не бiльше 25% Н8 - норматив 



великих кредитних ризикiв, не бiльше 800% Н9 - норматив максимального розмiру кредитного ризику за 

операцiями з пов'язаними з банком особами, не бiльше 25% 01.02.2018 0,03% 0% 0% 01.03.2018 0,02% 

0% 0% 01.04.2018 0,02% 0% 0% 01.05.2018 0,01% 0% 0% 01.06.2018 0,01% 0% 0% 01.07.2018 0,01% 0% 

0% 01.08.2018 0,01% 0% 0% 01.09.2018 0,01% 0% 0% 01.10.2018 0,01% 0% 0% 01.11.2018 0,11% 0% 0% 

01.12.2018 0,11% 0% 0% 01.01.2019 0,80% 0% 0% Протягом 2018 року рiвень та вплив кредитного ризику 

був несуттєвим, оскiльки кредитiв банкам та клiєнтам Банк не надавав. Кредитний ризик, який 

вiдобразився у формах статистичної звiтностi Банку був зумовлений наявнiстю дебiторської 

заборгованостi. Ринковий ризик Ринковий ризик або ризик позицiї - це наявний або потенцiйний ризик 

для надходжень та капiталу, який випливає з прийняття Банком позицiй з цiнних паперiв, валют, товарiв 

та похiдних iнструментiв. Ринковий ризик виникає в результатi невизначеностi фiнансового результату в 

майбутньому у зв'язку з мiнливiстю чинникiв, що визначають цей результат - несприятлива змiна 

процентних ставок, коливання ринкової вартостi фiнансових iнструментiв, змiна курсiв iноземних валют 

i т.п. Основна небезпека ринкового ризику, як i будь-якого фiнансового ризику, полягає в тому, що вiн 

призводить до нестабiльностi грошових потокiв у часi. Це, в остаточному рахунку, iстотно впливає на 

основнi показники дiяльностi Банку, та, передусiм, на його фiнансову стiйкiсть. Банк приймає на себе 

ризик за певну плату. Прибуток є винагородою за вдало взятий на себе ризик. Тому аналiз структури 

ризику, його оцiнка, управлiння та врахування є невiд'ємною складовою полiтики та стратегiї 

Банку.Ринковий ризик є багатокомпонентним i тiсно пов'язаний з багатьма видами ризику, але, в 

основному, iз такими як процентний, фондовий (цiновий) та валютний. Сукупний розмiр ринкового 

ризику визначається як сума усiх складових ринкового ризику: розмiр ризику за фiнансовими 

iнструментами, чутливими до змiн процентних ставок (процентний ризик); розмiр ризику за вiдкритими 

позицiями банку у iноземних валютах та банкiвських металах (валютний ризик); розмiр ризику за 

фiнансовими iнструментами, чутливими до змiн ринкових цiн на фондовi цiнностi (фондовий ризик). 

Кiлькiсна оцiнка ринкового ризику зводиться до визначення суми, яку Банк може втратити в результатi 

здiйснення сукупностi вищеназваних операцiй. Такою оцiнкою є межа втрат за певний перiод, яка 

виражена в грошових одиницях. З метою управлiння ринковим ризиком Банком застосовуються наступнi 

iнструменти: встановлення лiмiту на загальний розмiр валютної позицiї; встановлення лiмiтiв вкладень в 

цiннi папери та оцiнка волатильностi котирувань цiнних паперiв; позаплановий перегляд лiмiтiв у 

випадку рiзкої змiни кон'юнктури ринку або значного зниження ресурсної бази Банку; формування 

резервiв на покриття можливих збиткiв. Згiдно з внутрiшнiм "Положенням про управлiння ринковими 

ризиками" загальний обсяг можливих втрат Банку внаслiдок реалiзацiї ринкових ризикiв не повинен 

перевищувати 15% вiд регулятивного капiталу Банку. Валютний ризик Валютний ризик виникає через 

несприятливi коливання курсiв iноземних валют, що впливають на активи, зобов'язання та позабалансовi 

позицiї, що мiстяться в торговiй та банкiвськiй книгах Банку. Мiра схильностi Банку до валютного 

ризику визначається вiдкритою валютною позицiєю Банку за рiзними iноземними валютами (тобто 

ступенем неврiвноваженостi балансових та позабалансових статей) та динамiкою валютних курсiв, яка 

визначається станом ринку. Банк регламентує свою дiяльнiсть щодо управлiння валютною позицiєю 

вiдповiдно до Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.08.2005 №290 (зi змiнами та 

доповненнями) та окремих розпорядчих документiв, якими установлюються лiмiти вiдкритої валютної 

позицiї. Основним методом управлiння валютною позицiєю в умовах нестiйкостi фiнансового ринку є 

лiмiтування. Лiмiти обмежують обсяг ризику, пов'язаного зi змiною курсiв валют, який Банк готовий 

нести. При розрахунку лiмiтiв Банк керується принципом, за яким можливi ризики по операцiї повиннi 

бути покритi власними коштами, якi у випадку виникнення втрат, можуть бути спрямованi на їхнє 

погашення без збитку для iнших операцiй Банку. У звiтному роцi Банком були встановленi та дiяли такi 

внутрiшнi лiмiти вiдкритої валютної позицiї: лiмiт довгої вiдкритої валютної позицiї Банку за всiма 

iноземними валютами повинна бути не бiльше 4,85% вiд регулятивного капiталу Банку; лiмiт короткої 

вiдкритої валютної позицiї Банку за усiма iноземними валютами не може перевищувати 4,85% вiд 

регулятивного капiталу Банку. Валютний ризик також розглядається Банком у тiсному взаємозв'язку з 

такими ризиками, як: кредитний ризик (при змiнi валютного курсу можуть виникнути труднощi з 

погашенням кредитiв, якщо номiнал виражено в iноземнiй валютi); ризик лiквiдностi (Банк повинен 

оцiнювати свою лiквiднiсть окремо в кожнiй валютi); юридичний ризик (обов'язкове дотримання 

валютного законодавства України). Протягом звiтного року Банк дотримувався як встановлених 

Нацiональним банком України, так i внутрiшнiх лiмiтiв вiдкритої позицiї. Таблиця 25.1. Аналiз 

валютного ризику (тис.грн.) Рядок Найменування валюти на 31.12.2018 на 31.12.2017 монетарнi активи 

монетарнi зобов'язання похiднi фiнансовi iнструменти чиста позицiя монетарнi активи монетарнi 



зобов'язання похiднi фiнансовi iнструменти чиста позицiя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Долари США 778 387 - 

391 331 - - 331 2 Євро 131 - - 131 348 - - 348 3 Юань Женьмiньбi 101 - - 101 - - - - 3 Усього 1 010 387 - 623 

679 - - 679 Таблиця 25.2. 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 (тис. грн.) Рядок Найменування статтi на 31.12.2018 на 

31.12.2017 вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток/(збиток) вплив на 

власний капiтал 1 2 3 4 5 6 1 Змiцнення долара США на 5 % 20 20 17 17 2 Послаблення долара США на 5 

% (20) (20) (17) (17) 3 Змiцнення євро на 5 % 7 7 17 17 4 Послаблення євро на 5 % (7) (7) (17) (17) 3 

Змiцнення юань на 5 % 5 5 - - 4 Послаблення юань на 5 % (5) (5) - - Таблиця 25.3. 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 (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Середньозважений валютний курс 2018 року 

Середньозважений валютний курс 2017 року вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал вплив 

на прибуток/(збиток) вплив на власний капiтал 1 2 3 4 5 6 1 Змiцнення долара США на 5 % 20 20 17 17 2 

Послаблення долара США на 5 % (20) (20) (17) (17) 3 Змiцнення євро на 5 % 7 7 15 15 4 Послаблення 

євро на 5 % (7) (7) (15) (15) 5 Змiцнення юань на 5 % 5 5 - - 6 Послаблення юань на 5 % (5) (5) - - 

Процентний ризик Процентний ризик це iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або 

недоотримання запланованих доходiв унаслiдок впливу несприятливих змiн процентних ставок. Цей 

ризик впливає як на прибутковiсть Банку (в короткостроковiй перспективi), так i на його економiчну 

вартiсть (в довгостроковiй перспективi). Процентний ризик може виникнути у таких випадках: наявностi 

розбiжностей у термiнах повернення наданих та залучених коштiв; наявностi розбiжностей у 

встановленнi ставок за активними та пасивними операцiями (фiксованi ставки проти змiнних i навпаки); 

неправильного прогнозування кривої дохiдностi Банку. Управлiння процентним ризиком здiйснюється за 

допомогою GAP- аналiзу (аналiзу розриву/дисбалансу), а також шляхом управлiння термiнами, на якi 

Банк залучає або розмiщує кошти. Цей аналiз проводиться на пiдставi iмiтацiйного розрахунку можливих 

втрат при рiзних напрямках змiн процентних ставок. Це дозволяє розрахувати процентний 

прибуток/збиток Банку або можливi втрати процентного прибутку, що дає змогу керiвництву Банку 

дослiджувати змiну показникiв процентного ризику за рiзних економiчних умов. При визначеннi 

вiдкритої позицiї по процентному ризику активи та пасиви i позабалансовi зобов'язання Банку, якi 

чутливi до змiни процентних ставок, розподiляються по вiдповiдним перiодам повернення/погашення 

(для iнструментiв з фiксованою процентною ставкою) або по термiнам змiни процентної ставки (для 

iнструментiв iз змiнною процентною ставкою). Управлiння процентним ризиком здiйснюється за 

допомогою наступних iнструментiв: вимiрювання, оцiнка i порiвняння динамiки процентних ставок у 

Банку i середнiх ринкових, а також обсягiв активiв i пасивiв, чуттєвих до змiни процентної ставки, GAP 

аналiз; структурування активiв i пасивiв Банку вiдповiдно до правил, встановлених для управлiння 

ризиком лiквiдностi; аналiз розривiв мiж активами i пасивами Банку по термiнах повернення активiв i 

погашення зобов'язань, чуттєвих до змiни процентної ставки та зменшення розривiв. Крiм того, для 

оперативного реагування на змiни умов ринку, Банком розраховуються такi показники, на якi 

встановленi такi внутрiшнi нормативи: доходнiсть процентних активiв за мiсяць (приведена до рiчної) не 

менше 15%; вартiсть процентних зобов'язань за мiсяць (приведена до рiчної) не бiльше 14%; чистий 

процентний спред не менше 3%; чиста процентна маржа за мiсяць (приведена до рiчної) не менше 5%. 

Таблиця 25.4. Загальний аналiз процентного ризику (тис.грн.) Рядок Найменування статтi На вимогу i 

менше 1 мiс. Вiд 1 до 6 мiс. Вiд 6 до 12 мiс. Бiльше року Усього 1 2 3 4 5 6 8 2018 рiк 1 Усього 

фiнансових активiв 95 587 73 456 - - 169 043 2 Усього фiнансових зобов'язань 163 20 - 33 207 33 390 3 

Чистий розрив за процентними ставками на кiнець дня 31 грудня 2018 року 95 424 73 436 - (33 207) 135 

653 2017 рiк 4 Усього фiнансових активiв 142 668 7 052 - - 149 720 5 Усього фiнансових зобов'язань 163 - 

- 23 133 23 296 6 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець дня 31 грудня 2017 року 142 505 7 

052 - (23 133) 126 424 Станом на 31.12.2018 року Банк мав позитивнi розриви мiж обсягами процентних 

активiв та процентних зобов'язань за усiма перiодами повернення активiв та погашення зобов'язань 

(окрiм перiоду "Бiльше року", в якому знаходиться субординований борг). У перiодах з позитивними 

розривами зниження чистої процентної маржi може вiдбутись у разi зниження процентних ставок за 

активними,так i за пасивними операцiями. При цьому може вiдбутись тiльки зменшення чистого 

процентного доходу, не за одним термiном повернення/погашення активiв/зобов'язань Банк не 

наражається на отримання збитку за чистим процентним доходом, тому рiвень процентного ризику 

класифiкується як прийнятний. Таблиця 25.5. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими 



iнструментами Рядок Найменування статтi 2018 2017 гривня долари США євро iншi гривня долари США 

євро iншi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Активи 1 Кошти в iнших банках 0,00% - - - 0,00% 0,05% - - Борговi цiннi 

папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 16,93% - - - 14,69% - - - Зобов'язання 4 

Строковi кошти клiєнтiв 5,11% - - - - - - - 5 Субординований борг 11,35% - - - 9,72% - - - В таблицi 25.5 

наведенi данi за середньозваженими фiксованими процентними ставками, якi базуються на щоденнiй та 

щомiсячнiй звiтностi, що подається Правлiнню Банку. Iнший цiновий ризик Iнший цiновий ризик - це 

ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту 

коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають внаслiдок вiдсоткового чи 

валютного ризику) або ризик, що виникає вiд фiнансового iнструменту внаслiдок змiн у цiнах на 

iнструменти власного капiталу. Станом за 31.12.2018 року Банк не мав фiнансових iнструментiв, якi б 

наражали Банк на iнший цiновий ризик. Географiчний ризик Географiчний ризик оцiнюється за видами 

активiв та зобов'язань за країнами, у яких зареєстрованi контрагенти банку (Україна, ОЕСР та iншi 

країни). Банк здiйснює контроль за ризиком змiни законодавства i регуляторного середовища та оцiнює 

його вплив на дiяльнiсть банку. Такий пiдхiд дозволяє зменшити потенцiйнi збитки вiд коливань 

iнвестицiйного клiмату в Українi. Географiчна концентрацiя активiв та зобов'язань наведена у таблицях 

нижче. Таблиця 25.6. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за 2018 рiк 

(тис.грн.) Рядок Найменування статтi Україна Усього 1 2 3 4 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 3 

289 3 289 2 Борговi цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 169 043 169 043 3 

Усього фiнансових активiв 172 332 172 332 Зобов'язання 4 Кошти клiєнтiв 617 617 5 Iншi зобов'язання 4 4 

6 Субординований борг 32 754 32 754 7 Усього фiнансових зобов'язань 33 375 33 375 8 Чиста балансова 

позицiя за фiнансовими iнструментами 138 957 138 957 Таблиця 25.7. Аналiз географiчної концентрацiї 

фiнансових активiв та зобов'язань за 2017 рiк (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Україна Усього 1 2 3 

4 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 3 417 3 417 2 Борговi цiннi папери, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 149 720 149 720 3 Усього фiнансових активiв 153 137 153 137 Зобов'язання 4 

Кошти клiєнтiв 2 544 2 544 5 Субординований борг 23 296 23 296 6 Усього фiнансових зобов'язань 25 840 

25 840 7 Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 127 297 127 297 Ризик лiквiдностi Ризик 

лiквiдностi - iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання запланованих 

доходiв унаслiдок неспроможностi банку забезпечувати фiнансування зростання активiв та/або 

виконання своїх зобов'язань у належнi строки. В частинi управлiння ризиком лiквiдностi Банком 

постiйно визначаються потреби у поточнiй та строковiй лiквiдностi, обсяги фiнансування, необхiднi 

Банку для проведення операцiй. На щоденнiй та щомiсячнiй основi здiйснюється аналiз руху залишкiв та 

оборотiв на рахунках, динамiки формування ресурсної бази та структури i напрямкiв розмiщення 

тимчасово вiльних коштiв. Управлiння ризиком лiквiдностi Банком здiйснюється на основi 

планування/переднього прогнозування основних параметрiв лiквiдностi та сценарного моделювання 

ризику. Для цього Банк: - у поточнiй дiяльностi враховує можливiсть виникнення нестачi лiквiдностi у 

разi кризи на фiнансовому ринку або/та погiршення фiнансового стану Банку та проводить стрес - 

тестування на щоквартальнiй основi; - проводить операцiйне прогнозування нормативiв лiквiдностi; - 

встановлює внутрiшнi лiмiти лiквiдностi та щомiсячно проводить аналiз їх дотримання; - у процесi 

управлiння балансом з метою мiнiмiзацiї ризику лiквiдностi, враховує взаємозв'язок ризику лiквiдностi з 

iншими видами ризикiв Банку, економiчною та полiтичною ситуацiєю у поточнiй момент та в 

перспективi. Управлiння ризиком лiквiдностi здiйснюється Банком за допомогою таких iнструментiв: - 

забезпечення виконання нормативiв лiквiдностi i нормативу обов'язкового резерву; - оцiнка чистої 

лiквiдної позицiї; - диверсифiкацiя джерел залучення; - вимiрювання, оцiнка i порiвняння величин 

коефiцiєнтiв лiквiдностi балансу Банку; - аналiз розривiв активiв i пасивiв Банку за термiнами 

повернення активiв i погашення зобов'язань; - лiмiтування величин коефiцiєнтiв лiквiдностi балансу, а 

також величин розривiв активiв i пасивiв Банку за термiнами повернення активiв i погашення 

зобов'язань; - непрацюючi активи фiнансуються iншими пасивами й основним капiталом; - обсяг робочих 

активiв, що приносять дохiд, повинний бути бiльше, нiж обсяг власного оборотного капiталу i 

термiнових депозитiв клiєнтiв. Управлiння лiквiднiстю Банку здiйснюється у стандартному та 

антикризовому режимах. "Полiтика управлiння активами та пасивами" та "Положення про управлiння 

основними банкiвськими ризиками" регламентує управлiння лiквiднiстю у стандартному режимi, а 

управлiння лiквiднiстю в кризовому режимi регламентується "Положенням про антикризове управлiння 

та порядок взаємодiї пiдроздiлiв в умовах кризи лiквiдностi". Для забезпечення виконання своїх 

поточних зобов'язань протягом одного операцiйного дня Банк завжди має не тiльки мiнiмально 

необхiдний обсяг високолiквiдних активiв, але й резервний запас коштiв для виконання непередбачених 



платежiв. Фактичнi значення нормативу миттєвої лiквiдностi протягом звiтного року значно 

перевищували нормативнi значення та на звiтнi дати були такими: На дату Нормативне значення 

Фактичне значення нормативу, % Запас виконання нормативу, % 01.02.2018 20% 1262,12% 1242,12% 

01.03.2018 20% 17596,90% 17576,90% 01.04.2018 20% 21052,22% 21032,22% 01.05.2018 20% 6111,13% 

6091,13% 01.06.2018 20% 46382,53% 46362,53% 01.07.2018 20% 25337,47% 25317,47% 01.08.2018 20% 

13514,06% 13494,06% 01.09.2018 20% 21445,61% 21425,61% 01.10.2018 20% 10535,99% 10515,99% 

01.11.2018 20% 9119,69% 9099,69% 01.12.2018 20% 27754,29% 27734,29% 01.01.2019 20% 27961,57% 

27941,57% Виконання поточних зобов'язань протягом одного календарного мiсяця забезпечується 

встановленням мiнiмально необхiдного обсягу активiв Банку для виконання обсягу зобов'язань такого 

термiну, але фактичнi показники нормативу поточної лiквiдностi свiдчать про те, що протягом звiтного 

року Банк мав обсяг активiв з кiнцевим строком погашення до 31 дня, що значно перевищував 

мiнiмально необхiдний: На дату Нормативне значення Фактичне значення нормативу, % Запас виконання 

нормативу, % 01.02.2018 40% 5910,48% 5870,48% 01.03.2018 40% 69298,89% 69258,89% 01.04.2018 40% 

74611,02% 74571,02% 01.05.2018 40% 81239,35% 81199,35% 01.06.2018 40% 82328,14% 82288,14% 

01.07.2018 40% 77300,34% 77260,34% 01.08.2018 40% 35829,04% 35789,04% 01.09.2018 40% 21445,61% 

21405,61% 01.10.2018 40% 10535,99% 10495,99% 01.11.2018 40% 9119,69% 9079,69% 01.12.2018 40% 

27306,68% 27266,68% 01.01.2019 40% 27961,57% 27921,57% Виконання поточних зобов'язань протягом 

одного року забезпечується встановленням мiнiмально необхiдного обсягу активiв Банку для виконання 

обсягу зобов'язань такого термiну, але фактичнi показники нормативу короткострокової лiквiдностi 

свiдчать про те, що протягом звiтного року Банк мав обсяг активiв з кiнцевим строком погашення до 1 

року, що теж значно перевищував мiнiмально необхiдний: На дату Нормативне значення Фактичне 

значення нормативу, % Запас виконання нормативу, % 01.02.2018 60% 5910,48% 5850,48% 01.03.2018 

60% 69298,89% 69238,89% 01.04.2018 60% 74611,02% 74551,02% 01.05.2018 60% 81239,35% 81179,35% 

01.06.2018 60% 82328,14% 82268,14% 01.07.2018 60% 70631,51% 70571,51% 01.08.2018 60% 34335,21% 

34275,21% 01.09.2018 60% 20899,06% 20839,06% 01.10.2018 60% 10403,00% 10343,00% 01.11.2018 60% 

12462,06% 12402,06% 01.12.2018 60% 26873,67% 26813,67% 01.01.2019 60% 27054,99% 26994,99% 

Таблиця 25.8. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 2018 рiк (тис.грн.) Рядок 

Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв 

Понад 5 рокiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Кошти клiєнтiв 597 10 10 - - 617 2 Субординований борг 163 - - 32 

591 - 32 754 3 Iншi зобов'язання 4 - - - - 4 4 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими 

зобов'язаннями 764 10 10 32 591 - 33 375 Таблиця 25.9. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками 

погашення за 2017 рiк (тис.грн.) Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 

3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Кошти клiєнтiв: 2 544 - - - - 2 544 

2 Субординований борг 163 - - 23 133 - 23 296 3 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими 

зобов'язаннями 2 707 - - 23 133 - 25 840 Таблиця 25.10. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за 

строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за 2018 рiк (тис.грн.) Рядок Найменування 

статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв 

Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 3 289 - - - - 3 289 2 Борговi цiннi папери, 

якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 95 587 25 868 47 588 - - 169 043 3 Усього фiнансових 

активiв 98 876 25 868 47 588 - - 172 332 Зобов'язання 4 Кошти клiєнтiв 597 10 10 - - 617 5 Iншi 

зобов'язання 4 - - - - 4 6 Субординований борг 163 - - 32 591 - 32 754 7 Усього фiнансових зобов'язань 764 

10 10 32 591 - 33 375 8 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 98 112 25 858 47 578 (32 591) - 

138 957 9 Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 98 112 123 970 171 548 138 957 138 957 

Таблиця 25.11. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних 

строкiв погашення за 2017 рiк (тис.грн.) Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 

мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 Активи 1 Грошовi кошти та 

їх еквiваленти 3 417 - - - - 3 417 2 Борговi цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

142 668 7 052 - - - 149 720 3 Усього фiнансових активiв 146 085 7 052 - - - 153 137 Зобов'язання 4 Кошти 

клiєнтiв 2 544 - - - - 2 544 5 Субординований борг 163 - - 23 133 - 23 296 6 Усього фiнансових зобов'язань 

2 707 - - 23 133 - 25 840 7 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 143 378 7 052 - (23 133) - 127 

297 8 Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 143 378 150 430 150 430 127 297 127 297 

Концентрацiя iнших ризикiв Iншими банкiвськими ризиками, на якi Банк може наражатися у своїй 

дiяльностi, є: 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. Для забезпечення оцiнки та управлiння операцiйним 

ризиком у Банку здiйснюється ряд заходiв, а саме: - розробка стандартних операцiйних процедур та 

положень; - погодження процедурних питань мiж структурними пiдроздiлами; - наявнiсть та дотримання 

технологiчних карт здiйснення операцiй; - реалiзацiя операцiйних процедур в iнформацiйних системах; - 

iдентифiкацiя клiєнтiв Банку; - аналiз операцiї перед її здiйсненням; - верифiкацiя, авторизацiя 

документiв; - застосування автоматизованих систем обробки iнформацiї при виконаннi операцiй, що 

прискорює швидкiсть виконання та обробки, зменшує питому вагу "ручної" обробки iнформацiї; - чiткий 

розподiл обов'язкiв та повноважень щодо здiйснення операцiй; - встановлення строкiв виконання робiт та 

контроль за їх виконанням; - вдосконалення системи контролю за операцiйними технологiчними 

процесами; - впровадження сучасних iнформацiйних технологiй передачi даних, захисту iнформацiї; - 

розробка посадових iнструкцiй та ретельне виконання їх вимог кожним спiвробiтником; - колегiальне 

прийняття рiшень на пiдставi аналiзу прогнозних розрахункiв тих або iнших видiв операцiй; - своєчасний 

та повний облiк операцiй з клiєнтами або контрагентами, контроль за дотриманням облiкової полiтики 

Банку та вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; - реєстрацiя вхiдної i вихiдної 

кореспонденцiї Банку; - надання актуальної аналiтичної iнформацiї керiвництву за допомогою 

автоматизованих засобiв; - створення резервних копiй ОДБ, застосування процесiв дублювання та 

вiдновлення iнформацiї. - пiдготовка та навчання персоналу; - стимулювання та мотивацiя персоналу у 

належному та сумлiнному виконаннi своїх службових обов'язкiв; - подвiйний контроль та перевiрка 

вiдповiдностi виконання виконавцями особливо важливих та вiдповiдальних технологiчних процедур та 

операцiй. 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 iмовiрнiсть 

виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходiв унаслiдок 

неправильних управлiнських рiшень та неадекватного реагування на змiни в бiзнес-середовищi. 

Управлiння наявним стратегiчним ризиком здiйснюється Банком шляхом узгодження стратегiчних цiлей, 

бiзнес-стратегiй, ресурсiв, а також якостi реалiзацiї цiлей Банку. Стратегiчний ризик оцiнюється, як 

кiлькiсним шляхом, так i якiсним, а саме: - проведенням оцiнки та визначенням сильних та слабких 

сторiн, загроз та можливостей Банку (SWOT аналiз); - обчисленням вiдхилень планових показникiв вiд 

фактичних за пiдсумками роботи у фiнансовому роцi на перiодi не менш трьох рокiв (стратегiчне 

планування); - проведенням оцiнки виконання Банком стратегiчного плану (у тому числi бюджету) та 

аналiзу вiдхилень. Стратегiчний план у разi необхiдностi розглядається та коригується вiдповiдно до змiн 

ринкових умов та потреб Банку щодо фiнансових, операцiйно - технологiчних та кадрових ресурсiв.  

 

26.  

 

ПРИМIТКА 26. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ Банк здiйснює полiтику управлiння капiталом, що 

базується на розумiннi природи i характеру дiяльностi банку з визначенням ризикiв, що властивi 

операцiям банку та визначенням їхнього впливу на достатнiсть власного капiталу. Банк визнає, що 



основним призначенням капiталу є покриття рiзноманiтних ризикiв та забезпечення захисту вкладiв, 

фiнансової стiйкостi та стабiльної дiяльностi. Таблиця 26.1. Структура регулятивного капiталу (тис.грн.) 

Рядок Найменування статтi 2018 2017 1 2 3 4 Основний капiтал 1.1 Фактично сплачений зареєстрований 

статутний капiтал 244 000 244 000 1.2 Резервнi фонди 4 044 4 044 1.3 Додатковий капiтал (262) (262) 1.4 

Зменшення основного капiталу (63 412) (63 336) 1.4.1 Нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу (191) 

(115) 1.4.2 Збитки минулих рокiв (63 221) (61 809) 1.4.3 Розрахунковий збиток поточного року - (1 412) 

1.5 Усього основний капiтал 184 371 184 446 Додатковий капiтал 2.1. Розрахунковий прибуток поточного 

року 13 434 - 2.1.1 Прибуток звiтного року 8 151 - 2.1.2. Iнший сукупний дохiд (результут коригування 

вартостi фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання 5 352 - 2.1.3. Непокритий кредитний ризик 

(69) - 2.1.4. Нарахованi доходи,строк сплати яких минув (22) - 2.1.5. Частина суми сформованого резерву 

за активною банкiвською операцiєю, що належить до нарахованих доходiв, якi не отриманi понад 30 днiв 

22 - 2.2 Субординований борг, що враховується до капiталу 31 100 25 600 2.3 Усього додатковий капiтал 

44 534 25 600 3 Усього регулятивний капiтал 228 905 210 046 Фактичнi значення нормативу достатностi 

(адекватностi) регулятивного капiталу (при нормативному значення не менше 10%) протягом звiтного 

року (у порiвняннi з попереднiм роком) не тiльки дотримувались, але й мали значний запас дотримання: 

На дату Фактичне значення нормативу, % На дату Фактичне значення нормативу, % 01.02.2017 209,05% 

01.02.2018 359,60% 01.03.2017 208,42% 01.03.2018 371,37% 01.04.2017 206,15% 01.04.2018 372,60% 

01.05.2017 184,85% 01.05.2018 383,60% 01.06.2017 183,76% 01.06.2018 385,90% 01.07.2017 181,66% 

01.07.2018 387,97% 01.08.2017 88,15% 01.08.2018 386,98% 01.09.2017 88,18% 01.09.2018 389,83% 

01.10.2017 85,95% 01.10.2018 386,34% 01.11.2017 84,74% 01.11.2018 388,34% 01.12.2017 388,69% 

01.12.2018 390,12% 01.01.2018 359,48% 01.01.2019 380,74%  

 

27.  

 

ПРИМIТКА 27. ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БАНКУ а) розгляд справ у судi Станом на 31.12.2018 

року Банк виступає стороною рiзних судових процесiв та спорiв. Потенцiнi зобов'язання, за якими iснує 

ризик вибуття грошових коштiв, - вiдсутнi. б) потенцiйнi податковi зобов'язання банку Станом на 31 

грудня 2018 Банк не мав потенцiйних податкових зобов'язань. в) зобов'язання за капiтальними 

iнвестицiями На 31.12.2018 року Банк не мав зобов'язань щодо придбання основних засобiв та 

нематерiальних активiв. г) зобов'язання оперативного лiзину (оренди) На 31.12.2018 року у Банка 

зобов'язання оперативного лiзингу вiдсутнi. д) зобов'язання з кредитування Станом на 31 грудня 2018 

року Банк не мав зобов'язань з кредитування. Станом на 31 грудня 20178року Банк не мав часток в 

асоцiйованих компанiях, та не нiс солiдарної вiдповiдальностi з iншими iнвесторами по зобов'язанням 

асоцiйованих компанiй. Станом на 31 грудня 2018 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.  

 

28.  

 

ПРИМIТКА 28. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Справедлива вартiсть - цiна, 

яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж 

учасниками ринку на дату операцiї. Наданi (отриманi) кредити, розмiщенi (залученi) вклади (депозити) 

пiд час первiсного визнання банк оцiнює за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на операцiю. 

Справедлива вартiсть фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання, як правило дорiвнює 

фактичнiй цiнi операцiї. Справедлива вартiсть найкраще пiдтверджується iснуючими ринковими цiнами. 

Справедливу вартiсть iнструментiв, щодо яких немає котирувань на активному ринку, Банк визначав за 

допомогою методик оцiнки. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв iз плаваючою процентною 

ставкою, що не котируються на активному ринку, дорiвнює їхнiй балансовiй вартостi. Справедлива 

вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою, якi не мають ринкових котирувань, була 

розрахована на основi оцiночних майбутнiх очiкуваних грошових потокiв, дисконтованих iз 

застосуванням поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний кредитний 

ризик та строк до погашення, який залишився. Ставки дисконтування, що використовуються, залежать 

вiд валюти та строку погашення iнструменту, а також вiд кредитного ризику контрагента. Таблиця 28.1. 

Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки активiв 

та зобов'язань станом на 31 грудня 2018 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi Справедлива вартiсть за 



рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Балансова вартiсть Ринковi котирування (1-й 

рiвень) Модель оцiнки, що використовує спостережнi данi (2-й рiвень) Модель оцiнки, що використовує 

показники, не пiдтвердженi ринковими даними (3-й рiвень) 1 2 3 4 5 6 7 I АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх 

еквiваленти 3 289 - - 3 289 3 289 1.1 готiвковi кошти 2 479 - - 2 479 2 479 1.2 кошти в Нацiональному 

банку України (крiм обов'язкових резервiв) 356 - - 356 356 1.3 кореспондентськi рахунки, депозити та 

кредити овернай у банках 454 - - 454 454 2 Борговi цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю - - 169 043 169 043 169 043 2.1 Державнi облiгацiї - - 120 878 120 878 120 878 2.2 Депозитнi 

сертифiкати НБУ - - 48 165 48 165 48 165 3 Iнвестицiйна нерухомiсть - 27 761 - 27 761 27 761 4 Основнi 

засоби та нематерiальнi активи - 28 638 - 28 638 28 638 4.1 будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 28 

447 - 28 447 28 447 4.2 нематерiальнi активи - 191 - 191 191 5 Усього активiв 3 289 56 399 169 043 228 731 

228 731 II ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 6 Кошти клiєнтiв - - 617 617 617 6.1 Iншi юридичнi особи - - 204 204 204 6.2 

Фiзичнi особи - - 413 413 413 7. Iншi зобов'язання - - 4 4 4 7.1 Iншi зобов'язання - - 4 4 4 8. 

Субординований борг - - 32 754 32 754 32 754 9 Усього зобов'язань - - 33 375 33 375 33 375 Таблиця 28.2. 

Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки активiв 

та зобов'язань за 2017 рiк (тис.грн.) Рядок Назва статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки 

Усього справедлива вартiсть Балансова вартiсть Ринковi котирування (1-й рiвень) Модель оцiнки, що 

використовує спостережнi данi (2-й рiвень) Модель оцiнки, що використовує показники, не пiдтвердженi 

ринковими даними (3-й рiвень) 1 2 3 4 5 6 7 I АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 3 417 - - 3 417 

3 417 1.1 готiвковi кошти 901 - - 901 901 1.2 кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових 

резервiв) 1 837 - - 1 837 1 837 1.3 кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернай у банках 679 - - 

679 679 2 Борговi цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю - - 149 720 149 720 149 

720 2.1 Державнi облiгацiї - - 128 629 128 629 128 629 2.2 Депозитнi сертифiкати НБУ - - 21 091 21 091 21 

091 3 Iншi фiнансовi активи: - - - - - 3.1. iншi фiнансовi активи - - - - - 4 Iнвестицiйна нерухомiсть - 27 808 

- 27 808 27 808 5 Основнi засоби та нематерiальнi активи - 28 695 - 28 695 28 695 5.1 будiвлi, споруди та 

передавальнi пристрої - 28 580 - 28 580 28 580 5.2 нематерiальнi активи - 115 - 115 115 6 Усього активiв 3 

417 56 503 149 720 209 640 209 640 II ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 7 Кошти клiєнтiв - - 2 544 2 544 2 544 7.1 Iншi 

юридичнi особи - - 2 544 2 544 2 544 8 Субординований борг - - 23 296 23 296 23 296 9 Усього зобов'язань 

- - 25 840 25 840 25 840  

 

29.  

 

ПРИМIТКА 29. ПОДАННЯ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ ЗА КАТЕГОРIЯМИ ОЦIНКИ Для цiлей 

оцiнки МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" встановлює такi кагегорiї фiнансових активiв: (а) фiнансовi 

активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, (б) фiнансовi активи, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, (в) фiнансовi активи, що облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибутки/(збитки). Усi фiнансовi активи Банку страном на 31 грудня 2018 

року та 31 грудня 2017 року вiднесенi до категорiї фiнансових активiв, що облковуються за 

амортизованою збiвартiстю, та мають наступну структуру: Таблиця 29.1. Фiнансовi активи за 

категорiями оцiнки (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Фiнансовi активи, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 2018 2017 1 2 3 4 ФIНАНСОВI АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

3 289 3 417- 2 Iнвестицiї в цiннi папери 169 043 149 720 3 Усього фiнансових активiв 172 332 153 137 

Фiнансовi зобов'язання Банку класифiкуються Банком як фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю та станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року мають наступну 

структуру: Таблиця 29.2. Фiнансовi зобов'язання за категорiями оцiнки (тис.грн.) Рядок Найменування 

статтi Фiнансовi зобов'язання, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 2018 2017 1 2 3 4 

ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 1 Кошти клiєнтiв 617 2 544- 2 Iншi зобов'язання 4 - 3 Субординований 

борг 32 754 23 296 4 Усього фiнансових зобов'язань 33 375 25 840  

 

30.  

 

ПРИМIТКА 30. 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 суттєвий вплив на iншу сторону при 

прийняттi управлiнських рiшень. Станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2017 року єдиним 

акцiонером банку, якому належаить 100% статутного капiталу Банку було Товариство з обмеженою 



вiдповiдальнiстю "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" (Україна). Таблиця 30.1. Залишки за операцiями з 

пов'язаними сторонами станом на 31.12.2018 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники 

(акцiонери) Банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 1 Кошти клiєнтiв 1.1 Кошти 

клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,0%) 189 - - 1.2 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 

9,5%) - 10 - 1.3 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 8,0%) - 10 - 2 Субодинований борг 

(контрактна процентна ставка 0,0%) 11 900 - - Таблиця 30.2. Залишки за операцiями з пов'язаними 

сторонами станом на 31.12.2017 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) 

Банку 1 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,0%) 2 538 Таблиця 30.3. Доходи та витрати за 

операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2018 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi 

учасники (акцiонери) Банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 1 Процентнi 

витрати 739 1 - 2 Комiсiйнi витрати - - 25 2 Комiсiйнi доходи 48 - 3 Результат коригування вартостi 

фiнансових iнструментiв пiд час первiсного визнання* 5 352 - - *У фiнансовiй звiтностi вiдображено у 

складi iншого сукупного доходу Таблиця 30.4. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами 

станом на 31.12.2017 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) Банку 1 

Комiсiйнi доходи 126 Таблиця 30.4. Виплати провiдному управлiнському персоналу (тис.грн.) Рядок 

Найменування статтi 31.12.2018 31.12.2017 витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане 

зобов'язання 1 2 3 4 5 6 1 Поточнi виплати працiвникам 3 747 119 2 150 53 Операцiї iз суб'єктами 

господарювання, пов'язаними з органами влади Станом на 31 грудня 2018 року акцiї Банку не є 

власнiстю Держави, але протягом майже усього 2017 року Банк був на 98,3275% у власностi Держави пiд 

контролем Фонду державного майна України. Суб'єкти господарювання, зв'язанi iз органами державної 

влади - суб'єкти господарювання, якi контролюються, перебувають пiд спiльним контролем або суттєвим 

впливом органiв державної влади. Органи державної влади - органи державної влади, урядовi агенцiї та 

подiбнi органи державної влади. Протягом попереднього звiтного року Банк здiйснював наступнi 

операцiї з суб'єктами господарювання, пов'язаними iз органами влади: (тис.грн.) Залишки за операцiями 

iз суб'єктами господарювання, пов'язаними iз органами державної влади 31.12.2017 Кореспондентський 

рахунок в Нацiональному банку України 1 948 Кореспонденськi рахунки в iнших банках 679 Цiннi 

папери в портфелi банку до погашення 149 720 Субординований борг (23 296) Доходи та витрати за 

операцiями iз суб'єктами господарювання, пов'язаними iз органами державної влади 31.12.2017 

Процентнi доходи за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках 44 Процентнi доходи за 

цiнними паперами 9 895 Процентнi витрати за субординованим боргом (7 037)  

 

31.  

 

ПРИМIТКА 31. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ Пiсля завершення звiтного перiоду та до дати 

складання цього звiту значнi подiї, що могли б вплинути на результати цiєї фiнансової звiтностi, не 

вiдбувались. Голова правлiння О.Ю.Локтiонов Головний бухгалтер Н.О. Зеленюк  

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

фiрма "АКТИВ-АУДИТ" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

30785437 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, будинок 

23-Б 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

2315 30.03.2001 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 349/4, дата: 28.09.2017 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Не вносячи застережень до нашого 

звiту, звертаємо увагу на: 

Звiт про фiнансовий стан (баланс) 

на 31 грудня 2018 року, вiдповiдно 

до якого власний капiтал (чистi 

активи) Банку на звiтну дату є 

меншим за розмiр статутного 

капiталу, що не вiдповiдає вимогам 

частини 3 статтi 155 Цивiльного 

кодексу України.  

 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 852, дата: 28.09.2018 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 01.10.2018, дата 

закінчення: 01.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 01.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

150 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Аудиторської фiрми "АКТИВ-АУДИТ" 

за результатами аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi 

Акцiонерного товариства  

"Український банк реконструкцiї та розвитку"  

станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року 

 

 

Цей Звiт незалежного аудитора адресується:  

керiвництву Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку"; 

Нацiональному банку України; 



Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; 

всiм iншим можливим користувачам рiчної фiнансової звiтностi 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" (надалi - АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку", Банк), 

що складається зi Звiту про фiнансовий стан (балансу) на 31 грудня 2018 року, Звiту про 

прибутки i збитки, Звiту про сукупний дохiд, Звiту про змiни у власному капiталi (звiту про 

власний капiтал) та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i 

примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2018 року, його фiнансовi результати i грошовi 

потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV щодо складання фiнансової 

звiтностi. 

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Банку згiдно з 

Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог 

та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Iнвестицiйна нерухомiсть 

Як зазначено у примiтцi 4 до фiнансової звiтностi "Принципи облiкової полiтики" 

iнвестицiйна нерухомiсть Банк облiковує за методом собiвартостi. Водночас, Мiжнародний 

стандарт бухгалтерського облiку 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" визначає, що модель оцiнки 

iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю призводить до бiльш достовiрного 

подання, за винятком тих випадкiв, коли суб'єкт господарювання не може оцiнювати 

справедливу вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на постiйнiй основi, коли ринок для зiставної 

вартостi неактивний за умови недостатньої кiлькостi операцiй останнього часу. На звiтну дату 

iнвестицiйна нерухомiсть складає суттєву частину активiв Банку - 12%. З врахуванням 

зазначеного оцiнка вартостi визнання iнвестицiйної нерухомостi у фiнансовiй звiтностi Банку 

було визначено нами, як ключове питання аудиту. 

Ми провели процедури з метою визначення дiапазону оцiнок, у якому найбiльш iмовiрно 

перебуває справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Банку, зокрема: 

o оцiнили об'єктивнiсть, незалежнiсть зовнiшнiх оцiнювачiв, якi визначали ринкову вартiсть 

iнвестицiйної нерухомостi Банку, на звiтну дату, а також проаналiзували основнi пiдходи та 

методологiю щодо визначення ринкової вартостi об'єктiв; 

o залучили експертiв з оцiнки нерухомостi з метою отримання незалежної думки щодо 

ринкової вартостi iнвестицiйної нерухомостi Банку на звiтну дату.  

За результатами проведених процедур ми не виявили суттєвих невiдповiдностей з оцiнкою 



керiвництвом Банку при вiдображеннi вартостi iнвестицiйної нерухомостi у фiнансовiй 

звiтностi на звiтну дату. 

 

Iнформацiя щодо iнвестицiйної нерухомостi Банку наведена в примiтцi 8 до фiнансової 

звiтностi.  

Т 

Пояснювальний параграф 

Не вносячи застережень до нашого звiту, звертаємо увагу на: 

Звiт про змiни у власному капiталi (звiт про власний капiтал) за рiк, що закiнчився на 31 

грудня 2018 року, в якому розкривається iнформацiя щодо значних збиткiв, понесених Банком 

у минулих перiодах, в результатi чого власний капiтал (чистi активи) Банку на звiтну дату є 

меншим за розмiр статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам частини 3 статтi 155 

Цивiльного кодексу України.  

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi керiвництва (звiтi про управлiння) 

Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" за 2018 рiк (надалi - 

Звiт керiвництва), але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 

чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi 

проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої 

iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно 

було б включити до звiту. 

Вiдповiдно до вимог ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 

повiдомляємо наступне. 

Ми перевiрили iнформацiю, викладену у роздiлi "Звiт про корпоративне управлiння" Звiту 

керiвництва, щодо: 

o дотримання Банком положень кодексу корпоративного управлiння, 

o проведених протягом звiтного перiоду загальних зборiв акцiонерiв Банку та прийнятих на 

зборах рiшень, 

o персонального складу Спостережної/Наглядової ради та Правлiння Банку, комiтетiв 

Правлiння Банку, та проведенi засiдання та прийнятих на них рiшень, 

з iнформацiєю, викладеною в Кодексi корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного 

товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (затверджений рiшенням єдиного 

акцiонера Банку №6/2018 вiд 24.04.2018р.), iншими прийнятими Банком 

положеннями/полiтиками в частинi корпоративного управлiння, iншою iнформацiєю i або 

нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, та не встановили суттєвих невiдповiдностей. 

Водночас зазначаємо, що система корпоративного управлiння Банку потребує вдосконалення з 

врахуванням положень Методичних рекомендацiй щодо органiзацiї корпоративного 

управлiння в банках України (затвердженi рiшенням Правлiння Нацiонального банку України 

№814-рш вiд 03.12.2018р.) зокрема в частинi актуалiзацiї функцiй органiв управлiння Банку, 

внутрiшнiх положень щодо їх дiяльностi, створення комiтетiв Наглядової ради Банку. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал 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, що не 



мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал 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, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити дiяльнiсть, 

або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями (Наглядова рада), несуть 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: 

o 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 невиявлення 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; 

o 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; 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

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; 

o 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 Наглядовiй радi 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 Наглядовiй радi твердження, 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 Наглядовiй радi, ми визначили тi, що 

мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є 

ключовими питаннями аудиту. 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 та нормативних актiв 

Iнша iнформацiя щодо Звiту про корпоративне управлiння 

Ми розглянули питання, що мiстяться в Звiтi про корпоративне управлiння Звiту керiвництва, 

стосовно: 

o основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Банку; 

o перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Банку; 

o iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних 

зборах Банку; 

o порядку призначення та звiльнення посадових осiб Банка; 

o повноважень посадових осiб Банку, 

та повiдомляємо, що зазначена iнформацiя розкрита управлiнським персоналом з 

дотриманням вимог чинного законодавства, зокрема Законiв України "Про цiннi папери та 

фондову бiржу" та "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг" та узгоджена з iншими частинами рiчного звiту. 

Банк має здiйснити заходи щодо запровадження вимог Положення про органiзацiю системи 

управлiння ризиками в банках України та банкiвських групах, затвердженого постановою 

Правлiння НБУ №64 вiд 11.06.2018р. (iз змiнами та доповненнями) згiдно з графiком, 

визначеним цим Положенням. 

 

 

Вiдповiдно до п. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть" надаємо наступну iнформацiю. 

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 

обов'язкового аудиту, дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна 

тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження 

повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень 

Ми були призначенi на проведення обов'язкового аудиту дiяльностi АТ "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" за 2018 рiк рiшенням Спостережної ради Банку вiд 18.09.2018р., 

протокол №9/2018. 

Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням 

продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень - 2 роки. 

Опис та оцiнка ризикiв. Результативнiсть аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема 

пов'язаних iз шахрайством 

Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей Звiт незалежного 

аудитора, ми виконали аудиторськi процедури з оцiнки ризикiв суттєвого викривлення 

iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що 

включають ризик завищення у фiнансовiй звiтностi вартостi активiв, а саме iнвестицiйної 

нерухомостi, iнвестицiй в цiннi папери, через необгрунтоване застосування управлiнським 

персоналом облiкових оцiнок, та пов'язаний з цим ризик неправомiрного визнання доходiв та 

витрат Банку.  

Цiлями нашого аудиту стосовно шахрайства є: iдентифiкувати та оцiнювати ризики суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства; отримувати достатнi належнi 



аудиторськi докази щодо оцiнених ризикiв суттєвих викривлень, спричинених шахрайством, 

шляхом розробки та впровадження вiдповiдних заходiв; а також належним чином реагувати на 

шахрайство або пiдозри на шахрайство, виявленi пiд час аудиту. 

Нашi процедури зокрема включали отримання розумiння правової та нормативної бази, що 

регулює дiяльнiсть Банку та мають прямий вплив на пiдготовку фiнансової звiтностi, перегляд 

ключових полiтик та перегляд кореспонденцiї з регуляторами, вiдповiднi запити до 

управлiнського персоналу Банку, включаючи керiвникiв юридичного пiдроздiлу, пiдроздiлу з 

ризик-менеджменту, пiдроздiлу внутрiшнього аудиту тощо. 

Крiм того, у вiдповiдь на iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення ми: 

o розглянули питання щодо вибору та об?рунтованостi застосування управлiнським 

персоналом облiкової полiтики та облiкових оцiнок, в тому числi ключовi судження та 

припущення, що лежать в основi оцiнки майна Банку та визначення знецiнення фiнансових 

активiв; 

o розглянули ефективнiсть ключових контролiв Банку щодо процесiв визначення 

справедливої/балансової вартостi активiв; 

o вибiрково здiйснили тестування по сутi статей, що визначенi нами як такi, що схильнi до 

ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок помилки або шахрайства. 

За результатами проведених процедур ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити 

про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть Банку мiстить суттєве викривлення внаслiдок 

шахрайства або помилок. 

 

Ми надаємо наступнi твердження 

Ми пiдтверджуємо, що цей Звiт незалежного аудитора узгоджений з нашим додатковим 

звiтом, наданим Наглядовiй радi Банку.  

Ми не надавали Банку послуги, забороненi законодавством, зокрема Законом України "Про 

аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".  

ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" та ключовий партнер iз завдання, iншi посадовi особи та 

працiвники аудиторської фiрми є незалежними по вiдношенню до АТ "Український банк 

реконструкцiї та розвитку".  

Протягом звiтного року ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" надавалися АТ "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" послуги з проведення оцiнки якостi активiв та прийнятностi 

забезпечення за кредитними операцiями Банку вiдповiдно до вимог нормативно-правових 

актiв Нацiонального банку України. Iнформацiя про це розкрита у Звiтi керiвництва. ТОВ "АФ 

"АКТИВ-АУДИТ" не надавала аудиторськi послуги будь-яким контрольованим Банком 

суб'єктам господарювання. 

Обсяг аудиту та властивi для аудиту обмеження 

Iнформацiя щодо обсягу нашого аудиту та властивих для аудиту обмежень розкрита у 

параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi". 

Обсяг аудиторської перевiрки визначається нами таким чином, щоб забезпечити отримання 

нами достатнiх i вiдповiдних аудиторських доказiв щодо: 

o суттєвих господарських операцiй Банку; 

o iнших операцiй, якi, незалежно вiд їх обсягу, характеризуються iстотним ступенем 

аудиторського ризику через сприйнятливiсть до шахрайства або з iнших причин; 

o доцiльностi припущення щодо безперервностi дiяльностi Банку, що використано при 

складаннi фiнансових звiтiв. 

Характер i обсяг аудиторської роботи, яку ми виконуємо, безпосередньо пов'язанi з 

результатом проведених нами оцiнок ризику. Через невiд'ємнi обмеження аудиту iснує 

неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можуть бути 

невиявленими, навiть якщо аудит належно спланований та виконується вiдповiдно до МСА. 

Вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Положення про порядок 

подання банком до Нацiонального банку України аудиторського звiту за результатами 



щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi" (затверджене постановою Правлiння Нацiонального 

банку України вiд 02.08.2018р. №90, iз змiнами та доповненнями) надаємо iнформацiю щодо:  

- вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) розподiлу активiв i зобов'язань Банку за 

строками до погашення у формi статистичної звiтностi про структуру активiв та зобов'язань за 

строками, що складається Банком для подання до Нацiонального банку України, станом на 1 

сiчня 2019 року; 

- дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань внутрiшнього контролю; 

- дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань внутрiшнього аудиту; 

- дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими 

операцiями; 

- дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань визнання пов'язаних iз Банком осiб та операцiй з ними; 

- дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань достатностi капiталу з урахуванням якостi активiв Банку; 

- дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань ведення бухгалтерського облiку. 

Питання, якi викладенi в цьому Звiтi, розглядалися лише в рамках проведення аудиту 

фiнансової звiтностi Банку за 2018 рiк на основi вибiркового тестування та з використанням 

принципу суттєвостi, як того вимагають Мiжнароднi стандарти аудиту. Ми використовували 

професiйне судження для оцiнки аудиторського ризику та розробки аудиторських процедур, 

включаючи аналiз та перевiрку заходiв контролю. Цей роздiл параграфу "Звiт щодо вимог 

iнших законодавчих та нормативних актiв" призначений для використання акцiонерами Банку, 

Наглядовою радою, керiвництвом Банку та Нацiональним банком України. Як зазначено вище, 

процедури з оцiнки питань щодо дiяльностi Банку та органiзацiї систем бухгалтерського 

контролю та внутрiшнього контролю мають обмежений характер, а критерiї оцiнки 

вищезазначених питань можуть вiдрiзнятися вiд критерiїв, що застосовуються Нацiональним 

банком України. 

Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку статистичної звiтностi, розробку, 

впровадження та пiдтримку процедур бухгалтерського облiку, внутрiшнього контролю, 

внутрiшнього аудиту, визнання пов'язаних iз Банком осiб та здiйснення операцiй з ними, 

визначення кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями, забезпечення 

достатностi капiталу вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та 

вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. 

Нашою вiдповiдальнiстю є надання iнформацiї (оцiнки) щодо предмету перевiрки, зазначеного 

вище, на пiдставi проведеного нами аудиту. 

Вiдповiднiсть (достовiрнiсть вiдображення) розподiлу активiв i зобов'язань Банку за строками 

до погашення у формi статистичної звiтностi про структуру активiв та зобов'язань за строками, 

що складається Банком для подання до Нацiонального банку України, станом на 1 сiчня 2019 

року 

За результатами вибiркової перевiрки нами не були встановленi факти, якi б свiдчили про 

недостовiрне вiдображення Банком активiв i зобов'язань за строками у формi статистичної 

звiтностi №631 "Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками", яка складається 

вiдповiдно до Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального 

банку, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України №129 вiд 

01.03.2016р. (iз змiнами та доповненнями).  

 

Нормативи лiквiдностi, встановленi Нацiональним банком України, протягом звiтного року 

Банком дотримувалися.  



 

 

Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань внутрiшнього контролю 

Пiд час виконання аудиторських процедур нами було розглянуто - у межах, необхiдних для 

визначення характеру, послiдовностi та обсягу аудиторських процедур - заходи внутрiшнього 

контролю Банку. Застосованi нами процедури не мали за мету проведення повної та 

всеохоплюючої перевiрки системи внутрiшнього контролю Банку з цiллю визначення всiх 

можливих недолiкiв. 

Через об'єктивнi обмеження, якi притаманнi будь-якiй системi внутрiшнього контролю, iснує 

ризик виникнення помилок та порушень, якi можуть залишитися невиявленими. 

Спостережна/Наглядова рада Банку не дiяла до 15.03.2018р. i була призначена рiшенням 

єдиного акцiонера Банку №3/2018 вiд 15.03.2018р. 

За результатами аудиту звертаємо увагу на необхiднiсть посилення внутрiшнього контролю в 

частинi оцiнки кредитних ризикiв за активними операцiями, посилення контролю з боку 

Наглядової ради щодо ефективностi функцiонування системи внутрiшнього контролю, 

ризикiв, на якi наражається Банк в процесi своєї дiяльностi, виконання планових показникiв 

дiяльностi, визначених у бiзнес-планах та бюджетi. В Банку у звiтному роцi не була 

запроваджена система комплаєнс та механiзми управлiння комплаєнс-ризиком, якi 

впроваджуються з 2019 року.  

За винятком зазначеного у попередньому параграфi за результатами проведених процедур 

нашу увагу не привернули iншi суттєвi аспекти, якi давали би нам пiдстави вважати, що 

заходи внутрiшнього контролю Банку не вiдповiдають нормативно-правовим вимогам 

Нацiонального банку України та про наявнiсть суттєвих недолiкiв у системi внутрiшнього 

контролю Банку, якi б могли негативно вплинути на можливiсть Банку забезпечувати 

ефективне та результативне здiйснення операцiй, ефективнiсть управлiння активами i 

пасивами, ризиками, забезпечувати повноту, своєчаснiсть та достовiрнiсть ведення 

бухгалтерського облiку та складання i надання фiнансової, статистичної, управлiнської, 

податкової та iншої звiтностi, запобiгання шахрайству тощо.  

Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань внутрiшнього аудиту 

Пiд час виконання аудиторських процедур нами було розглянуто - у межах, необхiдних для 

визначення характеру, послiдовностi та обсягу аудиторських процедур - заходи внутрiшнього 

аудиту Банку. Застосованi нами процедури не мали за мету проведення повної та 

всеохоплюючої оцiнки функцiї внутрiшнього аудиту Банку з цiллю визначення всiх можливих 

недолiкiв. 

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 Спостережною/Наглядовою радою процедури пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту на 2018 рiк виконанi в повному обсязi. Протягом звiтного року до планiв 

роботи Служби внутрiшнього аудиту неодноразово вносились змiни, що пов'язано перед усiм 

iз змiною керiвника Служби внутрiшнього аудиту Банку, неукомплектованiстю штату служби 

та недолiками у процедурах ризик-орiєнтовного планування у звiтному роцi. 

Водночас, на нашу думку, процедури внутрiшнього аудиту вiдповiдали потребам та обсягам 

дiяльностi Банку у звiтному роцi. 

За винятком зазначеного у попереднiх параграфах за результатами проведених процедур нашу 

увагу не привернули iншi суттєвi аспекти, якi давали би нам пiдстави вважати, що процедури 

внутрiшнього аудиту Банку протягом звiтного року не вiдповiдали нормативно-правовим 



вимогам Нацiонального банку України. 

Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими 

операцiями 

Визначення розмiру кредитного ризику протягом звiтного року здiйснювалося Банком з 

врахуванням вимог Положення про визначення банками України розмiру кредитного ризику 

за активними банкiвськими операцiями, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального 

банку України №351 вiд 30.06.2016р. (iз змiнами та доповненнями).  

За результатами проведених процедур вважаємо, що розмiр кредитного ризику за активними 

операцiями Банку, а саме господарською дебiторською заборгованiстю, має бути збiльшений 

вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України на 937 тис. грн., а процедури Банку щодо 

визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями потребують 

вдосконалення та посилення контролю в частинi коректного застосування значень 

коефiцiєнтiв PD при розрахунку кредитного ризику за дебiторською заборгованiстю за 

вiдсутностi погодження Нацiональним банком внутрiшнього положення Банку щодо оцiнки 

активiв та розрахунку розмiру кредитного ризику за такими активами. 

Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань визнання пов'язаних iз Банком осiб та операцiй з ними 

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.  

В ходi перевiрки нами не встановленi факти укладення Банком угод з пов'язаними особами на 

умовах, що не є (не були) поточними ринковими умовами та/або на умовах, вiдмiнних вiд 

стандартних за подiбними операцiям Банку з iншими клiєнтами. 

За результатами проведених процедур нашу увагу не привернули будь-якi суттєвi аспекти, якi 

давали би нам пiдстави вважати, що процедури з визнання Банком пов'язаних з ним осiб та 

операцiї з пов'язаними особами протягом звiтного року не вiдповiдали нормативно-правовим 

вимогам Нацiонального банку України.  

 

Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань достатностi капiталу з урахуванням якостi активiв Банку 

Вiдповiдно до фiнансової звiтностi Банку станом на кiнець дня 31.12.2018р. структура активiв 

Банку представлена таким чином: 72,9% - iнвестицiї в цiннi папери; 12,4% - основнi засоби та 

нематерiальнi активи; 12,0% - iнвестицiйна нерухомiсть; 1,4% - грошовi кошти та їх 

еквiваленти;; iншi - 1,3%. 

Вiдображенi у рiчний фiнансовiй звiтностi Банку резерви за активними операцiями 

розрахованi вiдповiдно до внутрiшньої методики, норми якої базуються на вимогах 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вважаємо, що внутрiшнi методики Банку щодо 

формування резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними операцiями 

потребують вдосконалення в частинi впровадження полiтик з визначення розмiру очiкуваних 

кредитних збиткiв за операцiями з державними банками з врахуванням аналiзу їх фiнансового 

стану. Зазначене не вплинуло на коригування резервiв за активними операцiями за 

результатами нашого аудиту. 

На звiтну дату балансова вартiсть iнвестицiй Банку в цiннi папери становить 169 043 тис. грн. 

(72,9% вiд загальних активiв), якi складаються з: 



o депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України (оцiненi за амортизованою 

вартiстю), балансовою вартiстю 48 165 тис. грн. (20,8% вiд загального обсягу активiв);  

o облiгацiї внутрiшньої державної позики (оцiненi за амортизованою вартiстю) балансовою 

вартiстю 120 878 тис. грн. (52,1% вiд активiв). 

Якiсть iнвестицiй Банку в цiннi папери, на нашу думку, є задовiльною. 

Станом на кiнець дня 31.12.2018р. зареєстрований та сплачений статутний капiтал Банку 

складає 244 000 тис. грн., розрахункове значення регулятивного капiталу Банку без 

урахування коригуючих подiй пiсля дати балансу за даними форми №611 "Звiт про 

дотримання економiчних нормативiв та лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї" станом на кiнець 

дня 31.12.2018р. складало 228 955 тис. грн., що вiдповiдає вимогам, встановленим 

Нацiональним банком України щодо мiнiмально допустимого розмiру капiталу банкiвських 

установ. Водночас, з огляду на значнi збитки, понесенi Банком у минулих перiодах, власний 

капiтал (чистi активи) Банку на звiтну дату є меншим за розмiр його статутного капiталу.  

Нормативи капiталу, встановленi Нацiональним банком України, протягом звiтного року 

Банком дотримувалися. Збiльшення розмiру кредитного ризику за результатами нашого 

аудиту не призводить до порушення Банком нормативiв капiталу. 

За винятком зазначеного вище, нашої уваги не привернули iншi суттєвi аспекти, якi б давали 

нам пiдстави вважати, що принципи та процедури Банку щодо формування резервiв та 

капiталу суперечать нормативним вимогам Нацiонального банку України, а розмiр 

регулятивного капiталу Банку станом на звiтну дату урахуванням результатiв аналiзу якостi 

активiв Банку та операцiй iз пов'язаними з Банком особами не вiдповiдає вимогам 

Нацiонального банку України. 

 

Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань ведення бухгалтерського облiку 

Банк здiйснював бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. 

Принципи побудови облiкової полiтики та складання фiнансової звiтностi Банку ?рунтуються 

на основних вимогах щодо розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нормативно-правових актiв Нацiонального 

банку України. 

За результатами проведених процедур нашу увагу не привернули будь-якi суттєвi аспекти, якi 

давали би нам пiдстави вважати, що бухгалтерський облiк Банку не вiдповiдає вимогам 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та не забезпечує належний рiвень 

адекватностi наявним внутрiшнiм положенням та процедурам. 

При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi за 2018 рiк були розглянутi тi полiтики та 

процедури у системах бухгалтерського облiку, внутрiшнього контролю та управлiння 

ризиками, якi стосуються тверджень у фiнансових звiтах.  

Додаток: 

o Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є Домарєва 

Наталiя Вiкторiвна. 

Пiдписано вiд iменi аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" (номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi, роздiли "Суб'єкти аудиторської дiяльностi", "Суб'єкти аудиторської 

дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi", "Суб'єкти 

аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi 

пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" - 2315) 

 

Директор  

номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв  



аудиторської дiяльностi (роздiл "Аудитори") - 100062  

В.М. Мнiщенко  

 

Партнер завдання з аудиту 

Директор з аудиту  

 

Н.В. Домарєва 

номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi (роздiл "Аудитори") - 100065  

м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б 

01 квiтня 2019 року 

- 

- 

- 

* Зазначаються серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi 

переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника 

податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у 

паспортi). 

** Заповнюється емiтентами - професiйними учасниками ринку цiнних паперiв. 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" (надалi - АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку", Банк), 

що складається зi Звiту про фiнансовий стан (балансу) на 31 грудня 2018 року, Звiту про 

прибутки i збитки, Звiту про сукупний дохiд, Звiту про змiни у власному капiталi (звiту про 

власний капiтал) та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i 

примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2018 року, його фiнансовi результати i грошовi 

потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV щодо складання фiнансової 

звiтностi. 

 

 

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 

Вид інформації 



регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

1 2 3 

15.03.2018 15.03.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

06.04.2018 06.04.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

24.05.2018 24.05.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

25.07.2018 25.07.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

24.10.2018 24.10.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

20.12.2018 20.12.2018 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

21.12.2018 21.12.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


