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ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА 

(Звіт про управління) 

 
Повне найменування Банку - Акціонерне товариство „Український банк 

реконструкції та розвитку” 

Адреса: 04080, м.Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4 

Банк був заснований в Україні 17 грудня 2003 року та є правонаступником 

Відкритого акціонерного товариства „Український банк реконструкції та розвитку”, 

Закритого акціонерного товариства „Український банк реконструкції та розвитку” та 

Публічного акціонерного товариства „Український банк реконструкції та розвитку”. 

Сьогодні це єдиний банк в Україні із китайськими інвестиціями, який на 100% 

належить бенефеціарним власникам – громадянам Китайської Народної Республіки.   

Банк є членом Китайської Торгової Ассоціації, Асоціації «Українська Національна 

Група Членів та Користувачів SWIFT «УкрСВІФТ» та учасником саморегулівної 

організації професійних учасників ринку цінних паперів Асоціації «Українські Фондові 

торговці».  

 

Даний «Звіт керівництва (Звіт про управління) Акціонерного товариства 

„Український банк реконструкції та розвитку” за 2018 рік» складений та надається 

відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансовий послуг», 

«Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків 

України», затвердженої постановою Правління Національного банку України №373 від 

24.10.2011р.  

 

Характер бізнесу 

 

Опис зовнішнього середовища, в якому Банк здійснює свою діяльність 

 

Банківська система активно продовжує відновлюватися після кризи. Рівень 

банкрутств на ринку протягом останнього року був мінімальний за останні 5 років - в 

управління тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

перейшов усього 1 банк. Загалом банківський сектор працює без суттєвих внутрішніх чи 

зовнішніх шоків – банки активно залучають фондування та кредитують. 

У 2018 році банківський сектор отримав рекордний чистий прибуток у сумі  21 

млрд. грн. Його чи не вперше в історії можна назвати справжнім, а не отриманим 

унаслідок маніпуляцій із фінансовою звітністю та штучного заниження відрахувань до 

резервів. У 2018 році відрахування в резерви в банківському секторі були вдвічі 

нижчими, ніж роком раніше, становили 23,7 млрд. грн. і переважно були сформовані 

банками з російським капіталом. Наразі покриття NPL резервами по банківській системі 

становить 95,5%, що є прийнятним рівнем відповідно до міжнародних стандартів. 

Очікується, що протягом поточного року прибутки банків зростуть внаслідок низьких 

відрахувань до резервів. 

Успішно відбувся перехід на новий норматив ліквідності LCR. Станом на середину 

лютого 2019 року всі банки виконують LCR в іноземній валюті, а норматив LCR в усіх 

валютах порушують лише дві установи, на які припадає всього 0,2% активів сектору. 

Окрім переходу на новий норматив ліквідності LCR протягом 2019 року очікується 

представлення Національним банком України концепції нової структури регулятивного 

капіталу, а також нормативу довгострокової ліквідності NSFR. 
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Протягом 2018 року банки інтенсивно залучали кошти населення та бізнесу - темпи 

зростання становили 14,8% та 6,8% відповідно. Три чверті нових депозитів були строком 

до шести місяців. У 2019 році приплив коштів очікується на тому ж рівні, що і в 

минулому році. 

Наприкінці 2018 року банки продовжували активно кредитувати населення. За 

прогнозами Національного банку банки збережуть інтерес до роздрібного кредитування, 

збільшивши його на понад 30% у 2019 році.  

Ключовими пріоритетами банків на 2019 рік залишаються повноцінне відновлення 

корпоративного кредитування та продовження розчищення балансів від непрацюючих 

кредитів. До того ж збільшення корпоративного портфеля може прискоритися, оскільки 

правління Національного банку бачить потенціал для переходу до більш м’якої 

монетарної політики упродовж року, що в результаті знизить  комерційні відсоткові 

ставки. 

Згідно з даними Світового банку, починаючи з поточного року та упродовж 

наступних п’яти років очікується збільшення ВВП України від 3,5% до 5% за рік.  

Підвищення економічного зростання, як фактичного, так і очікуваного, підтверджується 

оптимістичними очікуваннями ділової спільноти та збільшенням доходів населення. На 

фоні зростання ВВП будуть збільшуватися обсяги банківських активів. В основному, за 

рахунок збільшення обсягів кредитів корпоративним клієнтам. Економічне зростання 

вимагатиме збільшення кредитування бізнесу. 

Всі галузі очікують фінансового та економічного поліпшення протягом наступних 

12 місяців. Особливо важливими є позитивні очікування в галузях торгівлі та переробної 

промисловості, які значно покращилися. 

Вітчизняні виробники та підприємства потребують додаткових інвестицій та 

розширення ринків збуту. Це змушує їх шукати нові способи та форми просування своєї 

продукції та проектів. Український бізнес налаштований на вивчення можливостей 

прямих інвестицій в Китай. Китай також має великий інтерес до розширення своїх 

інвестицій в Україну. 

Значення Китаю як торговельно-економічного партнера України невпинно зростає, 

про що свідчить його місце у вітчизняному зовнішньоторговельному обороті. За 

підсумками 2017 року посідає друге місце у ТОП-20 переліку перспективних ринків для 

експорту української продукції. 

Очікується, що банківське середовище протягом наступних 3-5 років створить 

унікальні можливості для залучення клієнтів. Клієнтам доведеться робити вибір, 

обираючи свої банки. Виграють банки, які готуються до цієї ситуації і налаштовують свої 

процеси та продукти якнайкраще для клієнта, відповідаючи вимогам розвитку ринку. Це 

дозволить їм залучати клієнтів, які можуть бути недосвідченими, незадоволеними 

іншими учасниками ринку, або потребують спеціальних знань/експертизи (наприклад, 

конкретної країни). 

 

Інформація щодо керівників 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 Анатолійович; 

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

 

Склад Правління: 

- Голова Правління - Локтіонов Олег Юрійович; 

- Заступник Голови Правління - Волошанюк Олександр Сергійович; 
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- Заступник Голови Правління - Третьяков Василь Валерійович; 

- Заступник Голови Правління - Черевко Наталія Михайлівна; 

- Головний бухгалтер, Член Правління - Зеленюк Наталія Олександрівна. 

 

Наявність структурних підрозділів 

Відокремлені структурні підрозділи відсутні. 

 

Інформація про придбання акцій 

В звітному періоді, Банк не здійснював емісію акцій, викуп власних акцій в 

існуючих акціонерів. 

Частка керівництва в акціях Банку відсутня. 

 

Характер діяльності Банку 

 

Банк позиціонує себе, як універсальний та з огляду на поточне політичне та 

економічне середовище, Банк має перспективу стати банком для надання в повному 

обсязі якісних фінансових послуг для китайських і українських експортних і імпортних 

підприємств, інвестування в проекти і фінансування підприємств в реальних секторах 

економіки, проведення міжнародних розрахунків і конверсійних операцій, а також 

допомоги в розвитку торгово-економічних відносин, організації інвестиційної та бізнес-

співпраці двох країн. 

У звітному 2018 році основними банківськими операціями, які здійснював Банк, 

були: 

- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів (в національній та іноземній 

валютах); 

- залучення коштів на депозитні рахунки; 

- розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках; 

- здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені; 

- купівля/продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України  

від власного імені та за дорученням клієнтів; 

- купівля /продаж готівкової іноземної валюти через касу Банку. 

 

Цілі керівництва та стратегії досягення цих цілей 

 

Банк бачить свою місію в створенні ефективної фінансової платформи задля 

сприяння зміцненню зв’язків та співпраці між китайськими та українськими компаніями 

та організаціями з метою сприяння розвитку взаємовигідного бізнесу.  Для цього Банк 

має наступні сильні переваги та можливості:  

- Банк є першим банком на банківському ринку України, який має 100% китайський 

капітал, що відкриває для нього величезні можливості по залученню додаткових 

інвестиційних ресурсів, впровадженню передових банківських технологій, продуктів та 

стандартів обслуговування клієнтів. 

- Зростаючий попит у потенційних клієнтів на здійснення операцій в CNY. 

- Стрімке зростання попиту на обслуговування експортно-імпортних операцій. 

- Зростання обсягів китайських інвестицій в Україну. 

- Значний фінансовий та інвестиційний потенціал єдиного акціонера, що викликає 

високий ступінь довіри у клієнтів. 

- Потенційна наявність на банківському ринку України вільної ніші для проведення 

стратегії підтримки та обслуговування зовнішньоекономічних розрахунків між 

компаніями України та Китаю. 

- Достатня адекватність капіталу, яка дає можливість для зростання активних 

операцій Банку. 
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"Стратегія розвитку АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" на 

2018 - 2021 роки", що затверджена рішенням Правління Протокол №47 від 11.10.2018 

року та рішенням Спостережної ради №10/2018 від 11.10.2018 року (далі - Стратегія 

розвитку Банку), передбачає, що упродовж 2019 року основними бізнес-лініями Банку 

будуть торгівля та продаж (казначейські операції, торгові операції з іноземною валютою 

для власних потреб, вкладення в державні цінні папери та депозитні сертифікати НБУ). 

Починаючи з 2020 року Банк розпочне вести корпоративний бізнес (експортне 

фінансування, торгове фінансування, гарантійні операції, залучення депозитів). 

 

Основними стратегічними задачами, які поставив перед собою Банк на 2018 - 2019 

роки, є: 

Виведення Банку на новий високо-технологічний рівень надання банківських 

послуг 
Досягнення цєї мети Банк втілює шляхом: 

- актуалізації стратегії розвитку  відповідно до стратегічних завдань Банку; 

- модернізація матеріально – технічної бази Банку та впровадження нових систем 

автоматизованого управління банком; 

- стандартизація і автоматизація внутрішніх технологій і процесів для скорочення 

витрат, підвищення якості та швидкості обслуговування. 

Побудова сучасної системи корпоративного управління 

Найпершими пріорітетами для втілння поставлених задач в цьому напрямку є: 

- створення організаційної структури, орієнтованої на клієнта з урахуванням 

міжнародних стандартів; 

- залучення на роботу в Банк співробітників і фахівців із досвідом в розбудові 

окремих спеціалізованих напрямків роботи Банку, у тому числі з досвідом роботи в 

міжнародних финансових структурах; 

 

 У звітному році організаційна структура Банку була приведена у відповідність до 

вимог Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та 

банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку України 

від 11.06.2018 року № 64, та Рішення Правління Національного банку України від 

03.12.18 №814-рш щодо корпоративного управління. На виконання рішення 

Спостережної Ради Банку вид 24.11.2018 розпочато оновлення та модернізація технічної 

бази Банку, впрвадження нового програмного забезпечення для обслуговування клієнтів, 

а також перехід Банку на нову автоматизовану банківську систему.             
 

Ресурси, ризики та відносини 

 

Статутний капітал Банку протягом 2018 року залишався незмінним та становив 

244 000 тис. грн. В той час як регулятивний капітал станом на 01.01.2019 склав 228 955 

тис. грн. проти 210 046 тис. грн. станом на попередню річну звіту дату, що на 18 909 тис. 

грн. або на 9% більше. Стратегією розвитку Банку передбачається збільшення статутного 

капіталу на 56 000 тис. грн. у другому кварталі 2019 року.  
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Ресурсна база банку сормована за рахунок статутного капіталу та коштів, залучених 

на умовах субординованого боргу, обсяг яких на звітну дату становіть 43 900 тис.грн. або 

97% від загальних зобов’язань Банку. 

 

Загальна сума високоліквідних активів, які забезпечують своєчасне виконання 

зобов'язань, станом на звітну дату становила 3 289 тис. грн. та складалась із: 

 готівкових коштів у касі Банку у сумі 2 479 тис. грн. 

 коштів на кореспондентському рахунку в НБУ у сумі 356 тис. грн. 

 коштів на кореспондентських рахунках в інших банках у сумі 454 тис. грн. 

 

Найбільшу частину активів (73%) у загальній сумі 169 043 тис. грн. складають 

вкладення у ліквідні цінні папери, а саме: 

 вкладення в облігації внутрішньої державної позики у сумі 120 878 тис. грн. 

(максимальний термін погашення 22.05.2019 року у сумі 47 588 тис. грн.) 

 вкладення в депозитні сертифікати НБУ у сумі 48 165 тис. грн. (у тому числі 

7 015 тис. грн. - овернайт, решта з терміном погашення до 14 днів) 

 

Протягом звітного року Банк мав надлишкову ліквідність та не тільки виконував 

всі нормативи ліквідності та коефіцієнт покриття ліквідності (LCR), встановлені 

Національним банком України, але й мав значний запас їх дотримання.  

У 2019 році Стратегією розвитку Банку планується розширення ресурсної бази 

Банку за рахунок залучення нових клієнтів внаслідок збільшення переліку банківських 

операцій та впровадження нових послуг. Для досягнення цього стратегічного напрямку 

Банком було отримано нову Генеральну Ліцензію на здійсніння нових видів операцій із 

іноземною валютою: валютно-обмінні операції з готівковою іноземною валютою, 

відкриття прямих кореспонденських рахунків, залучення та розміщення іноземної валюти 

на міжнародних ринках. 

 

Однією з ключових передумов успішної реалізації Стратегії Банку є формування 

професійної та вмотивованої команди, яка чітко розуміє та розділяє цілі і завдання, що 

стоять перед Банком. Для реалізації стратегічних цілей Банк буде активно інвестувати в 

розвиток людського капіталу, залучати нових професійних працівників та розвивати вже 

працюючих співробітників. 
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Розвиток діяльності та активізація бізнес-процесів призведуть до поетапних змін та 

перетворення організаційної структури.  

В звітному році Банком було створено 3 нових робочих місця. Так були створені 

нові підрозділи, а саме: підрозділ контролю за дотриманням норм (Управління 

комплаєнсу (ССО), методологічний підрозділ (Управління методології), Служба 

корпоративного секретаря. 

В подальшому вдосконалення організаційної структури Банку буде проводитись з 

чіткою функціональною спеціалізацією і тісною координацією діяльності підрозділів, 

використанням принципів виключення конфлікту інтересів, конкурентності та 

економічного стимулювання досягнення результатів. 

Станом на 01.01.2019 року штатна чисельність працівників Банку становить 34 чол., 

з них на керівних посадах - 26 чол. 

Філософія Банку щодо управління персоналом базується на культурі 

самовдосконалення та безперервного професійного і особистісного розвитку, культурі 

досягнення командних цілей шляхом використання знань, навичок і досвіду всіх 

співробітників Банку. 

Велика увага буде приділятися підвищенню кваліфікації своїх співробітників. 

Згідно програми навчання та підвищенні кваліфікації персоналу, Банк буде 

організовувати відповідні тренінги як своїми силами, так і за допомогою спеціалізованих 

центрів підготовки. Банк розраховує, що його інвестиції в людський ресурс будуть мати 

позитивний результат та сприяти підвищенню ефективності праці співробітників Банку.

   

 Як визначено в Стратегії Банку на 2018-2021 роки найближчим часом  буде 

визначено формування єдиного підходу до кадрової політики, що дозволить створити 

комплексну систему управління людськими ресурсами, оптимізувати функції управління 

персоналом та сформувати комплексну систему мотивації. Буде розроблена та 

впроваджена нова програма мотивації праці та постійного підвищення кваліфікації 

працівників (освіта, компетенція, навички, професіоналізм). 

Банком впроваджено “Кодекс Банку щодо стандартів поведінки працівників на 

роботі та з клієнтами, основи корпоративного стилю”, який визначає основи поведінки 

працівників під час виконання своїх службових обов’язків так і в умовах неформального 

спілкування з метою запобіганню випадкам шахрайства та зловживань.  

 

АТ «Український банк реконструкції та розвитку» здійснює свою діяльність у 

власному приміщенні, яке повністю відповідає вимогам Націолнального банку України, 

має сертифікований касовий вузол. 

Інформаційно-технологічні процеси забезпечуються ліцензованим програмним 

забезпеченням. 

 

Результати діяльності 

Сумарні активи Банку на 01.01.2019 р. склали 231 783 тис. грн. проти 210 781 тис. 

грн. у порівнянні з відповідною звітною датою минулого року. Збільшення валюти 

балансу за рік склало 21 002 тис. грн. або 10%. 

У структурі активів суттєву питому вагу мали вкладення в цінні папери (облігації 

внутрішньої державної позики та депозитні сертифікати НБУ). Так, питома вага вкладень 

у цінні папери у сукупних активах Банку склала 73% проти 71% у попередньому звітному 

році. Станом на 01.01.2019 року загальний обсяг розміщення коштів у цінні папери 

складав 169 043 тис. грн. проти 149 720 тис. грн. у минулому році, що на 19 323 тис. грн. 

або на 13% більше. При цьому обсяг вкладень в облігації внутрішньої державної позики 

становив 120 878 тис. грн. або 72% від усього обсягу розміщення в цінні папери, а 
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вкладення в депозитні сертифікати склали 48 165 тис. грн. або 28% від усього обсягу 

розміщення в цінні папери.     

Загальна сума нематеріальних активів, основних засобів та інвестиційної 

нерухомості склала 56 399 тис. грн. (24% від загальних активів Банку) проти 56 503 тис. 

грн. (27% від загальних активів Банку) на початку звітного року, тобто на 103 тис. грн. 

менше.    

Інші активи у сумі 3 052 тис. грн. склали 1% сумарних активів та були на 2 022 тис. 

грн. або 196% більшими, ніж на попередню річну звітну дату. Суттєве збільшення, в 

основному, було спричинено збільшенням дебіторської заборгованості з придбання 

активів через оплату ліцензії на використання комп’ютерної програми “Програмний 

комплекс NPX” у сумі 1 500 тис. грн. та за послуги з її впровадження, налаштування та 

інтеграції у сумі 324 тис. грн. 

Сумарні зобов’язання Банку за звітний рік зросли на 7 499 тис. грн. або на 29% та 

склали 33 718 тис. грн., у тому числі: кошти клієнтів - 621 тис. грн., субординований борг 

(з урахуванням дисконтів/премій та нарахованих доходів) - 32 754 тис. грн. та інші 

зобов’язання - 343 тис. грн. 

Власний (балансовий) капітал Банку станом на 01.01.2019 року становив 198 065 

тис. грн. проти 184 562 тис. грн. на початок звітного року, що на 13 503 тис. грн. більше, 

та складав 85% усіх пасивів Банку. 

 

 
 

В результаті своєї діяльності у звітному році Банк отримав прибуток у сумі 8 151 

тис. грн. проти збитку у сумі 1 412 тис. грн. у попередньому році, в основному, внаслідок 

отримання більшого чистого процентного доходу. 

Сумарні доходи та витрати Банку за звітний рік склали 27 440 тис. грн. та 19 289 

тис. грн. відповідно проти 16 112 тис. грн. та 17 523 тис. грн. відповідно у 2017 році.  
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Загальна сума процентних доходів, отриманих Банком у звітному році, склала 

27 302 тис. грн., що у порівнянні із попереднім роком на 17 363 тис. грн. більше, в 

основному, через більший середньорічний обсяг розміщення. Процентні доходи були 

отримані за облігаціями внутрішньої державної позики та за депозитними сертифікатами 

Національного банку України у сумі 19 883 тис. грн. та 7 420 тис. грн. відповідно. 

Загальна сума процентних витрат за рік становила 4 831 тис. грн., що на 2 206 тис. грн. 

менше, ніж попереднього року. У тому числі було сплачено: за депозитами фізичних осіб 

- 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% річних від 

акціонера. Чистий процентний дохід склав 22 465 тис. грн. проти  2 902 тис. грн. у 2017 

році, тобто на 22 463 тис. грн. або майже у 8 разів більше. 

 

 
Загальний обсяг комісійних доходів становив 142 тис. грн., та був на 66 тис. грн. 

менше, ніж минулого року. В той час як комісійні витрати у порівнянні з попереднім 
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роком зросли з 30 тис. грн. до 71 тис. грн., чистий комісійний дохід склав 70 тис. грн. 

проти 179 тис. грн. минулого року, що на 109 тис. грн. або майже у 3 рази менше. 

Результат купівлі - продажу іноземної валюти за звітний рік був позитивним та 

склав 30 тис. грн. (минулого року позитивний у сумі 0,6 тис. грн.), в той час як результат 

від переоцінки був від’ємним, склавши 34 тис. грн. (минулого року позитивний у сумі 32 

тис. грн.)  

Інших операційних витрат за звітний рік було понесено на 635 тис. грн., що на 13 

тис. грн. більше, ніж минулого року. 

Загальні адміністративні витрати Банку склали 13 685 тис. грн. проти 9 792 тис. грн. 

минулого року, що на 3 893 тис. грн. або 40% більше. 

 

Ключові показники діяльності 

Ефективність діяльності банку це результативність діяльності, яка забезпечується 

за рахунок досягнення поставлених цілей, та виражається співвідношення певного 

результату прийнятих рішень до витрат, пов'язаних з їх виконанням. Питання 

ефективності діяльності Банку є досить складним і багатогранним, оскільки стосується 

всіх без виключення напрямів і сфер банківської діяльності, знаходиться під впливом 

внутрішніх та зовнішніх чинників. Ефективність розкриває характер причино-

наслідкових зв'язків діяльності банку та показує не сам результат, а те, якою ціною він 

був досягнутий.  

Визначення та оцінка ефективності діяльності Банку здійснюється з метою 

забезпечення прийняття керівництвом правильних управлінських рішень в умовах 

змінного ринкового середовища та здійснення оптимальної стратегії управління. Оцінка 

ефективності, дає змогу керівництву виявити як успішно та результативно працює Банк у 

відповідності до прийнятої стратегії та виявити резерви підвищення ефективності його 

діяльності. 

Ключовими показниками, які керівництво Банку використовує для оцінки 

результатів діяльності, є: 

 Доходність активів. Визначається як відношення загальних доходів за звітний 

місяць приведених до річних до середніх активів.   

 Доходність процентних активів. Визначається як відношення процентних доходів 

за звітний місяць приведених до річних до середніх процентних активів.   

 Вартість залучених коштів з урахуванням усіх витрат. Визначається як відношення 

загальних витрат Банку за місяць приведених до річних до середнього обсягу 

залучених коштів. 

 Вартість процентних зобов'язань. Визначається як відношення процентних витрат 

за звітний місяць приведених до річних до середніх процентних зобов’язань. 

 Чиста процентна маржа. Визначається як відношення чистого процентного доходу 

за звітний місяць приведеного до річного до середніх процентних активів. 

 Чистий спред. Визначається як різниця між дохідністю процентних активів та 

вартістю процентних зобов’язань. 

 Рентабельність активів (ROA). Визначається як відношення чистого прибутку 

Банку  за звітний місяць приведеного до річного до середніх активів. 

 Рентабельність капіталу (ROЕ). Визначається як відношення чистого прибутку 

Банку  за звітний місяць приведеного до річного до середнього балансового 

капіталу. 

 Відношення міжбанківських ресурсів до зобов'язань. 

 Відношення проблемних активів до власного (балансового) капіталу.  

 Відношення робочих та високоліквідних активів до зобов'язань.  

 

Протягом звітного року на звітні місячні дати ключові показники доходності Банку 

були такими: 
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Звітна дата 

Доходність активів 
Доходність процентних 

активів 
Вартість залучених 

коштів  
Вартість процентних 

зобов'язань  

Внутрішній       
норматив,  
не менше 

Фактичне 
значення  

Внутрішній       
норматив,  
не менше 

Фактичне 
значення  

Внутрішній       
Норматив, 
не більше 

Фактичне 
значення  

Внутрішній       
Норматив, не 

більше 

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% 

 

Ключові показники рентабельності протягом року на звітні місячні дати були 

такими: 

 

Звітна дата 

Чиста процентна маржа  Чистий спред Рентабельність активів (ROA)  

Рентабельність 
капіталу (ROЕ) 

Внутрішній       
норматив,                
не менше 

Фактичне 
значення 

Внутрішній       
норматив,         
не менше 

Фактичне 
значення 

Внутрішній       
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% 

 

Інші ключові показники діяльності Банку протягом звітного року мали значення: 

 

Звітна дата 

Відношення міжбанківських ресурсів до 
зобов'язань 

Відношення проблемних активів до 
власного (балансового) капіталу 

Відношення робочих та високоліквідних 
активів до зобов'язань 

Внутрішній       
норматив,                
не більше 

Фактичне 
значення 

Внутрішній       
норматив,        
не більше 

Фактичне 
значення 

Внутрішній       
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% 
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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% 

 

 Стратегією розвитку Банку станом на 01.01.2019 року планувалися та фактично 

були отримані такі основні балансові показники: 

 

   Статті балансу 01.01.2019 

  АКТИВИ 
План,   

тис. грн. 
Факт, 

тис. грн. 
Факт - План,   

тис. грн. 
Факт / 

План, % 

1 Казначейські та міжбанківські операції 
   

  

1.1 Готівкові кошти 118 2 479 2 361  2110% 

1.2 Кошти в НБУ  201 356  156 177% 

1.3 Боргові ЦП, що рефінансуються НБУ 134 687  120 878 (13 810) 90% 

1.4 Депозитні сертифікати НБУ 37 499  48 165  10 666 128% 

1.5 Кошти на вимогу в інших банках  18  454 436 2480% 

3 Операції з ЦП та інші активи 
   

  

3.3 Запаси МЦ  0 19 19   

3.4 Інші активи банку 861 3 034 2 173 352% 

4 Фінансові та капітальні інвестиції  
   

  

4.2 Нематеріальні активи  264 191 (73) 72% 

4.3 Основні засоби  28 839 28 448 (391) 99% 

4.4 Інвестиційна нерухомість 27 745  27 761 16 100% 

 
УСЬОГО АКТИВИ 230 232  231 783 1 551 101% 

 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

   
  

6.1 Кошти юридичних осіб 329 204 (125) 62% 

6.2 Кошти фізичних осіб 43 413 370 958% 

6.4 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 0 4 4   

7.3 Інші 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% 

 
КАПІТАЛ БАНКУ 

   
  

8.1 Статутний капітал банку 244 000 244 000 0 100% 

8.2 Емісійні різниці та додаткові внески (262) (262) 0 100% 

8.3 Загальні резерви та фонди банку 4 044 4 044 0 100% 

8.4 Результати минулих років  (63 221) (63 221) 0 100% 

8.5 Результати звітного року  6 861 8 151 1 290 119% 

8.6 Результати переоцінки 5 352 5 352 0 100% 

 
УСЬОГО КАПІТАЛ БАНКУ 196 775 198 065 1 290 101% 

  УСЬОГО ПАСИВИ 230 232 231 783 1 551 101% 

   

План капіталізації у 2018 році було виконано, в основному, за рахунок отримання 

більшого, ніж планувалося, прибутку. Планом капіталізації у рамках Стратегії розвитку 

Банку станом на річну звітну дату планувалося та було фактично отримано: 

 

  Складові регулятивного капіталу  

01.01.2019 

План,   
тис. грн. 

Факт,  
тис. грн. 

Факт - План,              
тис. грн. 

Факт / План, 
% 

 
Основний капітал:         
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1.1. Фактично сплачений статутний капітал 244 000 244 000 0 100% 

1.2. 
Розкриті резерви, що створені або збільшені за 
рахунок нерозподіленого прибутку 

4 044 4 044 0 100% 

1.3. Зменшення основного капіталу (63 747) (63 673) 73 99,9% 

1.3.1. Нематеріальні активи за мінусом суми зносу (264) (191) 73 72% 

1.3.2. Збитки минулих років (3 221) (63 221) 0 100% 

1.3.3. 
Розрахунковий збиток поточного року, неотримані 
проценти та збиток операцій з акціонерами 

(262) (262) 0 100% 

1 Основний капітал  184 298 184 371 73 100,00% 

 
Додатковий капітал:    

  
  

2.1. Розрахунковий прибуток поточного року 12 213 13 484 1 271 110% 

2.2. Субординований борг, що враховується до капіталу 31 100 31 100 0 100% 

2 Додатковий капітал  43 313 44 584 1 271 103% 

3 Усього регулятивний капітал  227 611 228 955 1 344 101% 

  Запас регулятивного капіталу (Нормативу Н1) 27 611 28 955 1 344 105% 

4 Норматив адекватності капіталу (Норматив Н2) 400% 381% -20% 95% 

  Запас нормативу Н2 390% 371% -20% 95% 

 

Загалом у 2018 році планувалося отримання доходів у сумі 27 389 тис. грн., в той 

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

показнику склало 100,2%. Сума загальних витрат планувалася на рівні 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  рівня.  

Чистий процентний дохід у звітному році планувався на рівні 22 412 тис. грн., 

фактично отримано - 22 454 тис. грн., що на 42 тис. грн. або на 0,2% більше, ніж 

планувалося. 

Фінансовий результат за 2018 рік планувався у вигляді прибутку на рівні 6 861 

тис. грн., в той час як фактично отримано у вигляді прибутку у сумі 8 151 тис. грн., що на 

1 290 тис. грн. більше. Виконання планованого показнику склало 119%.  

 

Звіт про корпоративне управління 

 

В своїй діяльності Банк використовує національну та міжнародну практику 

корпоративного управління згідно із вимогами законодавства України. Банк керується 

Кодексом корпоративного управління затвердженого Рішенням єдиного акціонера №6 від 

24.04.2018 року.  

Кодекс розміщений в публічному доступі на сайті Банку (www.ubrr.com.ua).  

Протягом звітного року Банк дотрмавався принципів, викладених в Кодексі.  

Фактів порушення членами Наглядової Ради та членами Правління внутрішніх 

правил, що призвело до заподіяння шкоди Банку або вкладникам Банку не було. 

Протягом звітного року відсутні випадки застосування до Банку з боку держваних 

органів влади заходів впливу, у тому числі щодо членів Наглядової ради та Правління. 

 

Єдиним акціонером Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та 

розвитку є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) 

КО., ЛІМІТЕД» (Ідентифікаційний код 40977562).  

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента: 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., 

ЛІМІТЕД» - акціонер Банку належить 100% акцій банку; 
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- БОСЕ (Гонконг) Ко., Лімітед (BOCE (Hong Kong) Co., Limited) – опосередкова участь 

80% акцій Банку; 

- Баоши (Тяньцзінь) Електроник Комерс Ко., Лтд (Baoshi (Tianjin) Electronic Commerce 

Co., Ltd) – опосередкова участь 80% акцій Банку; 

- Тяньцзінське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю «Бохайська Товарна 

Біржа» – опосередкова участь 79,2% акцій Банку; 

- Акційне інвестиційне підприємство «Бо Сюй» (Хоргос) (Обмежене партнерство) – 

опосередкова участь 25,01% акцій Банку; 

- Янь Дуншен - спільно с асоційованою особою Дай Чжунюн (дружина) є власниками 

опосередкованої істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ “Український 

банк реконструкції та розвитку”; 

- Дай Чжунюн - спільно с асоційованою особою Янь Дуншен (чоловік) є власниками 

опосередкованої істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ “Український 

банк реконструкції та розвитку” 

Частка керівництва в акціях Банку відсутня. 

 

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах Банку – відсутня. 

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження 

загальних зборів акціонерів Банку здійснюються єдиним акціонером Банку одноосібно. 

Згідно з частиною першою статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до 

товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону 

щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. 

 

Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих 

рішень: 

Загальні збори Акціонерів є вищим органом управління Банком, що вирішують 

будь-які питання діяльності Банку. До виключної компетенції Загальних зборів 

Акціонерів належить: 

- визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів щодо їх 

виконання; 

- прийняття ришень щодо обігу (розміщення, викупу, анулювання тощо) акцій 

Банку: 

- внесення змін та доповнень до Статуту Банку; 

- затвердження  річних результатів діяльності, покриття збитків та розподіл 

прибутку Банку з урахуванням вимог, передбачених законодавством України; 

- визначення умов винагороди членів Наглядової ради; 

- розгляд звітів Наглядової ради Банку, Правління Банку та затвердження заходів 

за результатами їх розгляду; 

- розгляд висновків зовнішнього аудитора та затвердження заходів за 

результатами його розгляду; 

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення Значного правочину та про 

вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним 

законодавством. 

Протягом звітного періоду було проведено 13  засідань Єдиного акціонера, на 

яких були прийняті рішення щодо затвердження резільтатів діяльності Банку за 

попередній звітний рік, затвердження Статуту Банку в новій редакції, стратегії Банку, 

Біснес-Плану Банку, Кодексу корпоративного управління, обрання членів та Голови 

Наглядової ради та визначення умов догорів, що укладитимуться із членами Наглядової 

ради, затвердження умов правочинів, загальна сума яких становить більше 25% вартості 

активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності та інші. 
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Інформація щодо Наглядової ради 

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та 

акціонерів Банку, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність 

Правління, але не бере участі в поточному управлінні Банком. 

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених 

Статутом, а також переданих на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами 

Акціонерів. До виключної компетенції Наглядової ради Банку належать наступні 

питання: 

- затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів 

діяльності визначених Загальними зборами акціонерів Банку;  

- затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього 

аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку; 

- визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури 

управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів; 

- забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю 

за її ефективністю; 

- призначення і звільнення голови та членів Правління Банку, керівника підрозділу 

внутрішнього аудиту, відповідального працівника за проведення фінансового 

моніторингу Банку, визначення умов їх винагороди; 

- визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження 

умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг, розгляд 

висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам 

акціонерів Банку для прийняття рішення щодо нього; 

- прийняття рішень про вчинення Значних правочинів, якщо ринкова вартість майна 

або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 (десять) відсотків, але 

менша ніж 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Банку за даними останньої 

річної фінансової звітності; 

- затвердження ринкової вартості майна Банку у випадках, передбачених чинним 

законодавством України; 

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов 

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

- розгляд звіту Правління Банку та затвердження заходів за результатами його 

розгляду; 

- інші. 

 

Склад Наглядової ради станом на 01.01.2019 року 

Члени Наглядової Ради обираються/призначаються Загальними зборами до складу 

Наглядової Ради на строк не більший ніж три роки. Особи, обрані членами Наглядової 

ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Після обрання з членами 

Наглядової ради Банку укладається трудовий договір (контракт) або цивільно-правовий 

договір, у якому передбачаються права, обовязки, відповідальність сторін, тощо. 

Повноваження Голови Наглядової Ради Заступника Голови Наглядової Ради та інших 

членів Наглядової Ради можуть бути достроково припинені за відповідним рішенням 

Загальних зборів із одночасним обранням нових членів Наглядової ради. Без рішення 

Загальних зборів повноваження Голови Наглядової Ради, Заступника Голови Наглядової 

Ради та іншого члена Наглядової Ради припиняються:  

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;  

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом 

здоров'я; 

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено 

до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради; 
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4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 

відсутнім, померлим. 

    5) у разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової 

ради, який є представником Акціонера. 

 

Попередній склад Наглядової ради Банку склав свої повноваження 26.12.2017 року 

відповідно до поданих членами Наглядової ради заяв.  

Поточний склад Наглядової Ради був обраний рішенням Єдиного акціонера 

15.03.2018 року в наступному складі: 

- 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 Анатолійович; 

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

Розмір винагороди членів Наглядової ради банку за 2018 рік становив 1 182 тис.грн. 

 

Протягом 2018 року Наглядовою радою банку були прийняті рішення щодо 

затвердження стратегічних планів розвитку Банку, визначення організаційної структури 

Банку та питань діяльності підрозділів, питань діяльності Служби внутрішнього аудиту, 

визначення аудиторської компанії для проведення перевірки фінансової звітності банку 

за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року та інші. 

 

Інфомація щодо діяльності Правління Банку 

Правління є колегіальним виконавчим органом управління Банку. Правління 

підзвітне Загальним зборам Акціонерів та Наглядовій раді та організовує виконання їх 

рішень. Правління здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, 

необхідних для статутної діяльності Банку та несе відповідальність за ефективність його 

роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних 

зборів акціонерів та Наглядової ради. До компетенції Правління належить вирішення всіх 

питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать 

до виключної компетенції Загальних зборі Акціонерів та Наглядової ради. 

 

Склад Правління станом на 01.01.2019 року: 

Правління обирається Наглядовою радою у складі 5 (п’яти) осіб. Правління 

складається з Голови та членів, які можуть бути Заступниками Голови Правління. Голова 

правління, Заступники Голови Правління та члени Правління Банку обираються 

Наглядовою радою і входять до складу Правління Банку за посадою. 

Повноваження Голови та іншого члена Правління можуть бути припинені: 

- за рішенням Наглядової ради Банку, з дотриманням положень укладеного з ним 

трудового договору (контракту) та законодавства України; 

- з ініціативи відповідного члена Правління до закінчення строку дії укладеного з 

ним контракту, з дотриманням положень укладеного з ним трудового договору 

(контракту) та законодавства України; 

- за згодою сторін; 

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 

 

Протягом звітного року Правління було незмінним та мало наступний склад: 

- Голова Правління - Локтіонов Олег Юрійович; 

- Заступник Голови Правління - Волошанюк Олександр Сергійович; 

- Заступник Голови Правління - Третьяков Василь Валерійович; 

- Заступник Голови Правління - Черевко Наталія Михайлівна; 

- Головний бухгалтер, Член Правління - Зеленюк Наталія Олександрівна. 
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Розмір винагороди членів Правління банку за 2018 рік становив 2 565 тис.грн.. 

визнані зобов’язання зодо забезпечення невикористаних відпусток – 119 тис.грн. 

 

Протягом 2018 року Правлінням банку були розглянуті питання щодо управління 

поточною діяльністю Банку, завтвердження внутрішньобанківських положень відповідно 

до компетенції, визначення переліку питань, які підлягали винесенню на розгляд 

Наглядової ради банку та Загальних зборів Акціонерів, питання по розгляду та 

завредженню фінансової та управлінської звітності, переліку пов’язаних осіб та інші 

питання.. 

 

Правлінням Банку створені наступні комітети: 

Кредитний комітет, метою діяльності якого  є створення та підтримання якісно 

збалансованого та диверсифікованого кредитно-інвестиційного портфеля Банку з 

урахуванням затвердженої стратегії і  кредитної політики Банку. Основними завданнями 

Кредитного комітету є: 

- оцінка, визначення припустимого рівня ризиків та контроль ризиків при 

проведенні кредитних та інвестиційних операцій; 

- прийняття рішень щодо проведення кредитно-інвестиційних операцій Банку; 

- моніторинг структури кредитно-інвестиційного портфеля Банку; 

- прийняття рішень щодо класифікації кредитно-інвестиційного портфеля Банку та 

формування страхового резерву за активними операціями. 

В звітному 2018 році на засіданнях комітету, які проводяться не рідше 1 разу на 

місяць, були розглянуті питання щодо визначення очікуваних кредитних збитків за 

активами операціями Банку відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової 

звітності та роміру кредитного ризику відповідно вимог Національного банку України.  

 

Комітет з управління ризиками, активами та пасивами (КУРАП), метою створення 

якого є: 

- управління ризиками, на які наражається Банк у своїй діяльності; 

- управління активами та зобов’язаннями Банку; 

- забезпечення прибутковості операцій Банку. 

Головним завданням КУРАП є: 

- здійснення управлінням основними банківськими ризиками; 

- розроблення політики Банку щодо лімітів, обмежень та нормативів; 

- здійснення ефективного управління активами та пасивами  для забезпечення 

ліквідності балансу Банку; 

- планування, управління і контроль за використанням консолідованих грошових 

ресурсів Банку; 

- визначення цільового рівню собівартості зобов’язань та прибутковості активів; 

- прогнозування зміни ситуації на ринках та прийняття рішень щодо зниження 

ризику / підвищення прибутковості в залежності від можливого впливу 

прогнозних змін на ринку на діяльність Банку. 

На засіданні КУРАП протягом 2018 року розглядали питання щодо управління 

активами та пасивами банку в межах затверджениїх бюджетів та стратегії, а також щодо 

визначення справедливої вартості фінансових інструментів. 

Комітет Клієнтської Політики (Тарифний комітет), який створено з метою 

удосконалення клієнтської політики Банку і сприянню її успішної реалізації відповідно 

перспективному плану розвитку Банку. 

Завданнями діяльності комітету є: 

- формування тарифної політики Банку; 
- щомісячний аналіз вартості послуг та ринкової  конкурентоспроможності діючих  

тарифів; 
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- визначення маркетингових дій на ринку з метою розширення спектру послуг, що  

надаються клієнтам Банку та впровадження нових банківських продуктів з метою 

залучення до Банку нових клієнтів. 

Тарифний комітет щомісяця розглядає тарифні плани банку на предмет їх 

відповідності ринковим умовах, та внесить змін у рази необхідномсті.  

 

Технологічний комітет, який створено з метою затвердження технології здійснення 

банківських операцій та визначення методів внутрішнього контролю за їх проведенням 

відповідно до законодавства України задля мінімізації операційно-технологічного 

ризику. Основні завдання Комітету: 

- розвиток та вдосконалення внутрішньої нормативної бази Банку в частині, яка 

описує бізнес-процеси та реалізацію банківських продуктів; 

- забезпечення відповідності внутрішніх документів Банку, прийняття яких 

відноситься до компетенції Комітету, діючому законодавству України та внутрішнім 

нормативним документам Банку; 

- погодження технологій здійснення банківських операцій відповідно до розподілу 

функціональних обов'язків співробітників Банку та з забезпеченням своєчасного 

формування (одержання) первинних документів, відображення інформації про операції в 

облікових документах та виконання процедур контролю. 

В звітному 2018 році на засіданні комітету розглядалаись питання щодо 

затвердження нових та внесення змін до існуючих внутрішньобанківських положень з 

подальшим їх направленням на затвердження Правлінню/Наглядовій раді. 

 

Комітет з інформаційної безпеки, основними завданнями якого є: 

- визначення завдань інформаційної безпеки, їх відповідності вимогам 

законодавства України, зокрема нормативно-правових актів Національного банку 

України, та внутрішнім документам Банку, а також їх інтегрованість у критичні бізнес-

процеси Банку; 

- перегляд ефективності впровадження та функціонування СУІБ; 

- забезпечення Банку достатніми ресурсами для виконання завдань інформаційної 

безпеки; 

- координація спільної діяльності структурних підрозділів Банку, за необхідності 

третіми сторонами, для забезпечення інформаційної безпеки; 

- провдення практичних заходів щодо підвищення поінформованості працівників 

Банку з питань інформаційної безпеки. 

Протягом звітного року на засідання Комітету були розглянуті питання щодо 

функціонування СУІБ в межах визначеної політики з управління ризиками інформаційної 

безпеки та виконання вимог чинного законодавства з цих питань. 

Комітет по закупівлі товарів, робіт та послуг, основним завданням діяльності якого 

є розробка та забезпечення заходів, спрямованих на визначення кращого постачальника 

при проведенні закупівлі товарів, робіт та послуг. Протягом звітного року на засіданні 

коиутету були розглянуті питання щодо укладення договорів на здійснення перевіки 

фінансової звітності Банку за 2018 рік, з подальшим винесенням питання на розгляд 

Наглядової ради банку, придбання програмного забезпечення для виконання банківських 

операцій та інших питань щодо укладення договорів для забезпечення фукнрціонування 

Банку.  

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками: 

В Банку розроблені та затверджені необхідні внутрішні документи, що регулюють 

організацію і функціонування системи внутрішнього контролю та управління і 

мінімізацію ризиків, на які наражається Банк в своїй діяльності.  
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В банку запроваджена та функціонує система внутрішнього контролю, що  

відповідає наступним принципам: дієвість та ефективність, розподіл обов’язків, 

усебічність і своєчасність, незалежність та конфіденційність, яка забезпечує проведення 

процедур внутрішнього контролю за щоденною поточною діяльністю банку. 

 Процедури внутрішнього контролю належним чином документуються та 

передбачають щонайменше три етапи: розроблення політик і процедур контролю, 

перевірку їх дотримання та контроль за їх ефективністю. 

 Банк запроваджує процедури внутрішнього контролю, які передбачають: 

- звітування Наглядовій раді Банку і Правлінню Банку. Керівники Банку відповідно 

до розподілу функціональних обов'язків постійно отримують і аналізують звіти про 

виконання поставлених цілей з метою визначення відповідності фактичних фінансових 

результатів запланованим показникам; 

- багаторівневий контроль за діяльністю Банку. Контроль керівників структурних 

підрозділів за виконанням працівниками своїх функціональних обов'язків; контроль 

Правління Банку за діяльністю структурних підрозділів Банку; контроль Наглядової ради 

Банку за діяльністю Правління Банку; 

- перелік заходів (дій) Банку для забезпечення контролю за наявністю активів 

Банку, що включає періодичну інвентаризацію, подвійний контроль, обмежений доступ 

до активів; 

- перелік заходів (дій) Банку для забезпечення контролю за доступами до 

електронних Банківських систем, баз даних та програмного забезпечення, що включає 

розроблення процедур та порядку надання відповідних дозволів; 

- перелік заходів (дій) Банку для забезпечення контролю за доступом до 

інформації, що містить Банківську таємницю, що включає розроблення процедур та 

порядку надання доступу; 

- перелік заходів (дій) Банку для забезпечення контролю за доступом працівників 

Банку до здійснення операцій Банку, що включає розроблення процедур та порядку 

надання доступу; 

- перевірку дотримання встановлених лімітів та обмежень; 

- постійне оцінювання адекватності та ефективності системи внутрішнього 

контролю. 

Працівники Банку в межах своїх функціональних обов'язків забезпечують 

реалізацію процедур внутрішнього контролю. 

На рівні всіх структурних підрозділів, які залучені до системи внутрішнього 

контролю, готуються Звіти про результати моніторингу ефективності функціонування 

системи внутрішнього контролю та обов’язково доводяться до відома членів Правління 

Банку та Наглядової  ради Банку. 

 

Основною стратегічною ціллю Банку в управлінні ризиками є побудова 

комплексної, адекватної та ефективної системи управління ризиками з урахуванням 

особливостей своєї діяльності, характеру та обсягів операцій, профілю ризику, яка буде 

ефективно інтегрована в систему прийняття рішень та забезпечить збалансованість 

ризику і прибутковості. Система управління ризиками повинна виконувати такі завдання, 

як: 

- впровадження гнучких і ефективних процесів оцінки ризику, уніфікація і 

автоматизація їх інфраструктури; 

- забезпечення можливості портфельного управління ризиками за допомогою 

встановлення системи апетиту до ризику, впровадження підходів до розрахунку 

економічного капіталу і прибутковості з урахуванням ризику; 

- формування ризик звітності, що дозволяє якісно і прозоро відобразити профіль 

ризику Банку для ефективного прийняття рішень; 
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- оптимізація системи управління ринковими ризиками та ризиками операцій на 

фінансових ринках; 

- вдосконалення та реалізація процесу управління операційними ризиками. 

 

У рамках функціонування системи управління ризиками Банк дотримується таких 

основних принципів:  

-  Банк не ризикує, якщо є така можливість;  

-  Банк не ризикує більше, ніж це може дозволити власний капітал;  

-  Керівництво Банку думає про наслідки ризику і не ризикує багато чим заради 

малого;  

-  Банк не створює ризикових ситуацій заради отримання надприбутку;  

-  Банк тримає ризики під контролем;  

-  Банк диверсифікує ризики серед клієнтів / учасників і за видами діяльності; 

-  Банк створює необхідні резерви для покриття ризиків;  

-  Банк встановлює постійне спостереження за зміною ризиків. 

 

Банк постійно удосконалює систему управління ризиків і посилює її інтеграцію до 

всіх рівнів корпоративного управління з планомірним залученням співробітників в 

процес управління ризиками в якості одного з пріоритетів. При цьому Банк орієнтується 

на розробку чутливого до ризику інструментарію з метою більш точної оцінки всіх 

елементів ризику, а також на впровадження підходів, що дозволяють більш точно 

зіставляти рівень прибутковості і ризику. 

Ключовим стратегічним орієнтиром Банку в стратегії управління ризиками є 

впровадження нових механізмів раннього попередження, контролю та зниження 

основних банківських ризиків, на які Банк наражається в своїй діяльності, такими як: 

 

Ризик ліквідності. Банком застосовуються наступні заходи для управління, 

зниження та уникнення ризику ліквідності: 

- врахування у поточній діяльності можливості виникнення нестачі ліквідності у 

разі кризи на фінансовому ринку або/та погіршення фінансового стану Банку та 

проведення стрес – тестування на періодичній основі (щоквартально) та в 

оперативному режимі у разі потреби; 

- проведення прогнозування нормативів ліквідності; 

- встановлення внутрішніх лімітів ліквідності та щомісячне проведення аналізу їх 

дотримання; 

- врахування взаємозв’язку ризику ліквідності з іншими видами ризиків Банку, 

економічною та політичною ситуацією у поточній момент та в перспективі;  

- забезпечення виконання нормативів ліквідності і нормативу обов'язкового 

резервування; 

- проведення оцінки чистої ліквідної позиції; 

- диверсифікація джерел залучення; 

- вимірювання, оцінка і порівняння величин коефіцієнтів ліквідності балансу Банку; 

- лімітування величин коефіцієнтів ліквідності балансу, а також величин розривів 

активів і пасивів Банку по термінах повернення активів і погашення зобов'язань; 

- фінансування непрацюючих активів іншими пасивами й основним капіталом; 

- обсяг робочих активів, що приносять дохід, повинний бути більше, ніж обсяг 

власного оборотного капіталу і строкових депозитів клієнтів; 

- проведення аналізу розривів активів і пасивів Банку по термінах повернення 

активів і погашення зобов'язань. 

 

Процентний ризик. Банком застосовуються наступні заходи для управління, 

зниження та уникнення процентного ризику: 
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- структурування активів і пасивів Банку відповідно до правил, встановлених для 

управління ризиком ліквідності; 

- аналіз розривів між активами і пасивами Банку по термінах (на різних часових 

інтервалах) повернення активів і погашення зобов'язань, чуттєвих до зміни 

процентної ставки та зменшення розривів; 

- вимірювання, оцінка і порівняння динаміки процентних ставок у Банку і середніх 

ринкових; 

- розрахунок показників спреду, чистої відсоткової маржі та чистого процентного 

доходу. 

 

Валютний ризик. Заходи, що застосовуються Банком для управління, зниження та 

уникнення валютного ризику: 

- аналіз балансових та позабалансових позицій в розрізі валют; 

- дотримання лімітів відкритої валютної позиції, встановлених Національним 

банком України та внутрішньобанківських лімітів відкритої валютної позиції; 

- розробка шляхів з усунення поточної та можливої прогнозної невідповідності за 

лімітами відкритої валютної позиції. 

 

Операційний ризик. Для управління, зниження та уникнення операційного ризику 

Банком застосовуються такі заходи: 

- розробка посадових інструкцій та ретельне виконання її вимог кожним 

співробітником; 

- колегіальне прийняття рішень на підставі аналізу прогнозних розрахунків тих або 

інших видів операцій; 

- виконання операцій із застосуванням автоматизованих систем обробки інформації, 

що прискорює швидкість виконання та обробки, зменшує питому вагу "ручної" 

обробки інформації; 

- чіткий розподіл обов’язків та повноважень щодо здійснення операцій;  

- встановлення строків виконання технологічних робіт та контроль за їх 

виконанням; 

- постійне вдосконалення СВК за операційними технологічними процесами; 

- впровадження сучасних інформаційних технологій передачі даних та захисту 

інформації; 

- своєчасний та повний облік операцій з клієнтами або контрагентами, контроль за 

дотриманням облікової політики Банку та вимог нормативно-правових актів 

Національного банку України; 

- реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції Банку; 

- надання актуальної аналітичної інформації керівництву за допомогою  

автоматизованих засобів; 

- створення резервної копії операційного дня Банку, застосування процесів 

дублювання та відновлення інформації; 

- підготовка та навчання персоналу; 

- стимулювання та мотивація персоналу у належному та сумлінному виконанні 

своїх службових обов’язків; 

- подвійний контроль та перевірка відповідності виконання виконавцями особливо 

важливих та відповідальних технологічних процедур та операцій. 

 

Кредитний ризик. Для управління, зниження та уникнення кредитного ризику 

Банком застосовуються такі заходи: 

- попередній аналіз кредитоспроможності потенційного позичальника; 

- диверсифікація кредитного портфелю Банку; 

- забезпечення кредитного ризику заставою; 
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- дотримання встановлених Національним банком України та внутрішніх 

економічних нормативів кредитного ризику;  

- встановлення лімітів на окремих контрагентів, галузі економіки, види застави;  

- формування в необхідних розмірах страхових резервів під очікувані кредитні 

збитки; 

- контроль за якістю кредитного портфеля; 

- підтримання адекватного рівня власного капіталу для дотримання нормативів 

кредитного ризику. 

 

Головним завданням щодо удосконалення системи управління ризиками, що наразі 

стоїть перед Банком, є повне виконання вимог Положення про організацію системи 

управління ризиками в банках України та банківських групах, затвердженого 

Постановою НБУ №64 від 11.06.2018 р.  

 

Внутрішній аудит 

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Положення про 

організацію внутрішнього аудиту в банках України, затвердженого постановою 

Правління НБУ №311 від 10.05.2016р., в Банку створена Служба внутрішнього аудиту, 

що підпорядкована та підзвітна Наглядовій раді Банку.  

Призначення керівника підрозділу внутрішнього аудиту погоджено Національним 

банком України. Заплановані та затверджені Спостережною/Наглядовою радою 

процедури підрозділу внутрішнього аудиту на 2018 рік виконані в повному обсязі.  

Протягом звітного 2018 року Служба внутрішнього аудиту забезпечувала 

виконання аудиторських перевірок, розроблення деталізованих процедур внутрішнього 

аудиту з урахуванням профілю ризику, взаємодію із зовнішнім аудитом в межах наданих 

повноважень, звітування щодо діяльності Служби внутрішнього аудиту Наглядовій раді 

банку та до Національного банку України. 
 

Діяльність зовнішнього аудитора 

Для проведення обов'язкового аудиту фінансового звітності АТ «Український банк 

реконструкції та розвитку» за 2018 рік рішенням Спостережної ради Банку від 

18.09.2018р., протокол №9/2018, було обрано Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ». ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» зареєстровано в 

Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, розділи «Суб’єкти аудиторської 

діяльності», «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий 

аудит фінансової звітності», «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес» за номером 2315. 

 

Аудиторська компанія здійснює свою діяльність на ринку аудиторських послуг з 

2000 року. З 2018 року є членом Міжнародної Асоціації незалежних бухгалтерських та 

аудиторських компаній AGN International. 

Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням 

продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень – 2 роки. 

Протягом звітного року ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» надавалися АТ «Український 

банк реконструкції та розвитку», крім послуг з аудиту річної фінансової звітності, 

послуги з проведення оцінки якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними 

операціями Банку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку 

України.  

ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» не надавала аудиторські послуги будь-яким 

контрольованим Банком суб’єктам господарювання. 
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Стягнення, застосовані до аудитора Банку Аудиторською палатою України 

протягом року, та факти подання недостовірної звітності Банку, що підтверджена 

аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг, відсутні. 

За результатами зовнішнього аудиту не було випадків подання Банком 

недостовірної звітності, виникнення конфлікту інтересів, суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора. 

 

Операції з пов'язаними особами 

Процедури Банку щодо визнання пов’язаних із Банком осіб та здійснення операцій з 

ними ґрунтуються на вимогах Закону України «Про банки і банківську діяльність», 

Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні (затверджена 

постановою Правління Національного банку України №368 від 28.08.2001р., із змінами та 

доповненнями), Положення про  визначення пов’язаних із банком осіб, (затверджене 

постановою Правління Національного банку України №315 від 12.05.2015р.), інших 

нормативно-правових актів Національного банку України. 

Протягом звітного року Банком здійснювалися активні операції з пов’язаними 

особами у несуттєвих обсягах.  

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31.12.2018 року, 

тис.грн. 
 Найбільші учасники 

(акціонери) Банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов’язані 

особи 

Кошти клієнтів (контрактна процентна 

ставка 0,0%) 

189 - - 

Кошти клієнтів (контрактна процентна 

ставка 9,5%) 

- 10 - 

Кошти клієнтів (контрактна процентна 

ставка 8,0%) 

- 10 - 

Субодинований борг (контрактна процентна 

ставка 0,0%) 

11 900 - - 

 
Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31.12.2018 

року, тис.грн. 
 Найбільші учасники 

(акціонери) Банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов’язані 

особи 

Процентні витрати 739 (1) - 

Комісійні витрати - - (25) 

Комісійні доходи 48 -  

Результат коригування вартості фінансових 

інструментів під час первісного визнання 

5 352 - - 

 

Протягом звітного періоду відсутні факти купівлі/продажу активів в обсязі, що 

перевищує 10% від загальної вартості активів на останню звітну дату (31.12.2017 року), у 

зв’язку із чим оцінка з цією метою не проводилась. 

Операції із розміщення коштів та здійснення фінансових інвестицій, що 

здійснювались в обсязі, що перевищує 10% від загальної вартості активів на останню 

звітну дату, здійснювались після отримання рішень відповідних органів, інформація про 

які зазначена в розділі щодо переліку питань, які розглядались Загальними зборами 

акціонерів (Єдиного акціонера) та Наглядової ради Банку, цього Звіту. 
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