Титульний аркуш
30.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 05-05/1-2020
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року
№ 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за №
2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).
Голова Правлiння
(посада)

Локтiонов О.Ю.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та
розвитку"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 26520688
4. Місцезнаходження: 04008, Україна, Подiльський р-н, м.Київ, Олексiя Терьохiна, 4
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)4542700, (044)4542712
6. Адреса електронної пошти: ubrr@ubrr.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2020, Єдиного акцiонера
Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" №3/2021
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна
установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних
даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не
подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку Iнфраструктури фондового ринку
України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://www.ubrr.com.ua/

30.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників
емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам
емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
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
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності
та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних
зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості,
типу та/або класу належних їм акцій
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)
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
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого
емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка
розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу
за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами
обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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
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
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
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43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Iнформацiя у не вiдзначених пунктах змiсту не заповнюється у зв`язку iз вiдсутнiстю вiдповiдних даних у
звiтному перiодi.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку"
2. Скорочене найменування (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
29.11.2007
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
244000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
76
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19. - Iншi види грошового посередництва
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
Нацiональний банк України, МФО 300001
2) IBAN
UA433000010000032008123101026
3) поточний рахунок
UA433000010000032008123101026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE", МФО 322313
5) IBAN
UA693223130000016000012130492
6) поточний рахунок
UA693223130000016000012130492
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Дилерська
Опис
Банкiвська дiяльнiсть

Опис

Номер ліцензії

Дата
видачі

Орган державної влади, що
видав ліцензію

Дата
закінчення
строку дії
ліцензії (за
наявності)
5

2
3
4
185464
12.03.2013
НКЦПФР
Строк дiї лiцензiї необмежений
216
15.11.2011
НБУ
Банкiвська лiцензiя №216 вiд 15.11.2011 р., видана Публiчному акцiонерному
товариству "Український банк реконструкцiї та розвитку" ( АТ (публ.)
"Український банк реконструкцiї та розвитку") унесеному до Державного
реєстру банкiв 19 березня 2004 р. за номером 292, на право надання
банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України
"Про банки та банкiвську дiяльнiсть".Строк дiї лiцензiїї необмежений.

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата призначення особи
Прізвище, ім'я, по батькові особи,
Контактні дані (телефон та адреса
на посаду
призначеної на посаду корпоративного
електронної пошти корпоративного
корпоративного
секретаря
секретаря)
секретаря
1
2
3
(044)4542702,
02.01.2019
Ястреблянська Марiя Василiвна
m.yastreblyanska@ubrr.com.ua
Наглядова радою Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та
розвитку" прийнято рiшення, згiдно Протоколу №15 вiд 28.12.2018 року про обрання
Опис
Корпоративного секретаря, згiдно Наказу приступити до обов'язкiв 02 сiчня 2019
року.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською установою,
яка може надавати увесь спектр банкiвських послуг згiдно з дiючим законодавством України та у вiдповiдностi
до наявних банкiвських лiцензiй i письмового дозволу Нацiонального банку України та лiцензiй Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.Органiзацiйно-правова форма банку: акцiонерне товариство.
У 2020 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 31.12.2020 року АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" вiддiлень, фiлiй,
представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має.
Склад Наглядової ради станом на 01.01.2021 року
Члени Наглядової Ради обираються/призначаються Загальними зборами до складу Наглядової Ради на строк не
бiльший нiж три роки. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть
разiв. Пiсля обрання з членами Наглядової ради Банку укладається трудовий договiр (контракт) або
цивiльно-правовий договiр, у якому передбачаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, тощо.
Повноваження Голови Наглядової Ради Заступника Голови Наглядової Ради та iнших членiв Наглядової Ради
можуть бути достроково припиненi за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв iз одночасним обранням нових
членiв Наглядової ради. Без рiшення Загальних зборiв повноваження Голови Наглядової Ради, Заступника
Голови Наглядової Ради та iншого члена Наглядової Ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Банку за два тижнi;
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає
можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради;
4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.
5) у разi отримання Банком письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником
Акцiонера.
Попереднiй склад Наглядової ради Банку був обраний рiшенням Єдиного акцiонера 14.03.2019 року та дiяв до
13.03.2020 року в наступному складi:
Голова Наглядової ради - Янь Дуншен;
Заступник Голови Наглядової ради, (незалежний член) - Вен Юангуа;
Член Наглядової ради (незалежний член) - Осипенко Руслан Анатолiйович;
Член Наглядової ради (незалежний член) - Блащук Юрiй Олександрович.
Рiшенням Єдиного Акцiонера №1/2020 вiд 12.03.2020 року до складу Наглядової ради з 13.03.2020 був
обраний Лу Вейдун (Член Наглядової ради). Вищезазначений склад Наглядової ради з урахуванням змiн був
переобраний на новий термiн в повному складi iз строком повноважень 1 рiк.
Загальна сума виплат членам Наглядової ради банку за 2020 рiк становила 2 522 тис. грн.
Протягом 2020 року Наглядовою радою банку були прийнятi рiшення щодо затвердження Бiзнес-плану та
Стратегiї розвитку Банку на 2020-2023 роки, затвердження нової редакцiї Органiзацiйної структури Банку,
питань дiяльностi Служби внутрiшнього аудиту, вибору зовнiшнього аудитора для аудиту фiнансової звiтностi
Банку за 2020 рiк, затвердження бюджету Банку та плану капiтальних iнвестицiй та iншi.
Наглядовою Радою створенi наступнi комiтети Наглядової ради:
Аудиторський комiтет, створений як орган, що допомагає Наглядовiй радi у здiи?сненнi нагляду за
функцiонуванням системи внутрiшнього контролю, складанням фiнансової? звiтностi, роботою пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту Банку, взаємодiї? з зовнiшнiми аудиторами та виконаннi iнших функцiй?, розгляду iнших
питань, що можуть бути делегованi, визначенi Наглядовою радою, передбаченi законодавством та Статутом
Банку.
У звiтному роцi Аудиторським комiтетом було проведено 7 засiдань, на яких були розглянутi питання, що
стосувалися: функцiонування внутрiшнього аудиту, зокрема розгляду звiтiв внутрiшнього аудиту; стану
системи внутрiшнього контролю; виконання керiвництвом та пiдроздiлами Банку рекомендацiй, отриманих за
пiдсумками зовнiшнiх та внутрiшнiх перевiрок; вiдбору зовнiшнього аудитора для аудиту обов'язкової звiтностi
Банку за 2020 рiк та розгляду звiтiв за пiдсумками перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк; вiдбору
компанiї для здiйснення зовнiшньої оцiнки внутрiшнього аудиту; оцiнки дiяльностi пiдроздiлу внутрiшнього
аудиту та його керiвника, зокрема виконання програми забезпечення та пiдвищення якостi внутрiшнього
аудиту.
Комiтет з управлiння ризиками, метою створення якого є сприяння Наглядовiй радi в здiи?сненнi функцiї? щодо
ефективної? реалiзацiї? стратегiї? Банку в сферi управлiння ризиками, органiзацiї? процесу управлiння
ризиками, визначення пiдроздiлiв, вiдповiдальних за управлiння ризиками, прийняття рiшень щодо ризикiв, якi
перебувають у сферi компетенцiї? Наглядової ради Банку.
Протягом 2020 року на засiданнях Комiтету з управлiння ризикiв щоквартально розглядалися звiти щодо
ризикiв та результатiв дiяльностi Банку, результати стрес-тестування ризикiв, звiти щодо комплаєнс ризику,
стан виконання планових показникiв у рамках Стратегiї розвитку на 2020-2023 роки.
Розглядалися/погоджувалися внутрiшнi документи Банку. Проводився аналiз макроекономiчної ситуацiї в
Українi та її вплив на рiвень ризикiв, на якi Банк наражається у своїй дiяльностi. Крiм того, розглядалися

повiдомлення CRO про значне зростання ризикiв та порушення лiмiтiв ризикiв, iншi питання.
Iнформацiя щодо дiяльностi Правлiння Банку
Правлiння є колегiальним виконавчим органом управлiння Банку. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам
Акцiонерiв та Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння здiйснює управлiння поточною
дiяльнiстю Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за
ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних
зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборi
Акцiонерiв та Наглядової ради.
Склад Правлiння станом на 01.01.2020 року:
Правлiння обране Наглядовою радою у складi 3-х (трьох) осiб. Правлiння складається з Голови та членiв, якi
можуть бути Заступниками Голови Правлiння. Голова Правлiння, Заступники Голови Правлiння та члени
Правлiння Банку обираються Наглядовою радою i входять до складу Правлiння Банку за посадою.
Повноваження Голови та iншого члена Правлiння можуть бути припиненi:
за рiшенням Наглядової ради Банку, з дотриманням положень укладеного з ним трудового договору
(контракту) та законодавства України;
з iнiцiативи вiдповiдного члена Правлiння до закiнчення строку дiї укладеного з ним контракту, з
дотриманням положень укладеного з ним трудового договору (контракту) та законодавства України;
за згодою сторiн;
в iнших випадках, передбачених чинним законодавством.
Протягом звiтного року склад Правлiння Банку не змiнювався.
Станом на 01.01.2021 року Правлiння Банку має наступний склад:
Голова Правлiння - Локтiонов Олег Юрiйович;
Заступник Голови Правлiння - Третьяков Василь Валерiйович;
Головний бухгалтер, Член Правлiння - Зеленюк Наталiя Олександрiвна.
Загальна сума виплат членам Правлiння банку за 2020 рiк становила 3 199 тис. грн.
Протягом 2020 року Правлiнням Банку були розглянутi питання щодо управлiння поточною дiяльнiстю Банку,
затвердження внутрiшньобанкiвських положень вiдповiдно до компетенцiї, визначення перелiку питань, якi
пiдлягали винесенню на розгляд Наглядової ради банку та Загальних зборiв Акцiонерiв (у тому числi щодо
залучення коштiв на умовах субординованого боргу до капiталу Банку), питання по розгляду та затвердженню
фiнансової та управлiнської звiтностi, перелiку пов'язаних з Банком осiб та iншi питання.
Наглядовою Радою В Банку створенi наступнi комiтети Правлiння:
Кредитний комiтет, метою дiяльностi якого є створення та пiдтримання якiсно збалансованого та
диверсифiкованого кредитно-iнвестицiйного портфеля Банку з урахуванням затвердженої стратегiї i кредитної
полiтики Банку.
В звiтному 2020 роцi на засiданнях комiтету, якi проводяться не рiдше 1 разу на мiсяць, були розглянутi
питання щодо:
дiй Банку по поверненню боргiв по списаних ранiше кредитах;
списання за рахунок резерву безнадiйної дебiторської заборгованостi за нарахованими доходами за
договорами оренди;
купiвлi облiгацiй внутрiшньої державної позики України;
акредитацiї страхових компанiй та суб'єктiв оцiночної дiяльностi, якi будуть залученi для проведення
активних операцiй;
класифiкацiї заборгованостi за активними операцiями Банку та визначення за ними очiкуваних
кредитних збиткiв вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та розмiру кредитного
ризику вiдповiдно вимог Нацiонального банку України.
Комiтет з управлiння активами та пасивами (КУАП), метою дiяльностi якого є:
впровадження полiтики Банку щодо централiзованого ефективного управлiння структурою активiв i
пасивiв Банку вiдповiдно до Стратегiї Банку;
оптимiзацiї структури активiв i пасивiв;
управлiння ризиками, якi впливають на структуру активiв i пасивiв Банку, та забезпечення монiторингу
цих ризикiв.
На засiданнi КУАП протягом звiтного перiоду було здiйснено розгляд результатiв дiяльностi Банку та оцiнку
основних банкiвських ризикiв, розгляд результатiв стрес-тестування, розгляд питання про ринковий стан
процентних ставок, якi дiють в Банку, розгляд процентних ставок та комiсiй за активними операцiями для
корпоративних клiєнтiв.
Технологiчний комiтет, метою дiяльностi якого є затвердження технологiї здiйснення банкiвських операцiй та
визначення методiв внутрiшнього контролю за їх проведенням вiдповiдно до законодавства України задля
мiнiмiзацiї операцiйно-технологiчного ризику.
В звiтному 2020 роцi на засiданнi комiтету розглядались питання щодо затвердження нових та внесення змiн до
дiючих внутрiшнiх нормативних документiв з подальшим їх направленням на затвердження
Правлiнню/Наглядовiй радi. Технологiчний комiтет у 2020 роцi функцiонував до прийняття Наглядовою радою
рiшення вiд 07.08.2020 №19/2020 про визначення нової Органiзацiйної структури, яким цей комiтет було
скасовано.
Продуктово-тарифний комiтет, метою дiяльностi якого є:

забезпечення виконання визначених Наглядовою радою Банку функцiй та повноважень щодо
впровадження нових продуктiв;
забезпечення оптимальної тарифної полiтики щодо банкiвських продуктiв та послуг, якi надаються
клiєнтам Банку;
сприяння пiдвищенню ефективностi (прибутковостi) роботи Банку;
сприяння пiдвищенню конкурентоспроможностi послуг Банку на ринку банкiвських послуг;
прийняття рiшень в областi цiноутворення в рамках маркетингової полiтики Банку для досягнення
стратегiчних цiлей Банку i полiпшення прибутковостi продуктiв.
Продуктово-тарифний комiтет у звiтному 2020 роцi регулярно аналiзував тарифнi плани Банку на предмет їх
вiдповiдностi ринковим умовам та коригував їх у разi необхiдностi, а також здiйснював розгляд та прийняття
документiв за новими банкiвськими продуктами для подальшого затвердження цих документiв Правлiнням
Банку.
Комiтет з iнформацiйної безпеки, основними завданнями якого є:
визначення завдань iнформацiйної безпеки, їх вiдповiдностi вимогам законодавства України, зокрема
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, та внутрiшнiм документам Банку, а також їх
iнтегрованiсть у критичнi бiзнес-процеси Банку;
перегляд ефективностi впровадження та функцiонування СУIБ;
забезпечення Банку достатнiми ресурсами для виконання завдань iнформацiйної безпеки;
координацiя спiльної дiяльностi структурних пiдроздiлiв Банку, за необхiдностi третiми сторонами, для
забезпечення iнформацiйної безпеки;
проведення практичних заходiв щодо пiдвищення поiнформованостi працiвникiв Банку з питань
iнформацiйної безпеки.
Протягом звiтного року на засiданнях комiтету було здiйснено розгляд питань щодо функцiонування СУIБ в
межах визначеної полiтики з управлiння ризиками iнформацiйної безпеки та виконання вимог чинного
законодавства з цих питань, а також розгляд та прийняття внутрiшнiх нормативних документiв з питань
iнформацiйної безпеки для подальшого затвердження цих документiв Правлiнням Банку.
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.
Рiшенням Наглядової ради вiд 07.08.2020 №19/2020 було затверджено нову Органiзацiйну структуру, згiдно з
якою Комiтет по закупiвлi товарiв, робiт та послуг перетворено у Комiтет з питань закупiвель, який виконує такi
функцiї:
органiзацiя дiяльностi Банку з питань придбання товарiв, робiт та послуг на всiх етапах їх проведення;
здiйснення контролю за забезпеченням найбiльш вигiдних умов придбання Банком робiт, товарiв,
послуг на принципах змагальностi учасникiв тендеру з метою пiдвищення ефективностi закупiвель,
рацiонального використання коштiв, запобiгання необгрунтованому завищенню цiн;
оптимiзацiя витрат i придбання якiсних товарiв i послуг на конкурентнiй основi;
прийняття рiшень щодо органiзацiї, пiдготовки, оголошення i проведення конкурсних торгiв,
визначення критерiїв оцiнки пропозицiй учасникiв i вибору переможцiв конкурсних торгiв;
прийняття прозорих рiшень щодо визначення постачальникiв Банку;
забезпечення дотримання затверджених Банком процедур проведення торгiв та вибору переможця.
Протягом звiтного року на засiданнях Комiтету по закупiвлi товарiв, робiт та послуг та Комiтету з питань
закупiвель були розглянутi питання щодо аналiзу комерцiйних пропозицiй на здiйснення перекладу
Фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк та Звiту керiвництва (Звiту про управлiння) за 2019 рiк на англiйську
мову; визначення умов тендерiв по закупiвлi товарiв, робiт та послуг; визначення переможцiв тендерiв шляхом
розгляду отриманих пропозицiй та iншi питання щодо укладення договорiв для забезпечення функцiонування
Банку.
Комiтет з операцiйних ризикiв, який створено рiшенням Наглядової ради вiд 07.08.2020 №19/2020 з метою:
реалiзацiї полiтики з управлiння операцiйним ризиком, монiторингу стану управлiння операцiйним
ризиком та ризиками, якi є його складовими;
розроблення, пiдтримання та постiйного вдосконалення планiв забезпечення безперервної дiяльностi та
реалiзацiї заходiв з вiдновлення дiяльностi Банку.
За перiод функцiонування комiтету у 2020 роцi на засiданнях комiтету було здiйснено щомiсячний розгляд
звiтiв про рiвень операцiйного ризику, розгляд iнцидентiв операцiйного ризику, розгляд питання щодо внесення
змiн до "Плану забезпечення безперервної дiяльностi Банку".
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того,
зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова численiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 73 особи; позаштатнi працiвники та
особи, якi працюють за сумiсництвом вiдсутнi;
численiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 1 особа.
Кiлькiсть штатних працiвникiв станом становить 76 осiб, фонд оплати працi складає: 7936 тис. грн.

На протязi звiтного року вiдбулося збiльшення штатної кiлькостi працiвникiв та пiдвищення заробiтної плати
окремим працiвникам вiдносно попереднього року.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження
об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному
об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
-Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" є членом саморегулiвної органiзацiї
професiйних учасникiв фондового ринку - асоцiацiї "Українськi Фондовi Торговцi", мiсцезнаходження : 49000,
м. Днiпро, вул. Воскресенська, 30;
-Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українська Нацiональна Група Членiв та Користувачiв SWIFT
"УкрСВIФТ"
Україна, 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-а, участь з 2008 року;
-Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" є членом Китайської Торгова Асоцiацiї,
мiсцезнаходження
01103, м.Киив, ВУЛИЦЯ КИКВИДЗЕ, будинок 18-А
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при
цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами акцiонерне товариство "Український
банк реконструкцiї та розвитку" не проводило.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови
та результати цих пропозицій
АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не
отримував.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика банку базується на основних принципах бухгалтерського облiку згiдно з Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi та вимогами нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, а
саме:
Принципи облiкової полiтики
4.1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi
У цiй звiтностi використовуються рiзнi основи оцiнки з рiзним ступенем та в рiзних комбiнацiях. Вони
включають:
первiсна вартiсть - активи вiдображаються за сумою сплачених грошових коштiв чи їх еквiвалентiв або
за справедливою вартiстю компенсацiї, виданої, щоб придбати їх, на момент їх придбання. Зобов'язання
вiдображаються за сумою надходжень, отриманих в обмiн на зобов'язання, або, за деяких iнших обставин
(наприклад, податкiв на прибуток), за сумами грошових коштiв чи їх еквiвалентiв, що, як очiкується, будуть
сплаченi з метою погашення зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi;
справедлива вартiсть - це цiна, яка б була сформована за наступних умов:
цiна є вихiдною, тобто такою, яка отримується за продаж або сплачується за передачу;
цiна є отриманою у ходi звичайної операцiї;
цiна є отриманою на основному або найсприятливiшому ринку,
учасники основного або найсприятливiшого ринку - покупцi та продавцi є незалежними та обiзнаними;
цiна є отриманою за поточними ринковими умовами на дату оцiнювання справедливої вартостi;
цiна є отриманою незалежно вiд того, чи спостерiгається вона безпосередньо, чи отримана за
допомогою методик оцiнювання;
цiна є ринковою оцiнкою, а не оцiнкою з урахуванням специфiки Банку.
амортизована вартiсть - сума, за якою фiнансовий актив чи фiнансове зобов'язання оцiнюється пiд час
первiсного визнання з вирахуванням погашення основної суми, i з додаванням або вирахуванням накопиченої
амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю при погашеннi (вiдкоригованої, у випадку
фiнансових активiв, iз урахуванням резерву пiд збитки), визначена за методом ефективного вiдсотка.
балансова вартiсть фiнансових iнструментiв- це вартiсть, за якою актив та зобов'язання вiдображаються
в балансi. Балансова вартiсть для фiнансового активу та фiнансового зобов'язання складається з основної суми
боргу, нарахованих процентiв, неамортизованої премiї (дисконту), суми переоцiнки, а для фiнансового активу суми оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки;
балансова вартiсть нефiнансових активiв - це сума, за якою актив визнають пiсля вирахування
будь-якої суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi або суми оцiночного
резерву з урахуванням переоцiнки у вiдповiдних випадках.
4.2. Фiнансовi iнструменти

Первiсне визнання
Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат, спочатку
визнаються за справедливою вартiстю. Усi iншi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою
вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Прибуток або збиток при початковому визнаннi
визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди.
Найкращим доказом справедливої вартостi фiнансового iнструмента при первiсному визнаннi зазвичай є цiна
угоди. Банк робить висновок, що справедлива вартiсть при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд цiни угоди:
якщо справедлива вартiсть пiдтверджується котируваннями на активному ринку для iдентичного
активу чи зобов'язання (тобто вхiднi данi Рiвня 1) чи грунтується на методицi оцiнки, яка використовує даннi
винятково спостережуваних ринкiв, Банк визнає рiзницю мiж справедливою вартiстю при первiсному визнаннi i
цiною угоди в якостi доходу чи збитку;
в рештi випадкiв первiсна оцiнка фiнансового iнструменту коригується для вiднесення на майбутнi
перiоди рiзницi мiж справедливою вартiстю при первiсному визнаннi i цiною угоди. При первiсному визнаннi
Банк визнає вiдкладену рiзницю в якостi доходу чи збитку лише у тому випадку, якщо вхiднi данi стають
спостережуваними або якщо визнання iнструменту припиняється.
Дата визнання
Придбання або продаж фiнансових активiв i зобов'язань на стандартних умовах вiдображаються на дату
укладення угоди, тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов'язання щодо придбання активу або зобов'язання.
До придбання або продажу на стандартних умовах вiдносяться придбання або продаж фiнансових активiв i
зобов'язань в рамках договору, за умовами якого потрiбно постачання активiв i зобов'язань в межах термiну,
встановленого правилами або угодами, прийнятими на ринку.
Класифiкацiя
Фiнансовi активи Банк класифiкує залежно вiд намiрiв та полiтики управлiння активами як фiнансовi активи, якi
оцiнюються за амортизованою вартiстю, де метою утримання такого активу (тобто бiзнес-моделлю) є
отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв.
Пiд час первiсного визнання, Банк здiйснює класифiкацiю фiнансових активiв, виходячи з бiзнес-моделi, яку вiн
використовує для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором.
Оцiнка бiзнес-моделi. Банк визначає бiзнес-модель на рiвнi, який найкраще вiдображає, яким чином
здiйснюється управлiння об'єднаними в групи фiнансовими активами для досягнення певної мети бiзнесу.
Бiзнес-модель Банку оцiнюється не на рiвнi окремих iнструментiв, а на бiльш високому рiвнi агрегування
портфелiв i заснована на спостережуваних факторах, таких як:
яким чином оцiнюється результативнiсть бiзнес-моделi i прибутковiсть фiнансових активiв,
утримуваних в рамках цiєї бiзнес-моделi, i яким чином ця iнформацiя повiдомляється ключовому
управлiнському персоналу Банку;
ризики, якi впливають на результативнiсть бiзнес-моделi (i на прибутковiсть фiнансових активiв,
утримуваних в рамках цiєї бiзнес-моделi) i, зокрема, спосiб управлiння даними ризиками;
очiкувана частота, обсяг i термiни продажiв також є важливими аспектами при оцiнцi бiзнес-моделi
Банку.
Оцiнка бiзнес-моделi заснована на сценарiях, виникнення яких обгрунтовано очiкується, без урахування так
званого "найгiршого" або "стресового" сценарiїв. Якщо грошовi потоки пiсля первiсного визнання реалiзованi
способом, вiдмiнним вiд очiкувань Банку, Банк не змiнює класифiкацiю наявних фiнансових активiв,
утримуваних в рамках даної бiзнес-моделi, але в подальшому приймає таку iнформацiю до уваги при оцiнцi
нещодавно створених або нещодавно придбаних фiнансових активiв.
Тест "виключно платежi в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми
боргу" (тест SPPI). У рамках другого етапу процесу класифiкацiї Банк оцiнює договiрнi умови фiнансового
активу, щоб визначити, чи є передбаченi договором грошовi потоки за активом виключно платежами в рахунок
основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу (так званий SPPI-тест).
Для цiлей даного тесту "основна сума боргу" являє собою справедливу вартiсть фiнансового активу при
первiсному визнаннi, i вона може змiнюватися протягом строку дiї даного фiнансового активу (наприклад, якщо
мають мiсце виплати в рахунок погашення основної суми боргу або амортизацiя премiї / дисконту). Найбiльш
значними елементами вiдсоткiв в рамках кредитного договору зазвичай є вiдшкодування за тимчасову вартiсть
грошей i вiдшкодування за кредитний ризик. Для проведення SPPI-тесту Банк застосовує судження i аналiзує
доречнi фактори, наприклад, в якiй валютi виражений фiнансовий актив, i перiод, на який встановлена
процентна ставка. У той же час договiрнi умови, якi здiйснюють бiльш нiж незначний вплив на схильнiсть до
ризикiв або волатильнiсть передбачених договором грошових потокiв, якi пов'язанi з базовою кредитною
угодою, що не обумовлюють виникнення передбачених договором грошових потокiв, якi є виключно
платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу. У таких
випадках фiнансовий актив необхiдно оцiнювати за СВПЗ.
Станом на звiтну дату всi фiнансовi активи Банку оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

Знецiнення фiнансових активiв
Банк застосовує загальний колективний пiдхiд до оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за депозитними
сертифiкатами, емiтованими Нацiональним банком України, коштами в iнших банках та облiгацiями
внутрiшньої державної позики, а кореспондентський рахунок в Нацiональному банку України - на
iндивiдуальнiй.
Кредитна якiсть фiнансових iнструментiв, емiтованих Нацiональним банком України, обмежена суверенним
рейтингом України, але разом з тим показник втрат за дефолтом за минули перiоди дорiвнює нулю. Тому,
резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки за цими фiнансовими iнструментами не формуються.
Свiдченням значного збiльшення кредитного ризику фiнансового iнструменту є такi основнi спостережнi данi в
залежностi вiд виду позичальника:
банки - пониження класу позичальника на 2 класи або на 1, починаючи з 3 класу; зниження
зовнiшнього рейтингу за нацiональною шкалою нижче BBB-(S&P) або Baa3 (Moody's) або BBB- (Fitch);
наявнiсть фактiв невиконання економiчних нормативiв та/або нормативу обов'язкового резервування,
встановлених регулятором;
державнi цiннi папери - зниження зовнiшнього рейтингу за нацiональною шкалою нижче CCC-(S&P)
або Са (Moody's) або ССС- (Fitch).
дебiторська заборгованiсть - прострочена заборгованiсть за платежами строком вiд 30 до 90 днiв;
Ознаками дефолту визнаються такi фактори:
банки - порушення платiжних зобов'язань за кредитним договором (сплата процентiв/ комiсiй/основної
суми) або не виконання платiжних доручень Банку за залишками на кореспондентських рахунках протягом
одного операцiйного дня; зниження зовнiшнього рейтингу до D чи С; наявнiсть одного з перелiчених факторiв:
банк знаходиться пiд управлiнням тимчасової адмiнiстрацiї, банк у станi лiквiдацiї, у банка вiдкликана лiцензiя.
державнi цiннi папери - зниження зовнiшнього рейтингу за нацiональною шкалою до рейтингу до D чи
С.
Фiнансова дебiторська заборгованiсть резервується вiдповiдно до спрощеного пiдходу передбаченого у МСФЗ 9
"Фiнансовi iнструменти".
Припинення визнання
Фiнансовi активи. Фiнансовий актив (або, коли застосовується частина фiнансового активу або частина групи
аналогiчних фiнансових активiв) припиняє визнаватися, коли:
активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть
або
Банк передав права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклав угоду про
передачу, i при цьому також передав в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або
Банк не передав та не залишив в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинив здiйснювати
контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати
актив непов'язанiй сторонi без внесення обмежень на перепродаж;
вiдбулося списання активу за рахунок резерву або прощення боргу.
Фiнансовi зобов'язання. Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватися, коли воно виконане, анульоване або
минає строк його дiї. У випадку коли iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюється на iнше вiд того самого
кредитора на суттєво iнших умовах, або в умови iснуючого зобов'язання вносяться iстотнi коригування, то така
замiна або коригування вважаються припиненням визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового
зобов'язання, а рiзниця вiдповiдної балансової вартостi визнається у Звiтi про прибутки та збитки.
Особливостi окремих класiв фiнансових iнструментiв та класiв активiв, за якими розраховуються резервiв пiд
очiкуванi кредитнi збитки
Грошовi кошти. Грошовими коштами Банку є залишки готiвки у касi, кошти на кореспондентському рахунку в
Нацiональному банку України, кошти у банкiвських установах зi строком погашення до 90 днiв вiд дати
виникнення, якi не обтяженi будь-якими договiрними зобов'язаннями. Грошовi кошти облiковуються за
амортизованою вартiстю. Банк у вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики не класифiкує фiнансовi
iнструменти у якостi еквiвалентiв грошових коштiв.
Iнвестицiї Банку в цiннi папери - це iнвестицiї в борговi цiннi папери, метою утримання яких є отримання
грошових потокiв згiдно умов емiсiї. Борговi цiннi папери, що утримуються банком з метою отримання
грошових потокiв згiдно умов емiсiї, вiдображаються пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, а в
подальшому облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Протягом звiтного 2020 року та попереднього звiтного перiоду банк здiйснював iнвестицiї виключно у облiгацiї
внутрiшньодержавної позики, номiнованi у нацiональнiй та iноземнiй валютах, iз строком погашення до 1 року,
та депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України.

Банк визнає процентнi доходи за борговими цiнними паперами шляхом застосування ефективної ставки
вiдсотка.
Фiнансовi зобов'язання
Кошти клiєнтiв. Кошти клiєнтiв включають непохiднi фiнансовi зобов'язання перед корпоративними клiєнтами
та фiзичними особами. Банк оцiнює кошти клiєнтiв пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, а в
подальшому за амортизованою вартiстю. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку процентнi витрати за
фiнансовими iнструментами, за якими неможливо визначити величину майбутнiх грошових потокiв та термiни
їх виникнення iз застосуванням номiнальної процентної ставки.
Субординований борг - довгостроковi залученi кошти, якi вiдповiдно до договору повертаються iнвестору пiсля
погашення претензiй усiх iнших кредиторiв, та включаються до складу капiталу за умови отримання дозволу
Нацiонального банку України. Сума субординованого боргу, уключеного до капiталу, щорiчно зменшується на
20 вiдсоткiв її первинного розмiру протягом п'яти останнiх рокiв дiї договору.
Субординований борг первiсно облiковується за справедливою вартiстю. Банк вiдображає пiд час первiсного
визнання прибуток або збиток на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового зобов'язання та
вартiстю договору в кореспонденцiї з рахунками дисконту/премiї, якщо ефективна ставка вiдсотка за цим
iнструментом є вищою або нижчою, нiж ринкова. Пiсля первiсного визнання кошти, залученi на умовах
субординованого боргу облiковуються за амортизованою вартiстю.
Нарахування витрат за субординованим боргом здiйснюється Банком щомiсячно iз застосування ефективної
ставки вiдсотка. Виплата процентiв здiйснюється вiдповiдно до умов Договору та з урахуванням особливостей,
визначених в Договорi щодо виплати процентiв за умови наявностi певних параметрiв дiяльностi Банку.
Нарахованi, але невиплаченi проценти, не капiталiзуються, але враховуються Банком при визначеннi балансової
вартостi субординованого боргу.
4.3. Iнвестицiї в асоцiойванi та дочiрнi компанiї
До iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї включаються iнвестицiї до статутних капiталiв компанiй, якi
вiдповiдають критерiям визначення асоцiйованої або дочiрньої компанiї Банку, за винятком таких цiнних
паперiв, що придбанi та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 мiсяцiв з дати придбання.
Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї визнаються на дату отримання суттєвого впливу.
Здiйсненi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї первiсно оцiнюються та вiдображаються в
бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Витрати на операцiї, пов'язанi з придбанням iнвестицiї, збiльшують
суму такої iнвестицiї на дату її придбання.
За iнвестицiями в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, облiк на наступну пiсля первiсного визнання дату за
собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi.
Дивiденди, отриманi вiд дочiрнього або асоцiйованого пiдприємства, Банк визнає в складi прибутку чи збитку,
коли встановлено право на їх отримання.
Пiсля первiсного визнання Банк переглядає iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї на зменшення
корисностi.
Протягом звiтного року Банком було iнвестовано кошти в створення дочiрньої компанiї, яка пiсля створення
була продана пов'язанiй з Банком особi.
4.4. Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухоме майно, утримуване Банком для отримання прибутку вiд надання його в
оренду або для збереження капiталу, а не для цiлей його використання в операцiйнiй чи адмiнiстративнiй
дiяльностi i яке сам Банк не займає.
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно визнається за собiвартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та
всi витрати, що безпосередньо пов'язанi з її придбанням, та в подальшому не переоцiнюється. Пiсля визнання її
активом iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та накопиченi
збитки вiд зменшення корисностi.
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює нулю, первiсна вартiсть амортизується
протягом строку його корисного використання, який для будiвель становить 75 рокiв. Земля не амортизується.
Банк здiйснює аналiз наявностi ознак зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
щороку станом на 01 грудня поточного року в рамках проведення рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов'язань.
За результатами iнвентаризацiї станом на 01 грудня 2020 року вiдсутнi пiдстави для визнання зменшення
корисностi за об`єктами iнвестицiйної нерухомостi.
4.5. Основнi засоби
Придбанi (створенi) основнi засоби/ малоцiннi необоротнi матерiальнi активи та нематерiальнi активи
зараховуються на баланс Банку за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов'язанi з придбанням

(створенням), доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю. У подальшому основнi засоби
вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi.
При нарахуваннi амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Дiапазон строкiв корисного використання
(експлуатацiї) основних засобiв складає вiд 4х до 75-и рокiв, у тому числi:
-будiвлi 75 рокiв;
-машини та обладнання - 5-7 рокiв;
-iнструменти, прилади та iнвентар - 4 роки;
-iнформацiйнi системи та iншi машини для автоматичної обробки iнформацiї - 5 рокiв.
Протягом звiтного року строки корисного використання основних засобiв переглядались, але не змiнювались.
Банк визнає зменшення корисностi, якщо є свiдчення можливої втрати економiчної вигоди. Кориснiсть
необоротних активiв зменшується, якщо їх балансова вартiсть перевищує оцiнену суму очiкуваного
вiдшкодування. Банк щороку здiйснює аналiз наявностi ознак зменшення корисностi основних засобiв та
нематерiальних активiв. За результатами проведеної станом на 01 грудня 2020 року iнвентаризацiї об`єктiв
основних засобiв вiдсутнi пiдстави для визнання зменшення корисностi.
4.6. Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, яка складається iз фактичних витрат на
придбання (виготовлення) i приведення у стан, при якому вони придатнi для використання вiдповiдно до
запланованої мети. У подальшому нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Банк здiйснює аналiз наявностi ознак зменшення корисностi нематерiальних активiв щороку станом на 01
грудня поточного року в рамках проведення рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов'язань. Банк визнає
зменшення корисностi, якщо є свiдчення можливої втрати економiчної вигоди. Кориснiсть нематерiальних
активiв зменшується, якщо їх балансова вартiсть перевищує оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування.
Протягом 2019-2020 року зменшення корисностi за нематерiальними активами не визнавалось.
4.7. Оперативний лiзинг (оренда), за яким Банк виступає лiзингодавцем
Банк не отримує об'єкти в оренду, проте надає в оренду частину примiщення, класифiкуючи цi операцiї як
операцiї оперативного лiзингу
Операцiйна оренда- це господарська операцiя, що передбачає передачу лiзингоотримувачу права користування
матерiальними цiнностями (зокрема основними засобами), що належать лiзингодавцю, з обов'язковим
поверненням таких матерiальних цiнностей лiзингодавцю пiсля закiнчення строку дiї лiзингової (орендної)
угоди. Лiзинг (оренда) класифiкується як оперативний, якщо Банк не передає всi ризики та вигоди щодо
володiння основними засобами.
Протягом всього строку лiзингу наданi в оперативний лiзинг (оренду) основнi засоби амортизуються Банком, як
лiзингодавцем, на загальних пiдставах, та можуть переглядатись на предмет зменшення корисностi на загальних
пiдставах. Оренднi платежi визнаються Банком в складi iнших операцiйних доходiв. Доходи за договорами
операцiйної оренди визнаються на основi прямолiнiйного методу протягом строку дiї вiдповiдного договору
оренди.
4.8. Податок на прибуток
Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними вiдшкодована
стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попереднi перiоди. Прибуток, який
оподатковується, або збиток базується на оцiночних показниках, якщо фiнансова звiтнiсть ухвалюється до
моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi податки, за винятком податку на прибуток,
облiковуються у складi адмiнiстративних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених
податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та
їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Для визначення вiдстроченого податку на прибуток використовується ставка податку, яка дiятиме в перiод
реалiзацiї вiдстроченого податкового активу або зобов'язання.
4.9. Статутний капiтал та емiсiйний дохiд

Статутний капiтал - це сплачена грошовими внесками учасникiв вартiсть акцiй Банку в розмiрi, визначеному
статутом. Статутний капiтал вiдображається по первiснiй (номiнальнiй) вартостi. Витрати, безпосередньо
пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, облiковуються в складi капiталу як зменшення суми надходжень та у
фiнансовiй звiтностi вiдображається в складi iншого додаткового капiталу. Перевищення справедливої вартостi
(цiни розмiщення) внесених в рахунок оплати акцiй грошових коштiв, над номiнальною вартiстю облiковується
в складi капiталу як емiсiйний дохiд.
4.10.

Прибуток на акцiю

Базисний прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку або збитку за рiк на
середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, що були в обiгу протягом року. Банк не має конвертованих
привiлейованих акцiй або конвертованих облiгацiй, таким чином, розбавлений прибуток на акцiю буде
дорiвнювати базисному прибутку на акцiю. Банком не проводились операцiї з акцiями чи потенцiйними
акцiями, якi могли б вплинути на суму прибутку на акцiю станом на звiтну дату.
4.11. Доходи та витрати
Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Банк отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть
бути достовiрно визначенi.
Процентнi доходи та витрати визнаються в результатi використання грошових коштiв та сум, що залученi
Банком. Процентнi доходи та витрати за усiма фiнансовими iнструментами вiдображаються iз застосуванням
методу ефективної ставки процента. Ефективна ставка процента не застосовується Банком:
для визнання доходiв/витрат за фiнансовими зобов'язаннями до запитання, строк дiї яких обмежується
одним мiсячним звiтним перiодом;
для визнання доходiв/витрат за фiнансовими зобов'язаннями до запитання;
для визнання доходiв/витрат за коштами, що розмiщенi на поточних, кореспондентських рахунках на
вимогу.
Визнання в облiку доходiв та витрат Банку здiйснюється за принципами:
доходи та витрати вiдображаються в тих перiодах, до яких вони вiдносяться;
поправки до витрат або доходiв попереднiх облiкових перiодiв облiковуються на тих самих рахунках
витрат або доходiв;
отриманi доходи майбутнiх перiодiв та проведенi витрати i платежi, якi належать до майбутнiх перiодiв
облiковуються на рахунках для облiку доходiв та витрат майбутнiх перiодiв i вiдповiдно амортизуються
протягом перiоду, зазначеного в договорах;
доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохiд вiд реалiзацiї iнших банкiвських послуг та комiсiйнi доходи i витрати вiдображаються за методом
нарахування.
Комiсiї за наданими/отриманими послугами залежно вiд мети їх оцiнки та облiку пов'язаного з ними
фiнансового iнструменту подiляються на:
комiсiї, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту. Цi комiсiї визнаються в
складi первiсної вартостi фiнансового iнструменту. Банк визнає такi комiсiї iз застосуванням ефективної ставки
вiдсотка.
комiсiї, що отримуються/сплачуються пiд час надання послуг, визнаються доходами/витратами або в
момент нарахування, або в момент отримання/сплати.
комiсiї, що отримуються/сплачуються пiсля виконання певних дiй, визнаються як дохiд/витрати пiсля
завершення певної операцiї або подiї.
Отриманi доходи та здiйсненi витрати, що належать до майбутнiх перiодiв, облiковуються як доходи/витрати
майбутнiх перiодiв. Банк щомiсяця визнає суму доходiв i витрат, що належать до звiтного перiоду.
4.12. Переоцiнка iноземної валюти
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховувалися в гривню за офiцiйними
курсами обмiну валют, якi iснували на звiтну дату. Операцiї з iноземною валютою облiковувалися за
офiцiйними курсами обмiну валют на дати проведення вiдповiдних операцiй. Прибутки та збитки, якi виникали
у результатi переоцiнки iноземної валюти, включалися до складу статтi "Результат вiд переоцiнки iноземної
валюти" Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). Статтi доходiв та
витрат майбутнiх перiодiв, що виникали в iноземнiй валютi за немонетарними статтями, також є
немонетарними i облiковувалися за офiцiйним курсом на дату розрахунку, тобто фактичного їх
отримання/сплати, i не переоцiнювалися пiд час кожної змiни офiцiйних курсiв до часу їх визнання за
вiдповiдними рахунками доходiв/ витрат.

Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi Банк використовував такi курси iноземної валюти:
Валюта 31 грудня 2020 31 грудня 2019
1 доларв США 28,2746 23,6862
1 євро 34,7396 26,4220
1 юань Женьмiньбi
4,3333 3,3858
4.13. Виплати працiвникам
Банк здiйснює виплату заробiтної плати та прирiвняних до неї платежiв своїм працiвникам. Витрати на
заробiтну плату, внески до державного пенсiйного фонду i фондiв соцiального страхування, оплачуванi рiчнi
вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також iншi винагороди, прирiвнянi до заробiтної плати, нараховуються у тому
перiодi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками Банку.
У Банку вiдсутнє юридичне або очiкуване зобов'язання здiйснювати пенсiйнi або iншi подiбнi виплати.
Банк проводить визначенi вiдрахування до Державної пенсiйної системи України, яка вимагає вiд роботодавця
здiйснення поточних внескiв, що розраховуються як вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати
вiдносяться до перiоду, в якому заробiтна плата нараховується.
4.14. Iнформацiя за операцiйними сегментами
Принцип видiлення операцiйних сегментiв Банку полягає у вiдокремленнi iнформацiї про частину дiяльностi,
яка здатна приносити економiчнi вигоди i передбачає вiдповiднi витрати. Видiлення операцiйних сегментiв
вiдбувається на основi управлiнської звiтностi.
Операцiйний сегмент - це вiдокремлюваний компонент бiзнесу Банку, що бере участь у дiяльностi (з якої можна
отримувати доходи i брати на себе витрати), чиї операцiйнi результати систематично переглядаються
керiвництвом для прийняття рiшень при розподiлi ресурсiв усереденi Банку та оцiнцi цих результатiв. Сегменту
притаманнi ризики та прибутковiсть, що вiдрiзняються його вiд iнших сегментiв дiяльностi.
Основним форматом Банку для подання сегментної iнформацiї є сегменти за напрямками 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 обгрунтовано вiднесенi до сегмента,
уключаючи витрати вiд зовнiшньої дiяльностi. Витрати за сегментом не включають витрати на сплату податку
на прибуток.
Активами звiтного сегмента визнаються активи, якi використовуються для виконання звичайної дiяльностi i
безпосередньо стосуються цього сегмента. Активи сегмента не включають активи з податку на прибуток.
Активи сегмента визнаються пiсля вирахування вiдповiдних резервiв, якi регулюють оцiнку об'єкта в балансi
Банку.
Зобов'язання сегмента - це зобов'язання, що виникають вiд звичайної дiяльностi сегмента i безпосередньо
вiдносяться до сегмента, або можуть бути вiднесенi до сегмента шляхом пропорцiйного розподiлу. Якщо
результат сегмента включає витрати на вiдсотки, то зобов'язання сегмента включають вiдповiднi зобов'язання,
на якi нараховуються вiдсотки. Зобов'язання сегмента не включають зобов'язань за податком на прибуток.
Основний критерiй, за яким Банком визначено звiтнi операцiйнi сегменти, це однорiднiсть притаманних
сегменту ризикiв, прибутковостi, цiльових груп та технологiчного процесу.
АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" веде свою дiяльнiсть у таких операцiйних сегментах:
"
Послуги банкам - вiдкриття кореспондентських рахункiв в iнших банках, операцiї з розмiщення

(залучення) коштiв, операцiї з купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному
ринку України, операцiї з купiвлi - продажу готiвкової нацiональної валюти тощо.
"
Послуги клiєнтам (юридичним та фiзичним особам)- здiйснення розрахунково-касових операцiй по
поточних рахунках юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, прийом депозитiв (вкладiв), надання
овердрафтiв, кредитiв та iнших послуг з кредитування, проведення операцiй з безготiвковою iноземною
валютою за дорученням клiєнтiв тощо.
"
Операцiї з цiнними паперами - операцiї з купiвлi-продажу казначейських цiнних паперiв (облiгацiй
внутрiшньої державної позики та депозитних сертифiкатiв), депозитарнi послуги, послуги за власними цiнними
паперами тощо.
Крiм того, при розподiлi непрямих витрат використовувався метод, при якому витрати вiдносились на звiтнi
сегменти у пропорцiях рiвних внескам кожного звiтного сегменту у сумарний результат всiх звiтних сегментiв
пiсля вiднесення прямих доходiв та витрат.
Протягом звiтного 2020 року видiлення, об'єднання сегментiв, змiни облiкової полiтики щодо сегментiв не
проводилося.
Мiжсегментнi операцiї здiйснюються на безоплатнiй основi.
Банк не має клiєнтiв, доходи за якими перевищують 10% вiд загальної суми зовнiшнього доходу.
Детальна iнформацiя за операцiйними сегментами представлена в примiтцi 23.

4.15. 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 2020 року та на 31 грудня 2019 року єдиним акцiонером банку, якому належать 100%
статутного капiталу Банку було Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД"
(Україна).
Детальна iнформацiя за операцiями iз пов'язаними особами наведена у примiтцi 28.
До складу провiдного управлiнського персоналу Банком вiднесено зокрема голова та члени Наглядової ради,
голови та членi Правлiння Банку.
4.16. Суттєвi облiковi судження та оцiнки, їх вплив на визнання активiв та зобов'язань
Складання фiнансової звiтностi вiдбувається iз застосуванням управлiнським персоналом Банку професiйних
суджень, оцiнок та припущень, якi мають вплив на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв
та зобов'язань, доходiв та витрат, що вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, а також мають вплив на розкриття
iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов'язань.
Оцiнки та судження регулярно переглядаються i базуються на досвiдi управлiнського персоналу та iнших
зовнiшнiх i внутрiшнiх факторах, включаючи майбутнi подiї, очiкування яких за наявних умов є обгрунтованим.
Результати перегляду вiдображаються в перiодi, коли перегляд вiдбувається, та дiють до наступного перегляду
оцiнок, припущень та суджень. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд застосованих оцiнок, припущень
та суджень.
Судження
Безперервнiсть дiяльностi. Проаналiзувавши iснуючi внутрiшнi, економiчнi та полiтичнi чинники
невизначеностi, та враховуючи їх можливий вплив, керiвництво Банку дiйшло висновку, що припущення
стосовно безперервної дiяльностi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi є доречним, що передбачає реалiзацiю
активiв та погашення зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво Банку стежить за станом розвитку
поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це
можливо. Банк має достатнiй запас лiквiдностi для виконання всiх своїх фiнансових зобов'язань.
Початкове визнання операцiй з пов'язаними особами. У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї з
пов'язаними особами. МСФЗ та вимоги українського законодавства вимагають облiковувати операцiї при
початковому визнаннi за справедливою вартiстю.
Невизначенiсть оцiнок
Податкове законодавство та визнання вiдстрочених податкiв. Податкове, валютне та митне законодавство
України обумовлює iснування рiзних тлумачень, що спричиняє iснування значних розбiжностей щодо оцiнки
сум податкiв та iнших платежiв в бюджет. Вiдстроченi податковi активи визнаються Банком лише в тiй мiрi, в
якiй iснує ймовiрнiсть отримання оподаткованих прибуткiв в наступних перiодах, оцiнка яких базується на
середньостроковому планi розвитку Банку. В основi побудовi таких планiв знаходиться обгрунтованi
припущення керiвництва, якi вважаються такими за поточними обставинами. Станом на 31 грудня 2020 Банк не
мав потенцiйних податкових зобов'язань.
Балансова вартiсть необоротних активiв. Управлiнський персонал Банку в кiнцi кожного звiтного перiоду

переглядає балансову вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв щодо можливого знецiнення, якщо
певнi подiї або змiна обставин свiдчать про можливе знецiнення балансової вартостi. Знецiнення основних
засобiв та нематерiальних активiв визначається шляхом оцiнки вартостi вiдшкодування активiв.
Вплив поширення COVID-19 на дiяльнiсть Банку
З огляду на те, що Банк протягом звiтного року не мав кредитного портфеля та розмiщував тимчасово вiльнi
кошти в низько ризиковi активи такi, як облiгацiї внутрiшньої державної позики та депозитнi сертифiкати
Нацiонального банку України, поширення COVID-19 не мало значного впливу на фiнансовi iнструменти та
знецiнення активiв Банку. Банк не наражався на кредитний ризик, пов'язаний iз можливим погiршенням
фiнансового стану та платоспроможностi позичальникiв та/або зниженням лiквiдностi заставного майна. У разi
надання кредитiв у наступному за звiтним роцi Банк буде застосовувати виваженi пiдходи щодо адекватного
вивчення потенцiйного позичальника та пропонованого у заставу майна, керуючись принципом розумної
обережностi та обачностi.
Усi фiнансовi iнструменти оцiнюються Банком за амортизованою собiвартiстю та не несуть значних ризикiв
суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань у наступному звiтному роцi.
З самого початку поширення коронавiрусу SARS-CoV-2 та визнання Всесвiтньою органiзацiєю охорони
здоров'я спалаху нового коронавiрусу пандемiєю Банк здiйснив усi необхiднi заходи щодо забезпечення
безперервної дiяльностi в нових, карантинних, умовах. Банк перебудував свою роботу через поширення
COVID-19 i карантини, якi запроваджуються в країнi, щоб мiнiмiзувати ризик зараження персоналу та
унеможливлення продовження операцiйної дiяльностi. Зокрема, були запровадженi такi заходи, як:
"
проведення регулярного прибирання примiщень Банку з використанням дезiнфiкуючих засобiв та
дезiнфекцiї робочих мiсць;
"
запровадження температурного скринiнгу для вчасного виявлення хворих для працiвникiв/клiєнтiв та
забезпечення засобами дезiнфекцiї рук;
"
забезпечення усiх працiвникiв Банку необхiдними засобами iндивiдуального захисту (маски,
дезiнфiкуючi засоби);
"
обмеження щодо чисельностi працiвникiв для одночасного перебування у кабiнетах;
"
переведення спiвробiтникiв Банку, якi не задiянi у пiдтримцi критично важливих сервiсiв та
обслуговуваннi клiєнтiв, на дистанцiйний режим роботи зi збереженням безперервностi всiх операцiйних
процесiв. Для цього було закуплене усе необхiдне технiчне обладнання (у тому числi ноутбуки для
спiвробiтникiв) та програмне забезпечення для пiдтримки повноцiнного функцiонування Банку у
дистанцiйному режимi;
"
використання усiх можливих сучасних засобiв комунiкацiї (телефон, електронна пошта, Viber, WeChat,
Zoom тощо) для вирiшення усiх робочих питань з працiвниками, клiєнтами, акцiонером дистанцiйно.
В свою чергу, поширення COVID-19 i карантини, який був запроваджений в країнi мали, в тому числi, вплив на
загальне зниження дiлової активностi субєктiв господарювання, що стало одною з причин не досягнення цiлей
затверджених Банком в стратегiї розвитку. Банком розглядається необхiдность внесення змiн до стратегiї у
вiдповiдностi до умов, що склалися.
Банк має усi умови та здатний продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi i у майбутньому,
щонайменше протягом наступних 12 мiсяцiв вiд дати звiтностi, але не обмежуючись цим перiодом.
4.17. Змiни в облiковiй полiтицi та змiни у представленнi iнформацiї
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Банку за 2020 рiк принципи облiку вiдповiдають принципам, що
застосовувались при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2019 року, за
винятком прийнятих нових та переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi повиннi застосовуватись Банком з 1
сiчня 2020 року.
У звiтному 2020 роцi Банком були внесенi змiни до Облiкової полiтики в частинi визначення принципiв облiку
нових операцiй. Впровадження змiн до Облiкової полiтики не мало впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Банки, як
пiдприємства, що становлять суспiльний iнтерес, складають i подають фiнансову звiтнiсть на пiдставi
таксономiї за мiжнародними стандартами в єдиному електронному форматi, вперше за 2020 рiк.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент
отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному
та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про
загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали
збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про
конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку

емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше
10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох
країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної
суми доходів за звітний рік
Основна дiяльнiсть Банк здiйснює свою дiяльнiсть в рамках банкiвської лiцензiї №216, яка видана
Нацiональним Банком України 15 березня 2011, має право надавати банкiвськi послуги, визначенi частиною
третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
Банк має Лiцензiю Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi
на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: дилерської дiяльностi.
Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб Свiдоцтво №169 вiд 19 листопада 2012 року.
Банк може надавати увесь спектр банкiвських послуг згiдно з дiючим законодавством України та у
вiдповiдностi до наявних банкiвської i генеральної лiцензiй Нацiонального банку України та лiцензiї Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. У 2020 роцi Банк не здiйснював кредитування юридичних та
фiзичних осiб, а також iншi активнi банкiвськi операцiї, окрiм вкладень у державнi борговi цiннi папери та
депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України. Протягом звiтного року Банк залучав ресурси вiд
Нацiонального банку України та юридичних та фiзичних осiб.
У 2020 роцi Банк здiйснював свою дiяльнiсть на територiї однiєї областi (регiонально).
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які
значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати,
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
На 31 грудня 2020 року зобов'язання Банку щодо придбання основних засобiв та нематерiальних активiв
вiдсутнi.
Станом на 01 сiчня 2021 року Банком проведена незалежна експертна оцiнка ринкової вартостi об`єктiв
iнвестицiйної нерухомостi. За результатами незалежної експертної оцiнки ринкової вартостi об`єктiв
iнвестицiйної нерухомостi вiдсутнi пiдстави для визнання зменшення корисностi за такими об`єктами.
Протягом звiтного 2020 року та попереднього звiтного перiоду банк здiйснював iнвестицiї виключно у облiгацiї
внутрiшньодержавної позики, номiнованi у нацiональнiй та iноземнiй валютах, iз строком погашення до 1 року,
та депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України.
Банк визнає процентнi доходи за борговими цiнними паперами шляхом застосування ефективної ставки
вiдсотка.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них;
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження
основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на
використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення
основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис
методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
До основних засобiв АТ <Український банк рекострукцiї та розвитку> належать основнi засоби виробничого
призначення:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої;
- машини та обладнання; транспортнi засоби;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
- iншi основнi засоби.
Основнi засоби невиробничого призначення вiдсутнi. Всi основнi засоби використовуються в банкiвськiй
дiяльностi в повному обсязi, знаходяться (у виробничому примiщеннi ) за адресою Банку
Станом на 31 грудня 2020 року:
основнi засоби та нематерiальнi активи, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо
володiння, користування та розпорядження, а також такi, що оформленi у заставу або тимчасово не
використовуються, вiдсутнi;
первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 675 тисяч гривень;
нематерiальнi активи, щодо яких є обмеження права власностi, вiдсутнi;
створенi нематерiальнi активи - вiдсутнi;
збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi виникають у результатi переоцiнок, а також
унаслiдок збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному
капiталi/вiдсутнiсть, вiдсутнi.
Станом на 01 сiчня 2021 року Банком проведена незалежна експертна оцiнка ринкової вартостi нежитлових
примiщень, що облiковується в складi основних засобiв, та нематерiальних активiв, невведених в експлуатацiю,
за результатами якої вiдсутнi пiдстави для визнання зменшення корисностi за такими об`єктами.
Екологiчнi аспекти
Банк несе вiдповiдальнiсть за прямий та опосередкований вплив на екологiчну систему, в якiй вiн функцiонує.
Одним iз ключових напрямками iнiцiатив Банку в контекстi корпоративної соцiальної вiдповiдальностi є

збереження навколишнього середовища, що передбачає:
внесок у сталий розвиток суспiльства;
ефективне використання природних ресурсiв;
реалiзацiя проектiв по збереженню навколишнього середовища.
Банк докладає зусиль для зменшення прямого екологiчного впливу стимулюючи обговорення екологiчних тем,
постiйно пiдвищуючи свою екологiчну ефективнiсть, зберiгаючи ресурси, зменшуючи споживання енергiї,
включаючи екологiчнi вимоги до критерiїв вибору постачальникiв. Заходи з охорони навколишнього
середовища передбачають також обмеження спiвпрацi чи надання послуг тим пiдприємствам, якi займаються
екологiчно небезпечними видами дiяльностi.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних
обмежень
З огляду на те, що Банк протягом звiтного року не мав кредитного портфеля та розмiщував тимчасово вiльнi
кошти в низько ризиковi активи такi, як облiгацiї внутрiшньої державної позики та депозитнi сертифiкати
Нацiонального банку України, поширення COVID-19 не мало значного впливу на фiнансовi iнструменти та
знецiнення активiв Банку. Банк не наражався на кредитний ризик, пов'язаний iз можливим погiршенням
фiнансового стану та платоспроможностi позичальникiв та/або зниженням лiквiдностi заставного майна. У разi
надання кредитiв у наступному за звiтним роцi Банк буде застосовувати виваженi пiдходи щодо адекватного
вивчення потенцiйного позичальника та пропонованого у заставу майна, керуючись принципом розумної
обережностi та обачностi.
Усi фiнансовi iнструменти оцiнюються Банком за амортизованою собiвартiстю та не несуть значних ризикiв
суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань у наступному звiтному роцi.
свою чергу, поширення COVID-19 i карантини, який був запроваджений в країнi мали, в тому числi, вплив на
загальне зниження дiлової активностi субєктiв господарювання, що стало одною з причин не досягнення цiлей
затверджених Банком в стратегiї розвитку. Банком розглядається необхiдность внесення змiн до стратегiї у
вiдповiдностi до умов, що склалися.
Банк має усi умови та здатний продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi i у майбутньому,
щонайменше протягом наступних 12 мiсяцiв вiд дати звiтностi, але не обмежуючись цим перiодом.
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 доходiв 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)
Протягом 2020 року Наглядовою радою банку були прийнятi рiшення щодо затвердження Бiзнес-плану та
Стратегiї розвитку Банку на 2020-2023 роки, затвердження нової редакцiї Органiзацiйної структури Банку,
питань дiяльностi Служби внутрiшнього аудиту, вибору зовнiшнього аудитора для аудиту фiнансової звiтностi
Банку за 2020 рiк, затвердження бюджету Банку та плану капiтальних iнвестицiй та iншi.
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

Орган управління
Наглядова рада

IV. Інформація про органи управління
Структура
Персональний склад
Наглядова рада складається iз 5 осiб
Янь Дуншен - Голова Наглядової ради АТ
(комiтети у складi Наглядової ради не
Український банк реконструкцiї та
створювались):
розвитку (представник ТОВ БОСЕ
Голова Наглядової ради - 1 особа, Члени
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД
Наглядової ради - 4 особи
Вен Юангуа - Заступник Голови Наглядової
ради АТ Український банк реконструкцiї та

розвитку - незалежний Член Наглядової
ради;
Осипенко Руслан Анатолiйович - Член
Наглядової ради АТ Український банк
реконструкцiї та розвитку - незалежний
Член Наглядової ради;
Блащук Юрiй Олександрович - Член
Наглядової ради АТ Український банк
реконструкцiї та розвитку - незалежний
Член Наглядової ради.
Загальнi збори
акцiонерiв

100% належить єдиному акцiрнеру

Правлiння

Правлiння складається iз 5 (п`яти) осiб:
Голова Правлiння - 1 особа;
Члени Правлiння станом на 31.12.2019р.
складає 2 особи iз них: Заступник Голови
Правлiння - 1 особа, Головний бухгалтер - 1
особа.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД", є єдиним
акцiонером банку, що володiє пакетом
акцiй 100% статутного капiталу
Голова Правлiння - Локтiонов Олег
Юрiйович
Заступник Голови Правлiння - Третьяков
Василь Валерiйович
Член Правлiння, Головний бухгалтер Зеленюк Наталiя Олександрiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Голова Правлiння

Локтiонов Олег Юрiйович

1968

вища

34

1

2

3

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
АТ "Український банк
реконструкцiї та розвитку",
26520688, АТ (публ.)
"Український банк
реконструкцiї та розвитку",
Заступник Голови Правлiння,
26520688, Заступник Голови
Правлiння

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

25.09.2009, -

Опис:
Призначено на посаду Голови Правлiння Протокол № 15 вiд 25.09.2009 року засiдання Спостережної ради. Наказ Голови Правлiння №4-К вiд 18.01.2010 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року рiшення про переобрання Голови правлiння не приймалося. Протягом
звiтного року виплачувалась заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки - вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства,
Статуту Товариства. Часткою в статутному капiталi АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи:34 рiк. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Голови Правлiння АТ"Український банк реконструкцiї та розвитку".
ЗАТ "Український кредитний
Заступник Голови
банк", Заступник Голови
Третьяков Василь Валерiйович
1965
вища
34
05.05.2005, Правлiння
Правлiння, 14360080, Заступник
Голови Правлiння
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
35 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Заступника Голови Правлiння АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку".
ЗАТ "Український банк
реконструкцiй та розвитку",
Член Правлiння,
Начальник служби
Зеленюк Наталiя Олександрiвна
1973
вища
28
10.12.2007, Головний бухгалтер
внутрiшнього аудиту, 26520688,
Начальник служби
внутрiшнього аудиту
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 28 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)
Відсоток акцій
Ідентифікаційний
(часток, паїв), які
Найменування юридичної
код юридичної
належать
особи засновника та/або
Місцезнаходження
особи засновника
засновнику та/або
учасника
та/або учасника
учаснику (від
загальної кількості)
ТОВ "БОСЕ (
40977562
04080, м. Київ, вул. О.Терьохiна,4
100
ГОНКОНГ)КО,ЛIМIТЕД"
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)
Усього

100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" при побудовi своєї бiзнес-моделi орiєнтується на створення
умов для сприяння дiловому спiвробiтництву мiж українським i китайським бiзнесом через надання послуг
корпоративного банкiнгу та задоволення потреб населення в сучасних банкiвських послугах та продуктах з
дотриманням оптимального балансу iнтересiв клiєнтiв, акцiонерiв та самого Банку.
АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" має намiр стати банком - надiйним фiнансовим партнером
не тiльки для українського та китайського бiзнесу, але й банком, який надає якiсну допомогу в реалiзацiї
простих фiнансових рiшень для задоволення потреб населення, пропонуючи клiєнтам широку лiнiйку галузевих
продуктiв i послуг, професiйний комплексний фiнансовий супровiд.
2. Інформація про розвиток емітента
Цiлi керiвництва та стратегiї досягнення цих цiлей
Мiсiя Банку полягає у сприяннi дiловому спiвробiтництву мiж українським i китайським бiзнесом через надання
послуг корпоративного банкiнгу та у задоволеннi потреб населення в сучасних банкiвських послугах та
продуктах з дотриманням оптимального балансу iнтересiв клiєнтiв, акцiонерiв та самого Банку. Банк прагне
покращити якiсть фiнансових послуг та створити систему цифрового управлiння з використанням технологiй
для розширення iнновацiй у фiнансових послугах, а також надавати бiльш ефективнi та iнтелектуальнi
фiнансовi послуги та рiшення для населення, малих та мiкропiдприємств, платформ та iнших користувачiв
банкiвських послуг, тим самим роблячи фiнанси доступнiшими, безпечнiшими та зручнiшими, дозволяючи
клiєнтам насолоджуватися кращим та розумнiшим життям та задовольняючи зростаюче прагнення клiєнтiв до
кращого життя - 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.
Головною цiллю керiвництва Банку є створення надiйного банку - партнера не тiльки для українського та
китайського бiзнесу, але й банку, який надає якiсну допомогу в реалiзацiї простих фiнансових рiшень для
задоволення потреб населення, пропонуючи клiєнтам широку лiнiйку галузевих продуктiв i послуг,
професiйний комплексний фiнансовий супровiд. Створити "розумний банк", який приносить користь громадi та
розширює фiнансовi можливостi людей, використовує технологiї для розширення iнновацiй у фiнансових
послугах, надає бiльш ефективнi та iнтелектуальнi фiнансовi послуги та рiшення для своїх клiєнтiв.
Головними стратегiчними прiоритетами Банку та керiвництва є:
"
Фiнансова пiдтримка економiчного та торгового розвитку мiж Китаєм i Україною через надання
недорогих i ефективних послуг з розрахунками в юанях.
"
Забезпечення бiльш зручного i повноцiнного сервiсу для жителiв України.
"
Надання клiєнтам бiльш зручних та швидких фiнансових послуг через повноцiннi офлайн та
онлайн-канали.
Основними стратегiчними цiлями керiвництва на поточний та наступнi 2 роки буде становлення мiцної
фiнансової установи за рахунок:
збiльшення капiталу Банку та створення запасу мiцностi капiталу Банку;
створення найсприятливiших умов обслуговування клiєнтiв;
розширення клiєнтської бази;
модернiзацiї операцiйно - iнформацiйних внутрiшньобанкiвських систем;
побудови високоефективної IT системи;
удосконалення та впровадження нових продуктiв та послуг;
збiльшення обсягiв активних операцiй та їх рентабельностi;

диверсифiкацiї активiв та пасивiв;
покращання та укрiплення фiнансового стану Банку при дотриманнi правила контрольованого росту;
розвитку та вдосконалення технологiчних карт та процедур;
проведення рекламної кампанiї нових продуктiв Банку;
пiдтримання високого рiвня якостi корпоративного менеджменту, культури, систем внутрiшнього
контролю та управлiння ризиками.
Стратегiя досягнення цiлей у корпоративному бiзнесi буде фокусуватись на iндивiдуальному комплексному
обслуговуваннi корпоративних клiєнтiв з пiдвищенням якостi надання банкiвських послуг i формуванням з
клiєнтом довгострокових взаємовигiдних вiдносин. Планується створення цiлого ряду банкiвських продуктiв, а
також впровадження нових пакетних пропозицiй для кожної цiльової групи клiєнтiв, вiдповiдно до потреб їх
бiзнесу. Зокрема, по напрямку роботи в корпоративному бiзнесi Банком планується:
Фокусування на комплексному обслуговуваннi корпоративних клiєнтiв з урахуванням їх потреб
(крос-продажi).
Впровадження нових та вдосконалення дiючих трансакцiйних продуктiв.
Впровадження технологiй та бiзнес-процесiв, що дозволять перевести клiєнтiв на дистанцiйне
обслуговування, таким чином пiдвищивши ефективнiсть роботи з такими клiєнтами для Банку.
Систематичний аналiз ефективностi продажiв продуктiв корпоративного бiзнесу. Побудова системи,
що допомагатиме аналiзувати ситуацiю з продажу, надаватиме розумiння, що саме необхiдно змiнити в
тарифнiй полiтицi, продуктовому ряду для полiпшення продажiв i пiдвищення прибутковостi.
Перiодичне проведення аналiзу продуктiв та сервiсiв, що дiють в Банку. Монiторинг рентабельностi
банкiвських продуктiв з метою виявлення максимально прибуткових. Пiдготовка рекомендацiй по автоматизацiї
/ оптимiзацiї бiзнес процесiв, що значною мiрою вплине на якiсть сервiсiв i звiльнить час працiвникiв Банку для
активних продажiв i надання якiсних послуг.
Проведення цiльових маркетингових кампанiй, спрямованих на змiцнення iмiджу Банку як надiйного
партнера корпоративного бiзнесу.
Постiйне збiльшення комiсiйного доходу шляхом органiчного росту клiєнтської бази та оптимiзацiї
бiзнес-процесiв.
Органiзацiя системних пiдходiв в роботi каналiв продажiв продуктiв клiєнтам корпоративного
сегменту.
Проведення маркетингових заходiв щодо просування документарних операцiй, а саме: контекстна
реклама в Iнтернет, цiльова реклама на окремих тематичних сайтах, тощо.
Розвиток спiвпрацi з майданчиками Prozorro, https://ubiz.ua (ТОВ "Електроннi торги України) та
https://zakupki.com.ua (ТОВ "ЗАКУПIВЛI:ЮА").
Розвиток спiвпрацi з страховими компанiями та компанiями з оцiнки заставного майна для
впровадження фiнансування в Банку.
Консультування iноземних iнвесторiв.
Ще однiєю стратегiєю досягнення поставлених цiлей є використання iнформацiйних та комп'ютерних
технологiй для банкiвського обслуговування. Складнi фактори сучасного економiчного середовища
спричиняють народження нових форматiв та бiзнес-моделей. Так, пiд час епiдемiї COVID-19 та запровадження
жорсткого карантину у багатьох країнах, вiддаленi методи роботи банкiвських установ та надання фiнансових
послуг онлайн виявилися найбiльш затребуваними та ефективними. З кожним роком дистанцiйне банкiвське
обслуговування набуває бiльшого розвитку. З посиленням конкурентної боротьби дистанцiйне обслуговування
стає одним з вирiшальних елементiв якiсного обслуговування клiєнтiв. Банк планує впровадження
дистанцiйного обслуговування клiєнтiв, яке полягає в самообслуговуваннi клiєнта переважним чином через
системи онлайн-банкiнгу: Iнтернет-банкiнгу та мобiльного банкiнгу. Поєднуючи та iнтегруючи сучаснi
банкiвськi продукти та технологiї, Банк будуватиме екосистему фiнансових технологiй та задовольняти швидко
мiнливi потреби бiзнесу та населення, щоб зробити фiнанси бiльш доступними, безпечними та ефективними.
Перехiд на цифрову платформу дозволить зменшити операцiйнi витрати i оптимiзувати робочi процеси.
Комплексна iнтеграцiя сервiсiв та iнструментiв забезпечить комфортнiше обслуговування клiєнтiв, а також
створить новi можливостi для подальшої трансформацiї бiзнесу з використанням таких цифрових технологiй, як
великi бази даних, хмарнi обчислення, цифровий банкiнг на основi онлайн-каналiв тощо.
Для виходу на свiтовий, мiжнародний рiвень здiйснення платежiв та обслуговування клiєнтiв, Банк планує
вiдкрити прямi валютнi кореспондентськi рахунки у банках-нерезидентах. Першочергово Банк, як банк iз 100%
китайським капiталом, планує вiдкриття прямого кореспондентського рахунку у юанях. Такий крок є дуже
актуальним у умовах посилення ролi юаня у мiжнародних розрахунках, у перiод стрiмкого зростання
товарообiгу мiж Україною i Китаєм. Крiм цього, вiдкриття прямого кореспондентського рахунку у юанях
дозволить клiєнтам Банку зменшити валютний ризик у розрахунках з китайськими партнерами, дасть змогу
зменшити витрати та прискорити розрахунки клiєнтiв за експортно-iмпортними та неторговельними
операцiями. Вiдкриття прямих кореспондентських рахункiв в iнших валютах, зокрема, у доларах США та євро,
також буде мати за основну мету зменшення витрат та прискорення розрахункiв клiєнтiв. Вiдкриття прямих
кореспондентських рахункiв також дозволить Банку розпочати здiйснювати активну дiяльнiсть на мiжнародних
фiнансових ринках, отримати можливiсть залучати дешевi кошти в iноземнiй валютi для ефективного
забезпечення операцiйних процесiв дiяльностi Банку. Вiдкриття прямого кореспондентського рахунку

дозволить Банку безпосередньо звертатися до банка-кореспондента за консультацiєю про торговi i правовi
звичаї, рекомендувати банк-кореспондент своїм партнерам та клiєнтам, включити банк-кореспондент як
посередника у проведення угод по iнкасо, акредитиву тощо.
Для ефективної роботи на мiжбанкiвському ринку Банк планує придбати та встановити систему REFINITIV
(Reuters Dealing), яка обслуговує понад 40 000 фiнансових установ у майже 190 країнах свiту, надаючи
iнформацiю, аналiтичнi данi та технологiї, якi сприяють впровадженню iнновацiй i пiдвищенню ефективностi на
глобальних фiнансових ринках. Для забезпечення здiйснення ефективної дiяльностi на мiжбанкiвському ринку
та мiнiмiзацiї ризикiв, Банк буде постiйно вiдстежувати фiнансовий стан банкiв, з якими буде спiвпрацювати
на мiжбанкiвському ринку, i встановлюватиме для кожного банку граничнi обсяги активних операцiй (лiмiти
на банки-контрагенти, окремi операцiї чи тимчасовi лiмiти) залежно вiд ступеня надiйностi позичальника.
Залучаючи кошти або оперуючи власними тимчасово вiльними коштами, Банк планує отримувати дохiд вiд
операцiй з залучення/розмiщення коштiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi як для пiдтримання
короткострокової лiквiдностi, так i з метою отримання прибутку. Маючи у своєму розпорядженнi i власнi, i
клiєнтськi ресурси, Банк буде активно здiйснювати валютнi операцiї як на внутрiшньому, так i на мiжнародних
валютних ринках, а саме: конверсiйнi операцiї, свопи, операцiї з деривативами, валютний арбiтраж.
Оскiльки Банк є банком зi 100% китайським капiталом, це створює можливостi для активної спiвпрацi Банку з
мiжнародними фiнансовими установами та мiжнародними фiнансовими органiзацiями, з якими Банк планує
встановити партнерськi вiдносини.
Перспективи подальшого розвитку
АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" при побудовi своєї бiзнес-моделi орiєнтується на створення
умов для сприяння дiловому спiвробiтництву мiж українським i китайським бiзнесом через надання послуг
корпоративного банкiнгу та задоволення потреб населення в сучасних банкiвських послугах та продуктах з
дотриманням оптимального балансу iнтересiв клiєнтiв, акцiонерiв та самого Банку.
АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" має намiр стати банком - надiйним фiнансовим партнером
не тiльки для українського та китайського бiзнесу, але й банком, який надає якiсну допомогу в реалiзацiї
простих фiнансових рiшень для задоволення потреб населення, пропонуючи клiєнтам широку лiнiйку галузевих
продуктiв i послуг, професiйний комплексний фiнансовий супровiд.
Банк планує розвиватись за наступними ключовими бiзнес-напрямами:
Корпоративний бiзнес
Дiяльнiсть Банку буде фокусуватись на iндивiдуальному комплексному обслуговуваннi корпоративних клiєнтiв
з пiдвищенням якостi надання банкiвських послуг i формуванням з клiєнтом довгострокових взаємовигiдних
вiдносин.
Основнi напрямки роботи в корпоративному бiзнесi: розрахунково-касове обслуговування, кредитування,
документарнi операцiї, зовнiшньоекономiчнi транзакцiї за участю державного експортно-кредитного агентства
SINOSURE (Китай).
У звiтному роцi Банком впроваджено такi банкiвськi продукти для корпоративних клiєнтiв як "Овердрафт для
суб'єктiв господарювання "START"", "Овердрафт для суб'єктiв господарювання пiд поруку", "Надання
бланкових тендерних гарантiй", "Надання непокритих гарантiй/контргарантiй", "Вiдкриття непокритих
акредитивiв". Планується створення цiлого ряду нових банкiвських продуктiв, а також впровадження нових
пакетних пропозицiй для кожної цiльової групи клiєнтiв, вiдповiдно до потреб їх бiзнесу.
Казначейська та iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть. Загальне адмiнiстрування
Цей бiзнес-сегмент включає торговi операцiї з фiнансовими iнструментами, операцiї на ринках капiталу,
операцiї з iноземною валютою i банкнотами (казначейськi операцiї, iнвестицiї в цiннi папери) та загальне
адмiнiстрування операцiйною дiяльнiстю задля пiдтримки основних бiзнесiв.
Для виходу на свiтовий, мiжнародний рiвень здiйснення платежiв та обслуговування клiєнтiв, Банк планує
вiдкрити прямi валютнi кореспондентськi рахунки у банках- нерезидентах.
Банк також планує вiдновити активну дiяльнiсть на мiжбанкiвському ринку України, здiйснюючи як ресурснi,
так i арбiтражнi операцiї для отримання прибутку та регулювання щоденної лiквiдностi, пiсля пожвавлення
самого мiжбанкiвського ринку, яке, як очiкує Банк, вiдбудеться в 2021 роцi.
Беручи участь у тендерах Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв Нацiонального
банку України, та вкладаючи тимчасово вiльнi кошти у купiвлю ОВДП, випуск яких здiйснює Мiнiстерство
фiнансiв України, Банк має змогу отримувати прибуток та здiйснювати регулювання щоденної та загальної
лiквiдностi своєї дiяльностi.
Згiдно з Бiзнес-планом АТ "український банк реконструкцiї та розвитку" на 2020 - 2023 роки, що прийнятий
рiшенням Правлiння №35 вiд 17.07.2020 та затверджений рiшенням Наглядової ради №17/2020 вiд 23.07.2020
(далi - Бiзнес-план Банку), передбачається, що ключовими банкiвськими продуктами будуть наступнi.
Для корпоративного бiзнесу:
розрахунково-касове обслуговування поточних рахункiв (у нацiональнiй та iноземнiй валютi);
банкiвськi послуги з зовнiшньоекономiчної дiяльностi з прямим кореспондентським рахунком у
китайських юанях (CNY);

депозити;
документарнi операцiї (гарантiї та акредитиви);
кредити;
корпоративна картка;
зарплатнi проекти;
Клiєнт - Банк.
Для роздрiбного бiзнесу:
розрахунково-касове обслуговування поточних рахункiв (у нацiональнiй та iноземнiй валютах);
вiддалений сервiс для клiєнтiв - власникiв банкiвських рахункiв;
депозити;
споживчi кредити;
кредити на платiжнi картки;
операцiї без вiдкриття рахунку (платежi через касу Банку, валютно-обмiннi операцiї).
В напрямку казначейської та iнвестицiйної банкiвської дiяльностi:
розмiщення коштiв на кореспондентських рахунках в iнших банках;
залучення кредитiв / депозитiв вiд iнших банкiв; розмiщення кредитiв/депозитiв в iнших банках;
операцiї форекс, своп, конверсiйнi операцiї, операцiї з деривативами, валютний арбiтраж та iншi
операцiї на мiжбанкiвському ринку;
придбання облiгацiй внутрiшньої державної позики;
розмiщення коштiв в депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України.
Основними стратегiчними цiлями Банку на найближчi роки буде становлення мiцної фiнансової установи за
рахунок:
збiльшення капiталу Банку та створення запасу мiцностi капiталу Банку;
створення найсприятливiших умов обслуговування клiєнтiв;
розширення клiєнтської бази;
модернiзацiї операцiйно - iнформацiйних внутрiшньобанкiвських систем;
побудови високоефективної IТ системи та скорингової системи;
удосконалення та впровадження нових продуктiв та послуг;
збiльшення обсягiв активних операцiй та їх рентабельностi;
диверсифiкацiї активiв та пасивiв;
покращання та укрiплення фiнансового стану Банку при дотримуваннi правила контрольованого
росту;
розвитку та вдосконалення внутрiшнiх нормативних документiв щодо процесiв дiяльностi Банку;
проведення рекламної кампанiї нових продуктiв Банку;
пiдтримання високого рiвня якостi корпоративного менеджменту, культури, систем внутрiшнього
контролю та управлiння ризиками.
Екологiчнi аспекти
Банк несе вiдповiдальнiсть за прямий та опосередкований вплив на екологiчну систему, в якiй вiн функцiонує.
Одним iз ключових напрямками iнiцiатив Банку в контекстi корпоративної соцiальної вiдповiдальностi є
збереження навколишнього середовища, що передбачає:
внесок у сталий розвиток суспiльства;
ефективне використання природних ресурсiв;
реалiзацiя проектiв по збереженню навколишнього середовища.
Банк докладає зусиль для зменшення прямого екологiчного впливу стимулюючи обговорення екологiчних тем,
постiйно пiдвищуючи свою екологiчну ефективнiсть, зберiгаючи ресурси, зменшуючи споживання енергiї,
включаючи екологiчнi вимоги до критерiїв вибору постачальникiв. Заходи з охорони навколишнього
середовища передбачають також обмеження спiвпрацi чи надання послуг тим пiдприємствам, якi займаються
екологiчно небезпечними видами дiяльностi.
У звiтному роцi органiзацiйна структура Банку була оновлена в зв'язку необхiднiстю внесення змiн до
пiдпорядкування структурних пiдроздiлiв, а також з урахуванням розвитку дiяльностi та активiзацiї
бiзнес-процесiв Банку. Нова органiзацiйна структура має такi основнi вiдмiнностi вiд попередньої:
створено вертикаль бiзнес-пiдроздiлiв: Департамент корпоративного бiзнесу та Департамент
роздрiбного бiзнесу, в якi входять управлiння та вiддiли з вiдповiдних напрямкiв дiяльностi Банку;
з метою посилення ролi пiдроздiлу ризикiв у виконаннi функцiй з управлiння ризиками Управлiння
ризик-менеджменту перетворено на Департамент ризик менеджменту, пiдпорядкований головному
ризик-менеджеру Банку (CRO). Зазначений Департамент включає управлiння ринкових ризикiв, управлiння
кредитних ризикiв, управлiння операцiйних ризикiв i управлiння стратегiчних ризикiв та фiнансових iнститутiв;
вiддiл фiнансового монiторингу перетворено на Управлiння фiнансового монiторингу, який очолює
вiдповiдальний працiвник Банку;
змiнено перелiк комiтетiв Правлiння, а саме: Комiтет з управлiння ризиками, активами та пасивами
(КУРАП) перетворено на Комiтет з управлiння активами та пасивами (КУАП), скасовано Технологiчний
комiтет i Комiтет Клiєнтської Полiтики (Тарифний комiтет) та створено Продуктово-тарифний комiтет.
В подальшому вдосконалення органiзацiйної структури Банку буде проводитись з чiткою функцiональною

спецiалiзацiєю i тiсною координацiєю дiяльностi пiдроздiлiв, використанням принципiв конкурентностi та
економiчного стимулювання досягнення результатiв, запобiгання конфлiктам iнтересiв.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
емітента, зокрема інформацію про:
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування
Суб'єктами системи управлiння ризиками Банку є: Наглядова рада та Комiтет з управлiння ризиками Наглядової
ради Банку; Правлiння Банку; Комiтети Правлiння Банку (Кредитний комiтет, Комiтет з питань управлiння
активами та пасивами та iншi колегiальнi органи, створенi Правлiнням Банку); пiдроздiли контролю (Служба
внутрiшнього аудиту; Департамент ризик менеджменту, Управлiння комплаєнс; бiзнес-пiдроздiли Банку.
Затверджена органiзацiйна модель системи управлiння ризиками передбачає виокремлення та пряме
пiдпорядкування Наглядовiй радi Банку Департаменту ризик менеджменту та Управлiння комплаєнс, що
забезпечує своєчасне виявлення, вимiрювання, монiторинг, контроль та пом'якшення ризикiв, а також належне
звiтування.
Крiм того, система управлiння ризиками Банку - це сукупнiсть полiтик, методик i процедур управлiння
ризиками, якi визначають порядок дiй, спрямованих на здiйснення систематичного процесу виявлення,
вимiрювання, монiторингу, контролю, звiтування та пом'якшення всiх видiв ризикiв, притаманних дiяльностi
Банку, на всiх рiвнях органiзацiйної структури Банку. У 2020 роцi усi внутрiшньобанкiвськi документи щодо
управлiння ризиками були переглянутi та оновленi.
Дiюча в Банку система управлiння ризиками забезпечує дотримання всiх економiчних нормативiв, що
встановленi Нацiональним банком України, є достатньо дiєвою, охоплює управлiння всiма суттєвими ризиками,
на якi наражається Банк.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових
потоків
Банк не укладав деревативiв та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку
активiв, зобов`язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Банку.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
В своїй дiяльностi Банк використовує нацiональну та мiжнародну практику корпоративного управлiння згiдно iз
вимогами законодавства України. Банк керується Кодексом корпоративного управлiння, затвердженим
Рiшенням єдиного акцiонера №6/2018 вiд 24.04.2018 року.
Кодекс розмiщений в публiчному доступi на сайтi Банку (www.ubrr.com.ua).
Протягом звiтного року Банк дотримувався принципiв, викладених в Кодексi.
Фактiв порушення членами Наглядової Ради та членами Правлiння внутрiшнiх правил, що призвело б до
заподiяння шкоди Банку або вкладникам Банку, не було.
У звiтному перiодi рiшенням Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту)
платiжних систем Нацiонального банку України вiд 23.07.2020 №328/БТ до Банку було застосовано захiд
впливу у виглядi письмового застереження за порушення вимог "Iнструкцiї про порядок регулювання
дiяльностi банкiв в Українi", затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.08.2001р.
№368, при здiйсненнi Банком iнвестицiї у фiнансову компанiю ТОВ "Фiнансова компанiя "Юкрейн Саншайн
Фiнтех Ко. ЛТД". Станом на 01.01.2021 зазначене порушення було Банком усунуто.
Випадки застосування у звiтному роцi заходiв впливу до членiв Наглядової ради та Правлiння Банку - вiдсутнi.
Єдиним акцiонером Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку є ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" (ЄДРПОУ 40977562).
Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента
Власниками iстотної участi Банку станом на 31 грудня 2020 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.
Дай Джунюн є асоцiйованою особою Банку як дружина Янь Дуншена.
Частка керiвництва в акцiях Банку вiдсутня.
Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах вiдсутнi. Повноваження
загальних зборiв Акцiонерiв Банку, передбаченi Законом України "Про акцiонернi товариства" та внутрiшнiми
документами Банку, здiйснюються акцiонером одноосiбно на пiдставi ст.49 Закону України "Про акцiонернi
товариства".
Процес пiдбору, оцiнки та обрання членiв Наглядової ради, Правлiння, кандидатiв на посаду головного
бухгалтера та його заступникiв, керiвника пiдроздiлу аудиту, керiвника пiдроздiлу комплаєнс, керiвника
пiдроздiлу з управлiння ризиками, вiдповiдального працiвника Банку, корпоративного секретаря та загальнi
вимоги щодо кандидатiв на зазначенi посади встановленi вiдповiдними внутрiшнiми нормативними
документами, розробленими Банком у звiтному роцi.
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:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Банку та затвердження звiтiв щодо їх виконання;
2) внесення змiн та доповнень до Статуту Банку;
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених Банком Акцiй;
4) прийняття рiшення про розмiщення Акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї;
6) прийняття рiшення про збiльшення Статутного капiталу Банку;
7) прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Банку;
8) змiна типу Банку;
9) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю Акцiй Банку;
10) затвердження Положень про Загальнi збори Акцiонерiв, Наглядову раду, Правлiння Банку, а також внесення
змiн до них;
11) затвердження положення про винагороду Членiв Наглядової ради Банку;
12) затвердження звiту про винагороду Членiв Наглядової ради Банку;
13) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку, у тому числi його дочiрнiх пiдприємств;
14) розгляд звiту Наглядової ради Банку та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
15) розгляд звiту Правлiння Банку та затвердження заходiв за результатами його розгляду, крiм випадку
вiднесення Статутом Банку питання про призначення та звiльнення Голови та Членiв Правлiння Банку до
виключної компетенцiї Наглядової ради Банку;
16) розгляд висновкiв зовнiшнього аудитора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17) покриття збиткiв та розподiл прибутку Банку з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
18) прийняття рiшення про викуп Банком розмiщених ним Акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу Акцiй,
визначених законодавством України;
19) прийняття рiшення про невикористання переважного права Акцiонерами на придбання Акцiй додаткової
емiсiї у процесi їх розмiщення;
20) затвердження розмiру рiчних Дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
21) прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв Акцiонерiв;
22) визначення кiлькiсного складу Наглядової ради, обрання та припинення повноважень членiв Наглядової
ради Банку, голови Наглядової ради Банку та його заступника, затвердження умов цивiльно-правових або
трудових договорiв, що укладаються з ними, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi
заохочувальних та компенсацiйних виплат, обрання особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових або
трудових договорiв з членами Наглядової ради Банку, головою Наглядової ради Банку та його заступником;
23) припинення Банку, обрання лiквiдацiйної комiсiї (лiквiдатора) Банку, затвердження порядку та строкiв
лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж Акцiонерами майна Банку, що залишається пiсля задоволення вимог
кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;
24) затвердження Принципiв (Кодексу) корпоративного управлiння Банку;
25) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Значного правочину та про вчинення правочинiв iз
заiнтересованiстю у випадках, передбачених чинним законодавством;
26) обрання членiв лiчильної комiсiї Банку та прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Банку, звiту Правлiння Банку.
Загальнi збори Акцiонерiв також вирiшують наступнi питання, якi не належать до їх виключної компетенцiї:
1) встановлення порядку проведення перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi Банку;

2) прийняття рiшень щодо надання в iпотеку та/або щодо вiдчуження нерухомого майна, що перебуває у
власностi Банку, за правочинами на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв Банку
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
3) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках,
передбачених чинним законодавством України. Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв Акцiонерiв згiдно iз Статутом, не можуть бути переданi iншим органам
управлiння Банку.
Протягом звiтного перiоду було проведено 6 засiдань Єдиного акцiонера, на яких були прийнятi рiшення щодо
затвердження результатiв дiяльностi Банку за попереднiй звiтний рiк, обрання членiв та Голови Наглядової ради
та визначення умов договорiв, що укладатимуться iз членами Наглядової ради, 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 виключної компетенцiї Наглядової ради Банку належать наступнi питання:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Загальними
зборами акцiонерiв Банку;
2) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану
розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також
перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
5) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками Банку;
6) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
7) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
8) визначення кредитної полiтики Банку,
9) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
10) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
11) призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння Банку, керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту,
вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу Банку;
12) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення;
13) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку, в тому числi плану (графiка)
аудиторських перевiрок на поточний рiк, i контроль за його дiяльнiстю;
14) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, затвердження умов договору, що
укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
15) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв Банку
для прийняття рiшення щодо нього;
16) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної
влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом
внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
17) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї,
створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
18) затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку
та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi
заохочувальних та компенсацiйних виплат та обрання особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових
або трудових договорiв з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
19) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi
вiдповiдно до законодавства;
20) скликання Загальних зборiв акцiонерiв Банку, пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв
акцiонерiв Банку, прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та
дату їх проведення, а також про включення пропозицiй до порядку денного (за винятком випадкiв,
встановлених чинним законодавством);
21) повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiдповiдно до законодавства;
22) прийняття рiшення про розмiщення Банком цiнних паперiв, крiм Акцiй;
23) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком цiнних паперiв, крiм Акцiй;
24) прийняття рiшення про продаж Акцiй, ранiше викуплених Банком;
25) вирiшення питань про участь Банку у групах;
26) 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;
27) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та затвердження умов
договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг та обрання особи, уповноваженої на
пiдписання цього договору;
28) надсилання у випадках, передбачених законодавством, пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм

Акцiй;
29) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами;
30) вжиття заходiв до запобiгання виникненню конфлiктiв iнтересiв у Банку та сприяння їх врегулюванню;
31) затвердження ринкової вартостi майна Банку у випадках, передбачених чинним законодавством України;
32) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься
з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
33) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена вiд виконання його повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
34) затвердження Положення про винагороду членiв Правлiння Банку;
35) затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Банку;
36) розгляд звiту Правлiння Банку та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
37) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв проведення позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв
на вимогу Акцiонерiв;
38) визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв
виплати Дивiдендiв в порядку та у межах встановлених чинним законодавством України;
39) визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних
зборiв Акцiонерiв та мають право на участь в них в порядку та у межах встановлених Статутом та чинним
законодавством України;
40) формування тимчасової лiчильної комiсiї;
41) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
42) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених
пiдроздiлiв Банку;
43) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань
або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати Дивiдендiв або викупу Акцiй;
44) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
45) забезпечення пiдтримання дiєвих стосункiв Наглядової ради з Нацiональним банком України та
повiдомлення Нацiональному банку України про конфлiкти iнтересiв, що виникають у Банку;
46) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках,
передбачених чинним законодавством України;
47) здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до чинного законодавства України.
Питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами
управлiння Банку, крiм Загальних зборiв Акцiонерiв.
Склад Наглядової ради станом на 01.01.2021 року
Члени Наглядової Ради обираються/призначаються Загальними зборами до складу Наглядової Ради на строк не
бiльший нiж три роки. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть
разiв. Пiсля обрання з членами Наглядової ради Банку укладається трудовий договiр (контракт) або
цивiльно-правовий договiр, у якому передбачаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, тощо.
Повноваження Голови Наглядової Ради Заступника Голови Наглядової Ради та iнших членiв Наглядової Ради
можуть бути достроково припиненi за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв iз одночасним обранням нових
членiв Наглядової ради. Без рiшення Загальних зборiв повноваження Голови Наглядової Ради, Заступника
Голови Наглядової Ради та iншого члена Наглядової Ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Банку за два тижнi;
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає
можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради;
4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.
5) у разi отримання Банком письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є
представником Акцiонера.
Попереднiй склад Наглядової ради Банку був обраний рiшенням Єдиного акцiонера 14.03.2019 року та дiяв до
13.03.2020 року в наступному складi:
Голова Наглядової ради - Янь Дуншен;
Заступник Голови Наглядової ради, (незалежний член) - Вен Юангуа;
Член Наглядової ради (незалежний член) - Осипенко Руслан Анатолiйович;
Член Наглядової ради (незалежний член) - Блащук Юрiй Олександрович.
Рiшенням Єдиного Акцiонера №1/2020 вiд 12.03.2020 року до складу Наглядової ради з 13.03.2020 був
обраний Лу Вейдун (Член Наглядової ради). Вищезазначений склад Наглядової ради з урахуванням змiн був
переобраний на новий термiн в повному складi iз строком повноважень 1 рiк.
Загальна сума виплат членам Наглядової ради банку за 2020 рiк становила 2 522 тис. грн.
Протягом 2020 року Наглядовою радою банку були прийнятi рiшення щодо затвердження Бiзнес-плану та
Стратегiї розвитку Банку на 2020-2023 роки, затвердження нової редакцiї Органiзацiйної структури Банку,
питань дiяльностi Служби внутрiшнього аудиту, вибору зовнiшнього аудитора для аудиту фiнансової звiтностi
Банку за 2020 рiк, затвердження бюджету Банку та плану капiтальних iнвестицiй та iншi.

Наглядовою Радою створенi наступнi комiтети Наглядової ради:
Аудиторський комiтет, створений як орган, що допомагає Наглядовiй радi у здiи?сненнi нагляду за
функцiонуванням системи внутрiшнього контролю, складанням фiнансової? звiтностi, роботою пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту Банку, взаємодiї? з зовнiшнiми аудиторами та виконаннi iнших функцiй?, розгляду iнших
питань, що можуть бути делегованi, визначенi Наглядовою радою, передбаченi законодавством та Статутом
Банку.
У звiтному роцi Аудиторським комiтетом було проведено 7 засiдань, на яких були розглянутi питання, що
стосувалися: функцiонування внутрiшнього аудиту, зокрема розгляду звiтiв внутрiшнього аудиту; стану
системи внутрiшнього контролю; виконання керiвництвом та пiдроздiлами Банку рекомендацiй, отриманих за
пiдсумками зовнiшнiх та внутрiшнiх перевiрок; вiдбору зовнiшнього аудитора для аудиту обов'язкової звiтностi
Банку за 2020 рiк та розгляду звiтiв за пiдсумками перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк; вiдбору
компанiї для здiйснення зовнiшньої оцiнки внутрiшнього аудиту; оцiнки дiяльностi пiдроздiлу внутрiшнього
аудиту та його керiвника, зокрема виконання програми забезпечення та пiдвищення якостi внутрiшнього
аудиту.
Комiтет з управлiння ризиками, метою створення якого є сприяння Наглядовiй радi в здiи?сненнi функцiї? щодо
ефективної? реалiзацiї? стратегiї? Банку в сферi управлiння ризиками, органiзацiї? процесу управлiння
ризиками, визначення пiдроздiлiв, вiдповiдальних за управлiння ризиками, прийняття рiшень щодо ризикiв, якi
перебувають у сферi компетенцiї? Наглядової ради Банку.
Протягом 2020 року на засiданнях Комiтету з управлiння ризикiв щоквартально розглядалися звiти щодо
ризикiв та результатiв дiяльностi Банку, результати стрес-тестування ризикiв, звiти щодо комплаєнс ризику,
стан виконання планових показникiв у рамках Стратегiї розвитку на 2020-2023 роки.
Розглядалися/погоджувалися внутрiшнi документи Банку. Проводився аналiз макроекономiчної ситуацiї в
Українi та її вплив на рiвень ризикiв, на якi Банк наражається у своїй дiяльностi. Крiм того, розглядалися
повiдомлення CRO про значне зростання ризикiв та порушення лiмiтiв ризикiв, iншi питання.
Iнформацiя щодо дiяльностi Правлiння Банку
Правлiння є колегiальним виконавчим органом управлiння Банку. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам
Акцiонерiв та Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння здiйснює управлiння поточною
дiяльнiстю Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за
ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних
зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборi
Акцiонерiв та Наглядової ради.
Склад Правлiння станом на 01.01.2020 року:
Правлiння обране Наглядовою радою у складi 3-х (трьох) осiб. Правлiння складається з Голови та членiв, якi
можуть бути Заступниками Голови Правлiння. Голова Правлiння, Заступники Голови Правлiння та члени
Правлiння Банку обираються Наглядовою радою i входять до складу Правлiння Банку за посадою.
Повноваження Голови та iншого члена Правлiння можуть бути припиненi:
за рiшенням Наглядової ради Банку, з дотриманням положень укладеного з ним трудового договору
(контракту) та законодавства України;
з iнiцiативи вiдповiдного члена Правлiння до закiнчення строку дiї укладеного з ним контракту, з
дотриманням положень укладеного з ним трудового договору (контракту) та законодавства України;
за згодою сторiн;
в iнших випадках, передбачених чинним законодавством.
Протягом звiтного року склад Правлiння Банку не змiнювався.
Станом на 01.01.2021 року Правлiння Банку має наступний склад:
Голова Правлiння - Локтiонов Олег Юрiйович;
Заступник Голови Правлiння - Третьяков Василь Валерiйович;
Головний бухгалтер, Член Правлiння - Зеленюк Наталiя Олександрiвна.
Загальна сума виплат членам Правлiння банку за 2020 рiк становила 3 199 тис. грн.
Протягом 2020 року Правлiнням Банку були розглянутi питання щодо управлiння поточною дiяльнiстю Банку,
затвердження внутрiшньобанкiвських положень вiдповiдно до компетенцiї, визначення перелiку питань, якi
пiдлягали винесенню на розгляд Наглядової ради банку та Загальних зборiв Акцiонерiв (у тому числi щодо
залучення коштiв на умовах субординованого боргу до капiталу Банку), питання по розгляду та затвердженню
фiнансової та управлiнської звiтностi, перелiку пов'язаних з Банком осiб та iншi питання.
Наглядовою Радою В Банку створенi наступнi комiтети Правлiння:
Кредитний комiтет, метою дiяльностi якого є створення та пiдтримання якiсно збалансованого та
диверсифiкованого кредитно-iнвестицiйного портфеля Банку з урахуванням затвердженої стратегiї i кредитної
полiтики Банку.
В звiтному 2020 роцi на засiданнях комiтету, якi проводяться не рiдше 1 разу на мiсяць, були розглянутi
питання щодо:

дiй Банку по поверненню боргiв по списаних ранiше кредитах;
списання за рахунок резерву безнадiйної дебiторської заборгованостi за нарахованими доходами за
договорами оренди;
купiвлi облiгацiй внутрiшньої державної позики України;
акредитацiї страхових компанiй та суб'єктiв оцiночної дiяльностi, якi будуть залученi для проведення
активних операцiй;
класифiкацiї заборгованостi за активними операцiями Банку та визначення за ними очiкуваних
кредитних збиткiв вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та розмiру кредитного
ризику вiдповiдно вимог Нацiонального банку України.
Комiтет з управлiння активами та пасивами (КУАП), метою дiяльностi якого є:
впровадження полiтики Банку щодо централiзованого ефективного управлiння структурою активiв i
пасивiв Банку вiдповiдно до Стратегiї Банку;
оптимiзацiї структури активiв i пасивiв;
управлiння ризиками, якi впливають на структуру активiв i пасивiв Банку, та забезпечення монiторингу
цих ризикiв.
На засiданнi КУАП протягом звiтного перiоду було здiйснено розгляд результатiв дiяльностi Банку та оцiнку
основних банкiвських ризикiв, розгляд результатiв стрес-тестування, розгляд питання про ринковий стан
процентних ставок, якi дiють в Банку, розгляд процентних ставок та комiсiй за активними операцiями для
корпоративних клiєнтiв.
Технологiчний комiтет, метою дiяльностi якого є затвердження технологiї здiйснення банкiвських операцiй та
визначення методiв внутрiшнього контролю за їх проведенням вiдповiдно до законодавства України задля
мiнiмiзацiї операцiйно-технологiчного ризику.
В звiтному 2020 роцi на засiданнi комiтету розглядались питання щодо затвердження нових та внесення змiн до
дiючих внутрiшнiх нормативних документiв з подальшим їх направленням на затвердження
Правлiнню/Наглядовiй радi. Технологiчний комiтет у 2020 роцi функцiонував до прийняття Наглядовою радою
рiшення вiд 07.08.2020 №19/2020 про визначення нової Органiзацiйної структури, яким цей комiтет було
скасовано.
Продуктово-тарифний комiтет, метою дiяльностi якого є:
забезпечення виконання визначених Наглядовою радою Банку функцiй та повноважень щодо
впровадження нових продуктiв;
забезпечення оптимальної тарифної полiтики щодо банкiвських продуктiв та послуг, якi надаються
клiєнтам Банку;
сприяння пiдвищенню ефективностi (прибутковостi) роботи Банку;
сприяння пiдвищенню конкурентоспроможностi послуг Банку на ринку банкiвських послуг;
прийняття рiшень в областi цiноутворення в рамках маркетингової полiтики Банку для досягнення
стратегiчних цiлей Банку i полiпшення прибутковостi продуктiв.
Продуктово-тарифний комiтет у звiтному 2020 роцi регулярно аналiзував тарифнi плани Банку на предмет їх
вiдповiдностi ринковим умовам та коригував їх у разi необхiдностi, а також здiйснював розгляд та прийняття
документiв за новими банкiвськими продуктами для подальшого затвердження цих документiв Правлiнням
Банку.
Комiтет з iнформацiйної безпеки, основними завданнями якого є:
визначення завдань iнформацiйної безпеки, їх вiдповiдностi вимогам законодавства України, зокрема
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, та внутрiшнiм документам Банку, а також їх
iнтегрованiсть у критичнi бiзнес-процеси Банку;
перегляд ефективностi впровадження та функцiонування СУIБ;
забезпечення Банку достатнiми ресурсами для виконання завдань iнформацiйної безпеки;
координацiя спiльної дiяльностi структурних пiдроздiлiв Банку, за необхiдностi третiми сторонами, для
забезпечення iнформацiйної безпеки;
проведення практичних заходiв щодо пiдвищення поiнформованостi працiвникiв Банку з питань
iнформацiйної безпеки.
Протягом звiтного року на засiданнях комiтету було здiйснено розгляд питань щодо функцiонування СУIБ в
межах визначеної полiтики з управлiння ризиками iнформацiйної безпеки та виконання вимог чинного
законодавства з цих питань, а також розгляд та прийняття внутрiшнiх нормативних документiв з питань
iнформацiйної безпеки для подальшого затвердження цих документiв Правлiнням Банку.
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.
Рiшенням Наглядової ради вiд 07.08.2020 №19/2020 було затверджено нову Органiзацiйну структуру, згiдно з
якою Комiтет по закупiвлi товарiв, робiт та послуг перетворено у Комiтет з питань закупiвель, який виконує такi
функцiї:
органiзацiя дiяльностi Банку з питань придбання товарiв, робiт та послуг на всiх етапах їх проведення;

здiйснення контролю за забезпеченням найбiльш вигiдних умов придбання Банком робiт, товарiв,
послуг на принципах змагальностi учасникiв тендеру з метою пiдвищення ефективностi закупiвель,
рацiонального використання коштiв, запобiгання необгрунтованому завищенню цiн;
оптимiзацiя витрат i придбання якiсних товарiв i послуг на конкурентнiй основi;
прийняття рiшень щодо органiзацiї, пiдготовки, оголошення i проведення конкурсних торгiв,
визначення критерiїв оцiнки пропозицiй учасникiв i вибору переможцiв конкурсних торгiв;
прийняття прозорих рiшень щодо визначення постачальникiв Банку;
забезпечення дотримання затверджених Банком процедур проведення торгiв та вибору переможця.
Протягом звiтного року на засiданнях Комiтету по закупiвлi товарiв, робiт та послуг та Комiтету з питань
закупiвель були розглянутi питання щодо аналiзу комерцiйних пропозицiй на здiйснення перекладу
Фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк та Звiту керiвництва (Звiту про управлiння) за 2019 рiк на англiйську
мову; визначення умов тендерiв по закупiвлi товарiв, робiт та послуг; визначення переможцiв тендерiв шляхом
розгляду отриманих пропозицiй та iншi питання щодо укладення договорiв для забезпечення функцiонування
Банку.
Комiтет з операцiйних ризикiв, який створено рiшенням Наглядової ради вiд 07.08.2020 №19/2020 з метою:
реалiзацiї полiтики з управлiння операцiйним ризиком, монiторингу стану управлiння операцiйним
ризиком та ризиками, якi є його складовими;
розроблення, пiдтримання та постiйного вдосконалення планiв забезпечення безперервної дiяльностi та
реалiзацiї заходiв з вiдновлення дiяльностi Банку.
За перiод функцiонування комiтету у 2020 роцi на засiданнях комiтету було здiйснено щомiсячний розгляд
звiтiв про рiвень операцiйного ризику, розгляд iнцидентiв операцiйного ризику, розгляд питання щодо внесення
змiн до "Плану забезпечення безперервної дiяльностi Банку".
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
немає
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
немає
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в
абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент
прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в
абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
немає
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X

12.03.2020
100
РIШЕННЯ
ЄДИНОГО
АКЦIОНЕРА
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ" №1/2020
м.Київ
"12" березня 2020 року
11 годин 00 хвилин
Зареєстрований статутний капiтал
акцiонерного товариства "Український банк
реконструкцiї та розвитку", мiсцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Олексiя
Терьохiна, 4, iдентифiкацiйний код 26520688 (далi - Банк) становить 244 000 000 (двiстi
сорок чотири мiльйони гривень), що розподiлений на 488 000 (чотириста вiсiмдесят вiсiм
тисяч) простих iменних акцiй Банку номiнальною вартiстю 500 (п'ятсот) гривень кожна,
загальною кiлькiстю 488 000 (чотириста вiсiмдесят вiсiм тисяч) простих iменних акцiй
Банку. Одна акцiя Банку надає акцiонеру один голос.
Єдиним акцiонером акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї
та розвитку є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" (Iдентифiкацiйний код 40977562, Україна, 04080, м. Київ,
вул. Терьохiна, 4), а саме:
Акцiонер Банку Кiлькiсть акцiй (штук) Частка у статутному капiталi Банку (%)
Номiнальна сума акцiй в статутному капiталi Банку (гривень)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД"
488 000 100
244 000 000,00
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 має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно
до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства".
Порядок денний:
1.
Про припинення повноважень Голови, заступника Голови та членiв Наглядової
ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку".
2.
Про обрання Голови, заступника Голови та членiв Наглядової ради АТ
"Український банк реконструкцiї та розвитку".
3.
Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку", встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
цивiльно-правових договорiв з Головою, заступником Голови та членами Наглядової ради
АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку".
За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку", Єдиний акцiонер банку,
дiючи на пiдставi статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства", одноосiбно
прийняв наступне рiшення:
1.
Припинити 12 березня 2020 року повноваження наступних осiб:
1)Янь Дуншен - Голови Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та
розвитку" (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД");
2)Вен Юангуа - Заступника Голови Наглядової ради- незалежного Члена Наглядової ради
АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку";
3)Осипенка Руслана Анатолiйовича - Члена Наглядової ради - незалежного Члена
Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку";
4)Блащука Юрiя Олександровича - Члена Наглядової ради - незалежного Члена
Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" .
1.1.Цивiльно - правовi договори, укладенi з членам Наглядової ради Банку, припиняють
свою дiю з моменту прийняття цього рiшення.
2. З 13 березня 2020 року обрати членами Наглядової ради АТ "Український банк
реконструкцiї та розвитку" iз строком повноважень на один рiк наступних осiб:
1)
Янь Дуншен - Головою Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та
розвитку" (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД");
2)
Вен Юангуа - Заступником Голови Наглядової ради- незалежним Членом
Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" ;
3)
Лу Вейдун - Членом Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та
розвитку" (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД");
4)Осипенка Руслана Анатолiйовича - Членом Наглядової ради - незалежним Членом
Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" ;
5)Блащука Юрiя Олександровича - Членом Наглядової ради - незалежним Членом
Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" .
2. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з Головою, заступником Голови
Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" на безоплатнiй основi
(з можливiстю компенсацiї документально пiдтверджених витрат, пов'язаних з дiяльнiстю
в якостi членiв Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку", у
порядку, передбаченому укладеними цивiльно-правовими договорами),за формою згiдно
Додаткiв 1,2.
2.1. Затвердити умови та укласти з 13 березня 2020 року цивiльно - правовi договори з
Членами Наглядової ради - незалежними Членами Наглядової ради АТ "Український банк
реконструкцiї та розвитку" - Блащуком Юрiєм Олександровичем, Осипенком Русланом
Анатолiйовичем, Членом Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та
розвитку" Лу Вейдун на платнiй основi за формою згiдно Додаткiв 3-5.
Встановити розмiр винагороди Членiв Наглядової ради - незалежних Членiв Наглядової
ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" Блащука Юрiя Олександровича,
Осипенка Руслана Анатолiйовича, Члена Наглядової ради АТ "Український банк
реконструкцiї та розвитку" Лу Вейдун згiдно умов цивiльно - правових договорiв.
Обрати Голову Правлiння Локтiонова Олега Юрiйовича уповноваженою особою, якiй
надаються повноваження пiдписати вiд iменi АТ "Український банк реконструкцiї та
розвитку" цивiльно-правовi договори з Головою, заступником Голови та членами
Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку".

Директор ТОВ"БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД"
Янь Дуншен
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

15.05.2020
100
РIШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦIОНЕРА АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ
БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ" №2/2020
м. Київ "15" Травня 2020 року12 годин 00 хвилин
Зареєстрований статутний капiтал Акцiонерного товариства "Український банк
реконструкцiї та розвитку", мiсцезнаходження якого: Україна, м. Київ,
вул. Олексiя Терьохiна, 4, iдентифiкацiйний код 26520688 (далi - Банк) становить 244 000
000 (двiстi сорок чотири мiльйони гривень), що розподiлений на
488 000 (чотириста вiсiмдесят вiсiм тисяч) простих iменних акцiй Банку номiнальною
вартiстю 500 (п'ятсот) гривень кожна, загальною кiлькiстю 488 000 (чотириста вiсiмдесят
вiсiм тисяч) простих iменних акцiй Банку. Одна акцiя Банку надає акцiонеру один голос.
Єдиним акцiонером Акцiонерного товариства
"Український банк реконструкцiї та розвитку" є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" (Iдентифiкацiйний код
40977562, Україна, 04080, м. Київ, вул. О. Терьохiна, буд. 4), а саме:
Акцiонер Банку Кiлькiсть акцiй (штук) Частка у статутному капiталi Банку (%)
Номiнальна сума акцiй в статутному капiталi Банку (гривень)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД"488 000 100 244 000 000,00
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 має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно
до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства".
Порядок денний:
1. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради АТ
"Український банк реконструкцiї та розвитку" за 2019 рiк.
2. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння АТ
"Український банк реконструкцiї та розвитку" за 2019 рiк.
3. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту керiвництва (звiту про
управлiння) АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" за 2019 рiк.
4. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi (рiчного фiнансового звiту) АТ
"Український банк реконструкцiї та розвитку" за 2019 рiк, розгляд звiту (висновкiв)
незалежного аудитора (аудиторської фiрми) та затвердження заходiв за результатами його
розгляду.
5. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв АТ "Український банк реконструкцiї та
розвитку" за пiдсумками роботи в 2019 роцi.
6. Про внесення змiн до положення про винагороду членiв Наглядової ради Банку.
7. Про повiдомлення про осiб, професiйна дiяльнiсть яких має значний вплив на загальний
профiль ризику Банку.
8. Про визначення основних напрямiв дiяльностi Банку.
9. Про затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради АТ "Український банк
реконструкцiї та розвитку" за 2019 рiк.
За результатами розгляду питань порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку", єдиний акцiонер
банку, дiючи на пiдставi статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства",
одноосiбно прийняв наступнi рiшення:
1. Затвердити звiт Наглядової ради АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" за
2019 рiк.
2. Затвердити звiт Правлiння АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" за 2019
рiк.
3. Затвердити Звiт керiвництва (звiт про управлiння) АТ "Український банк реконструкцiї
та розвитку" за 2019 рiк.
4.1 Затвердити рiчнi результати дiяльностi (рiчну фiнансову звiтнiсть) АТ "Український
банк реконструкцiї та розвитку" за 2019 рiк.
4.2 Взяти до вiдома Звiт незалежного аудитора Аудиторської фiрми "RSM Україна" за

результатами аудиторської перевiрки рiчної
фiнансової звiтностi АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" за 2019 рiк, що
включає висновок аудитора та рiчну
фiнансову звiтнiсть АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2019 року без
зауважень та додаткових заходiв.
5. Затвердити суму збитку, отриманого АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку"
за пiдсумками роботи в 2019 роцi в розмiрi 4 408 881,69 грн. та облiковувати їх до часу
визначення порядку та джерел їх покриття. У зв'язку iз вiдсутнiстю прибутку за
результатами дiяльностi АТ "Український
банк реконструкцiї та розвитку" у 2019 роцi та нерозподiленого прибутку АТ
"Український банк реконструкцiї та розвитку" минулих рокiв, розподiл
прибутку, нарахування та виплату дивiдендiв за акцiями АТ "Український банк
реконструкцiї та розвитку" за 2019 рiк не здiйснювати.
6. Затвердити змiни до Положення про винагороду членiв Наглядової ради АТ
"Український банк реконструкцiї та розвитку".
7. Прийняти до вiдома повiдомлення про вiдсутнiсть осiб, професiйна дiяльнiсть яких має
значний вплив на загальний профiль ризику Банку.
8. Затвердити основнi напрямки дiяльностi АТ "Український банк реконструкцiї та
розвитку".
9. Затвердити звiт про винагороду членiв Наглядової ради АТ "Український
банкреконструкцiї та розвитку" за 2019 рiк.
Директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД,
Янь Дуншен
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X

04.06.2020
100
РIШЕННЯ
ЄДИНОГО
АКЦIОНЕРА
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ" №3/2020
м. Київ
"4" червня 2020 року
Зареєстрований статутний капiтал Акцiонерного товариства "Український банк
реконструкцiї та розвитку", мiсцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Олексiя
Терьохiна, 4, iдентифiкацiйний код 26520688 (далi - Банк) становить 244 000 000 (двiстi
сорок чотири мiльйони гривень), що розподiлений на 488 000 (чотириста вiсiмдесят вiсiм
тисяч) простих iменних акцiй Банку номiнальною вартiстю 500 (п'ятсот) гривень кожна,
загальною кiлькiстю 488 000 (чотириста вiсiмдесят вiсiм тисяч) простих iменних акцiй
Банку. Одна акцiя Банку надає акцiонеру один голос.
Єдиним акцiонером Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї
та розвитку є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" (Iдентифiкацiйний код 40977562, Україна, 03189, м. Київ,
вул. О.Терьохiна, буд. 4), а саме:
Акцiонер Банку Кiлькiсть акцiй (штук) Частка у статутному капiталi Банку (%)
Номiнальна сума акцiй в статутному капiталi Банку (гривень)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД"
488 000 100
244 000 000,00
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 має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно
до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства".
Вiдповiдно до пiдпункту 25, п.10.4.20 Статуту Банку, до виключної компетенцiї Загальних
зборiв акцiонерiв (Єдиного акцiонера) належить прийняття рiшення про надання згоди на
вчинення Значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством.
Порядок денний:
1.
Про надання повноважень Головi Правлiння Локтiонову Олегу Юрiйовичу на:
вчинення правочинiв щодо залучення АТ "Український банк реконструкцiї та
розвитку" (далi - Банк) коштiв вiд Нацiонального банку України за операцiями з
рефiнансування;
укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з

Нацiональним банком України та додаткових договорiв до них.
2.
Про встановлення максимально можливого розмiру зобов'язань за Генеральним
кредитним договором, укладеним з Нацiональним банком України.
3.
Про надання Головi Правлiння Банку Локтiонову Олегу Юрiйовичу (або у разi
його вiдсутностi виконуючому обов'язки Голови Правлiння) права делегувати
повноваження на укладення правочинiв з Нацiональним банком України.
За результатами розгляду питань порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку", єдиний акцiонер
банку, дiючи на пiдставi статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства",
одноосiбно прийняв наступнi рiшення:
1. Надати повноваження Головi Правлiння Локтiонову Олегу Юрiйовичу на:
вчинення правочинiв щодо залучення АТ "Український банк реконструкцiї та
розвитку" (далi - Банк) коштiв вiд Нацiонального банку України за операцiями з
рефiнансування;
укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з
Нацiональним банком України та додаткових договорiв до них.
2.
Встановити максимально можливий розмiр зобов'язань за Генеральним
кредитним договором, укладеним з Нацiональним банком України, у сумi 100 000 000,00
грн. (Сто мiльйонiв грн. 00 коп.), а з урахуванням вартостi пулу заставлених активiв на
загальну суму 200 000 000,00 грн. (Двiстi мiльйонiв грн. 00 коп.), що становить 83,17%
вiдсоткiв вiд вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
3. Надати Головi Правлiння Банку Локтiонову Олегу Юрiйовичу (або у разi його
вiдсутностi - виконуючому обов'язки Голови Правлiння) право делегувати визначенi п.п.
1, 2 Порядку Денного, повноваження на укладення правочинiв з Нацiональним банком
України, та надати Головi Правлiння Банку Локтiонову Олегу Юрiйовичу (або у разi його
вiдсутностi - виконуючому обов'язки Голови Правлiння) повноваження на видачу
довiреностей працiвникам Банку для укладання правочинiв, пов'язаних з отриманням
кредитiв рефiнансування вiд Нацiонального банку України (включаючи овернайт),
шляхом пiдписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендерi з пiдтримання
лiквiдностi, з правом надання активiв (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань
за вiдповiдними кредитами рефiнансування на загальну суму 100 000 000,00 грн. (Сто
мiльйонiв грн. 00 коп.) а з урахуванням вартостi пулу заставлених активiв на загальну
суму 200 000 000,00 грн. (Двiстi мiльйонiв грн. 00 коп.), шляхом пiдписання заявок на
включення/виключення/замiну активiв (майна), що формують пул.
Директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД
Янь Дуншен
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X

26.06.2020
100
РIШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦIОНЕРА АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ
БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ" №4/2020
м. Київ
"26" червня 2020 року
Зареєстрований статутний капiтал Акцiонерного товариства "Український банк
реконструкцiї та розвитку", мiсцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Олексiя
Терьохiна, 4, iдентифiкацiйний код 26520688 (далi - Банк) становить 244 000 000 (двiстi
сорок чотири мiльйони гривень), що розподiлений на 488 000 (чотириста вiсiмдесят вiсiм
тисяч) простих iменних акцiй Банку номiнальною вартiстю 500 (п'ятсот) гривень кожна,
загальною кiлькiстю 488 000 (чотириста вiсiмдесят вiсiм тисяч) простих iменних акцiй
Банку. Одна акцiя Банку надає акцiонеру один голос.
Єдиним акцiонером Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї
та розвитку є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" (Iдентифiкацiйний код 40977562, Україна, 03189, м. Київ,
вул. О.Терьохiна, буд. 4), а саме:
Акцiонер Банку Кiлькiсть акцiй (штук) Частка у статутному капiталi Банку (%)
Номiнальна сума акцiй в статутному капiталi Банку (гривень)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД"
488 000 100
244 000 000,00
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 має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно
до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства".
Вiдповiдно до пiдпункту 25, п.10.4.20 Статуту Банку, до виключної компетенцiї Загальних
зборiв акцiонерiв (Єдиного акцiонера) належить прийняття рiшення про надання згоди на
вчинення Значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством.
Порядок денний:
1.Про затвердження Положення про Загальнi Збори Акцiонерiв Акцiонерного товариства
"Український банк реконструкцiї та розвитку"
За результатами розгляду питань порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку", єдиний акцiонер
банку, дiючи на пiдставi статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства",
одноосiбно прийняв наступнi рiшення:
1.Затвердити Положення про Загальнi Збори Акцiонерiв Акцiонерного товариства
"Український банк реконструкцiї та розвитку"
Директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД
Янь Дуншен
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X

17.08.2020
100
РIШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦIОНЕРА АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ
БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ" №5/2020
м. Київ
"17" серпня 2020 року
11 годин 00 хвилин
Зареєстрований статутний капiтал Акцiонерного товариства "Український банк
реконструкцiї та розвитку", мiсцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Олексiя
Терьохiна, 4, iдентифiкацiйний код 26520688 (далi - Банк) становить 244 000 000 (двiстi
сорок чотири мiльйони гривень), що розподiлений на 488 000 (чотириста вiсiмдесят вiсiм
тисяч) простих iменних акцiй Банку номiнальною вартiстю 500 (п'ятсот) гривень кожна,
загальною кiлькiстю 488 000 (чотириста вiсiмдесят вiсiм тисяч) простих iменних акцiй
Банку. Одна акцiя Банку надає акцiонеру один голос.
Єдиним акцiонером Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї
та розвитку" є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" (Iдентифiкацiйний код 40977562, Україна, 04080, м. Київ,
вул. О. Терьохiна, буд. 4), а саме:
Акцiонер Банку Кiлькiсть акцiй (штук) Частка у статутному капiталi Банку (%)
Номiнальна сума акцiй в статутному капiталi Банку (гривень)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД"
488 000 100
244 000 000,00
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 має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно
до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства".
Порядок денний:
1. Про внесення змiн до Статуту Акцiонерного товариства "Український банк
реконструкцiї та розвитку", пов'язаних iз приведенням Статуту Банку у вiдповiднiсть до
вимог чинного законодавства України шляхом затвердження його у новiй редакцiї.
2. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Банку шляхом затвердження їх у новiй
редакцiї.
За результатами розгляду питань порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку", єдиний акцiонер
банку, дiючи на пiдставi статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства",
одноосiбно прийняв наступнi рiшення:
1.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 погодженням нової редакцiї
Статуту Нацiональним банком України та подальшою його державною реєстрацiєю.
2.Затвердити нову редакцiю Положення про Правлiння Акцiонерного товариства
"Український банк реконструкцiї та розвитку" та ввести його в дiю з моменту державної
реєстрацiї нової редакцiї Статуту Акцiонерного товариства "Український банк
реконструкцiї та розвитку".
Представник
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД, який дiє на пiдставi довiреностi вiд 02.04.2020 року
Жанг Джiнгдонг
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X

21.12.2020
100
РIШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦIОНЕРА АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ
БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ" №6/2020
м. Київ
"21" грудня 2020 року
Зареєстрований статутний капiтал Акцiонерного товариства "Український банк
реконструкцiї та розвитку", мiсцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Олексiя
Терьохiна, 4, iдентифiкацiйний код 26520688 (далi - Банк) становить 244 000 000 (двiстi
сорок чотири мiльйони гривень), що розподiлений на 488 000 (чотириста вiсiмдесят вiсiм
тисяч) простих iменних акцiй Банку номiнальною вартiстю 500 (п'ятсот) гривень кожна,
загальною кiлькiстю 488 000 (чотириста вiсiмдесят вiсiм тисяч) простих iменних акцiй
Банку. Одна акцiя Банку надає акцiонеру один голос.
Єдиним акцiонером Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та
розвитку є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ)
КО., ЛIМIТЕД" (Iдентифiкацiйний код 40977562, Україна, 03189, м. Київ, вул.
О.Терьохiна, буд. 4), а саме:
Акцiонер Банку Кiлькiсть акцiй (штук) Частка у статутному капiталi Банку (%)
Номiнальна сума акцiй в статутному капiталi Банку (гривень)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД"
488 000 100
244 000 000,00
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 має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно
до статтi 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства".
Вiдповiдно до пiдпункту 25, п.10.4.20 Статуту Банку, до виключної компетенцiї Загальних
зборiв акцiонерiв (Єдиного акцiонера) належить прийняття рiшення про надання згоди на
вчинення Значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством.
Порядок денний:
1.Про надання повноважень Головi Правлiння Локтiонову Олегу Юрiйовичу на:
- укладення правочинiв щодо залучення АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку"
(далi - Банк) коштiв вiд Нацiонального банку України за операцiями з рефiнансування;
укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з
Нацiональним банком України та додаткових договорiв до них.
2.Про встановлення максимально можливого розмiру зобов'язань за Генеральним
кредитним договором, укладеним з Нацiональним банком України.
3.Про надання Головi Правлiння Банку Локтiонову Олегу Юрiйовичу на пiдписання
договорiв з Нацiональним банком України.
За результатами розгляду питань порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку", єдиний акцiонер
банку, дiючи на пiдставi статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства",
одноосiбно прийняв наступнi рiшення:
1. Надати повноваження Головi Правлiння Локтiонову Олегу Юрiйовичу на:
- укладення правочинiв щодо залучення Банком коштiв вiд Нацiонального банку України
за операцiями з рефiнансування;
-укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з
Нацiональним банком України, а також додаткових договорiв до них.
2. Встановити максимально можливий розмiр зобов'язань за Генеральним кредитним
договором, укладеним з Нацiональним банком України, у сумi
120 000 000,00 грн. (Сто двадцять мiльйонiв грн. 00 коп.), а з урахуванням вартостi пулу

заставлених активiв на загальну суму 240 000 000,00 грн. (Двiстi сорок мiльйонiв грн. 00
коп.), що становить бiльше 50% вiдсоткiв вiд вартостi активiв Банку за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi.
3. Надати Головi Правлiння Банку Локтiонову Олегу Юрiйовичу (або у разi його
вiдсутностi - виконуючому обов'язки Голови Правлiння), або уповноваженiй ним особi, в
тому числi на пiдставi довiреностi, право укласти та пiдписати договори з Нацiональним
банком України, а також iншi документи, пов'язанi з отриманням кредитiв рефiнансування
вiд Нацiонального банку України (включаючи овернайт) за визначеними у цьому рiшеннi,
договорами, в тому числi, але не виключно, пiдписання заявок на одержання кредиту
овернайт, заявок на участь у тендерi з пiдтримання лiквiдностi, в тому числi з правом
надання активiв (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за вiдповiдними
кредитами рефiнансування на загальну суму 120 000 000,00 грн. (Сто двадцять мiльйонiв
грн. 00 коп.) а з урахуванням вартостi пулу заставлених активiв на загальну суму 240 000
00,00 грн. (Двiстi сорок мiльйонiв грн. 00 коп.), шляхом пiдписання заявок на
включення/виключення/замiну активiв (майна), що формують пул.
Директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД
Янь Дуншен
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у
звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в
останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у
звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Рiшенням Єдиного акцiонера
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
затвердження умов цiвiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
Інше (зазначити)
членами Наглядової ради
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так

Ні
X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Ні

Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є
власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства
Інше (зазначити)

X
X
X
Єдиного акцiонера
вiдсутнє

У разі скликання, але непроведення чергових
загальних зборів зазначається причина їх
непроведення

У звiтному роцi черговi загальнi збори вiдбулися.

У разі скликання, але непроведення позачергових
загальних зборів зазначається причина їх
непроведення

У звiтному роцi усi позачерговi загальнi збори
вiдбулися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад наглядової
ради
Янь Дуншен (Yan
Dongsheng) Голова
Наглядової ради

Вен Юангуа (Wen
Yuanhua) Член
Наглядової ради

Незалежний
член
наглядової
ради

Залежний
член
наглядової
ради
X

X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Голова наглядової ради
Рiшенням єдиного акцiонера АТ"Український банк
реконструкцiї та розвитку" вiд 14 березня 2019 року
№1/2019, обрано Головою Наглядової ради Янь
Дуншен (Yan Dongsheng), призначений на посаду - з
15.03.2019 р. строком повноважень на 1 (один) рiк.
Пропозицiю щодо обрання внiс акцiонер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД". Iнформацiя про стаж роботи протягом
останнiх п'яти рокiв: З грудня 2009 року по
теперiшнiй час Голова правлiння Тяньцзiньське
акцiонерне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Бохайська Товарна Бiржа" (Tianjin Bohai Commodity
Exchange Co., Ltd). Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Об?рунтування
змiн у персональному складi - Рiшення єдиного
акцiонера. Є представником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД". Янь Дуншен спiльно iз асоцiйованою
особою Дай Чжунюн (його дружина) є власником
опосередкованої iстотної участi в розмiрi 100%
статутного капiталу АТ "Український банк
реконструкцiї та розвитку". Згоди на розкриття
паспортних даних не отримано.
Рiшенням єдиного акцiонера АТ "Український банк
реконструкцiї та розвитку" вiд 14 березня 2019 року
№1/2019, обрано Заступником Голови наглядової
ради Wen Yuanhua (Вен Юангуа), призначений на
посаду - з 15.03.2019 р. строком повноважень на 1
(один) рiк. Пропозицiю щодо обрання внiс акцiонер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД". Iнформацiя про стаж роботи протягом
останнiх п'яти рокiв: З 2012 року є запрошеним
науковим спiвробiтником в Унiверситетi Макгiлла та
Всесвiтнiй стипендiальнiй програмi Єльського
унiверситету, працював на важливих посадах у низцi
iнших фiнансових установ, у тому числi "Сентрал
Хуейцзiнь Iнвестмент Ко., Лтд" ("Central Huijin

Осипенко Руслан
Анатолiйович Член
Наглядової Ради

X

Блащук Юрiй
Олександрович

X

Чи проведені засідання
наглядової ради, загальний
опис прийнятих на них
рішень; процедури, що

Investment Co., Ltd."), в головному офiсi
"Будiвельного банку Китаю" ("China Construction
Bank") та головному офiсi "Банку CITIC"
("Мiжнародної китайської iнвестицiйної корпорацiї з
управлiння майном"). Працював на раннiх етапах
розвитку компанiї "Сентрал Хуейцзiнь Iнвестмент
Ко., Лтд" ("Central Huijin Investment Co., Ltd.") i
керував кiлькома великими фiнансовими процесами
такими, як лiстинг "Банку Тяньцзiнь" та придбання
Iндонезiйської дочiрньої компанiї "Будiвельного
банку Китаю" та дочiрньої компанiї у Бразилiї. З 2014
по 2016 роки Президент "Банку Тяньцзiнь" ("Bank of
Tianjin"). З 2017 та по теперiшнiй час Президент
"Жонцзi Iнвестмент Ко., Лтд." ("Zhongji Investment
Co., Ltd."). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Обунтування змiн у
персональному складi - Рiшення єдиного акцiонера.
Незалежний член. Часткою в статутному капiталi не
володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не
отримано.
Рiшенням єдиного акцiонера АТ "Український банк
реконструкцiї та розвитку" вiд 14 березня 2019 року
№/2019, обрано Членом Спостережної ради Осипенка
Руслана Анатолiйовича, призначений на посаду - з
15.03.2019 р. строком повноважень на 1 (один) рiк.
Пропозицiю щодо обрання внiс акцiонер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД". Iнформацiя про стаж роботи протягом
останнiх п'яти рокiв: З жовтня 2011 року по 2015 рiк
директор департаменту торговельно-економiчного
спiвробiтництва Мiнiстерства економiчного розвитку
i торгiвлi України. З 2015 року по теперiшнiй час
виконавчий директор Китайської Торгової Асоцiацiї в
Українi. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Обгрунтування змiн у
персональному складi - Рiшення єдиного акцiонера.
Незалежний член. Часткою в статутному капiталi не
володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не
отримано.
Рiшенням єдиного акцiонера АТ "Український банк
реконструкцiї та розвитку" вiд 14 березня 2019 року
№1/2019, обрано Членом Спостережної ради Блащука
Юрiя Олександровича, призначений на посаду - з
15.03.2019 р. строком повноважень на 1 (один) рiк.
Пропозицiю щодо обрання внiс акцiонер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД". Iнформацiя про стаж роботи протягом
останнiх п'яти рокiв: З жовтня 2011 року по 2015 рiк
директор департаменту торговельно-економiчного
спiвробiтництва Мiнiстерства економiчного розвитку
i торгiвлi України. З 2015 року по теперiшнiй час
виконавчий директор Китайської Торгової Асоцiацiї в
Українi. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Обгрунтування змiн у
персональному складi - Рiшення єдиного акцiонера.
Незалежний член. Часткою в статутному капiталi не
володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не
отримано.
Попереднiй склад Наглядової ради Банку був обраний рiшенням Єдиного
акцiонера 15.03.2018 року та дiяв до 14.03.2019 року в наступному складi:
- Голова Наглядової ради - Янь Дуншен;
- Заступник Голови Наглядової ради, (незалежний член) - Вен Юангуа;

застосовуються при
прийнятті наглядовою радою
рішень; визначення, як
діяльність наглядової ради
зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

- Член Наглядової ради - Тан Вейцзюнь;
- Член Наглядової ради (незалежний член) - Осипенко Руслан Анатолiйович;
- Член Наглядової ради (незалежний член) - Блащук Юрiй Олександрович.
Рiшенням Єдиного Акцiонера №1/2019 вiд 14.03.2019 року вищезазначений
склад Наглядової радi був переобраний на новий термiн в повному складi iз
строком повноважень 1 рiк.
25 квiтня 2019 року Рiшенням Єдиного Акцiонера №2/2019 вiд 25.04.2019
року достроково було припинено повноваження Тан Вейцзюнь (Tang Weijun),
Члена Наглядової ради.
Загальна сума виплат членам Наглядової ради банку за 2019 рiк становила 1
544 тис.грн.
Протягом 2019 року Наглядовою радою банку були прийнятi рiшення щодо
затвердження стратегiчних планiв розвитку Банку, визначення органiзацiйної
структури Банку та питань дiяльностi пiдроздiлiв, питань дiяльностi Служби
внутрiшнього аудиту, визначення аудиторської компанiї для проведення
перевiрки фiнансової звiтностi банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019
року, питання збiльшення регулятивного капiталу та iншi.
За пiдсумками конкурсу з вiдбору аудиторської компанiї, проведеного у
вереснi 2019 року, Наглядова рада своїм рiшенням вiд 26.09.19 (Протокол
засiдання Наглядової ради №15) обрала компанiю ТОВ "РСМ Україна" для
проведення аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

З питань аудиту

X

З питань призначень
З винагород

Чи проведені засідання
комітетів наглядової ради,
загальний опис прийнятих на
них рішень

У разі проведення оцінки
роботи комітетів зазначається
інформація щодо їх
компетентності та
ефективності

Персональний склад комітетів
Станом на 01.01.2021
Аудиторський комiтет
складається з трьох членiв,
обраних зi складу Наглядової
Ради: 1. Блащук Ю.О. - Голова
комiтету (незалежний
директор); 2. Янь Дуншен член комiтету; 3. Осипенко Р.А.
- член комiтету

X
X
з управлiння ризиками

Інше (зазначити)

Ні

Станом на 01.01.2021 Комiтет з
управлiння ризиками
складається з трьох членiв,
обраних зi складу Наглядової
Ради: 1. Вен Юангуа - Голова
комiтету; 2. Янь Дуншен - член
комiтету; 3. Осипенко Р.А. член комiтету

В звiтному роцi Аудиторським комiтетом було проведено 6 засiдань, на яких
були розглянутi питання щодо роботи пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, стану
системи внутрiшнього контролю, розгляд аудиторського висновку
зовнiшнього аудитора за 2018 рiк, питання щодо встановлення критерiїв щодо
проведення конкурсу для обрання зовнiшнього аудитора для перевiрки
фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2019 року та, власне,
надання рекомендацiй Наглядовiй Радi щодо визначення переможця, а також
iншi питання. Протягом 2019 року на засiданнях Комiтету з управлiння
ризиками розглядались питання щодо розгляду звiтi щодо ризикiв, результатiв
стрес-тестування та стану виконання планових показникiв у рамках Стратегiї
розвитку на 2018-2021 роки, звiтiв щодо комплаєнс ризику, розгляд
повiдомлень CRO, розгляд та погодження внутрiшнiх документiв Банку, iншi
питання.
Наглядовою Радою створенi наступнi комiтети:
Аудиторський комiтет, створений за рiшенням Наглядовоi ради як орган, якии
допомагає iи у здiисненнi нагляду за функцiонуванням системи внутрiшнього
контролю, складанням фiнансової звiтностi, роботою пiдроздiлу внутрiшнього
аудиту Банку, взаємодiї з зовнiшнiми аудиторами та виконаннi iнших функцiй,
розгляду iнших питань що можуть бути делегованi, визначенi Наглядовою

радою, передбаченi законодавством та Статутом Банку.
Комiтет з управлiння ризиками, метою створення якого є сприяння Радi Банку
в здiисненнi функцiї щодо ефективної реалiзацiї стратегiї Банку в сферi
управлiння ризиками, органiзацiї процесу управлiння ризиками, визначення
пiдроздiлiв, вiдповiдальних за управлiння ризиками, прийняття рiшень щодо
ризикiв, якi перебувають у сферi компетенцiї Ради Банку.
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової
Iнформацiя щодо Наглядової ради
ради
Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав вкладникiв, iнших
кредиторiв та акцiонерiв Банку, i, в межах своєї компетенцiї, контролює та
регулює дiяльнiсть Правлiння, але не бере участi в поточному управлiннi
Банком.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених
Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядовiй радi Загальними
зборами Акцiонерiв. До виключної компетенцiї Наглядової ради Банку
належать наступнi питання:
затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних
напрямiв дiяльностi визначених Загальними зборами акцiонерiв Банку;
затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками,
процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку
та контролю за її ефективнiстю;
призначення i звiльнення голови та членiв Правлiння Банку, керiвника
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, вiдповiдального працiвника за проведення
фiнансового монiторингу Банку, визначення умов їх винагороди;
визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту,
затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру
оплати послуг, розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка
рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв Банку для прийняття рiшення
щодо нього;
прийняття рiшень про вчинення Значних правочинiв, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10
(десять) вiдсоткiв, але менша нiж 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
затвердження ринкової вартостi майна Банку у випадках,
передбачених чинним законодавством України;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг;
розгляд звiту Правлiння Банку та затвердження заходiв за
результатами його розгляду;
iншi.
Всi члени Ради вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам, встановленим
Нацiональним банком України. Члени Ради Банку мають знання, навички,
професiйний та управлiнський досвiд в обсязi, достатньому для розумiння всiх
аспектiв дiяльностi Банку, адекватної оцiнки ризикiв, з якими стикається Банк,
прийняття виважених рiшень, а також забезпечення ефективного контролю за
дiяльнiстю Банку.
Склад Ради та її повноваження є достатнiми для здiйснення нею ефективного
контролю за операцiйною дiяльнiстю. Всi члени Наглядової Ради виконували
свої обов'язки особисто i не передавали власнi повноваження iншiй особi. Всi
члени Ради вiдповiдають вимогам щодо дiлової репутацiї. Протягом звiтного
перiоду жоден з членiв Ради не фiгурував серед порушникiв вимог
банкiвського, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань
цiнних паперiв. Всi члени Ради належно виконували свої обов'язки, що
виражається в особистому прийманнi участi всiх членiв Ради в її засiданнях i
участi в процесi прийняття рiшень
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X

Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)
Iншi (зазначити): Професiйна придатнiсть членiв Ради визначається шляхом
оцiнки їх знань, навичок i досвiду; наявного чи потенцiйного конфлiкту
iнтересiв; наявностi достатнього часу для виконання своїх функцiй. Члени
Ради мають великий досвiд роботи на керiвних посадах та внесли наступнi
компетенцiї: управлiння ризиками, контроль за визначенням i затвердженням
стратегiї та полiтики управлiння ризиками, контроль за ефективнiстю
функцiонування системи управлiння ризиками; спецiалiзацiя з питань
фiнансового напрямку, кадрових призначень, контроль за ефективнiстю
функцiонуванням системи управлiння ризиками. Всi члени Ради мають
фундаментальнi знання, мають вищу освiту, 2/3 членiв Ради мають вищу
економiчну освiту та вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам щодо наявностi
вищої освiти та досвiду роботи у банкiвському секторi.

X
X
X
X
X

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
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової
X
ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
X
обрано нового члена
Для нових членiв Ради направляються засобами електронної пошти пакети
iнформацiї, якi мiстять: нормативно - правовi акти банкiвського законодавства
України, стратегiю розвитку, загальну iнформацiю про Банк, про основнi
ризики з якими стикається Банк, полiтики щодо корпоративного управлiння, у
Інше (зазначити)
тому числi. етики, особливостi позицiй Банку на банкiвському ринку України,
iнше що дозволить ознайомитись з дiяльнiстю Банку та банкiвським
законодавством України. Суттєвi змiни в частинi зазначеного вище, зокрема,
банкiвського законодавства направляються щоквартально.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
частково

Так
X

Ні
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Голова Правлiння - Локтiонов
Олег Юрiйович;

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова Правлiння Банку здiйснює наступнi функцiї:
1) представляє Банк у вiдносинах iз державними, судовими та iншими
органами України та iнших держав, iз пiдприємствами,установами,
органiзацiями будь-яких форм власностi i фiзичними особами в Українi та за її
межами;
2) видає накази та розпорядження з питань дiяльностi Банку;
3) вiдповiдно до чинного законодавства України про працю приймає на роботу
та звiльняє з роботи працiвникiв Банку, заохочує їх
за успiхи в роботi, накладає стягнення за порушення трудової та фiнансової
дисциплiни;
4) призначає на посаду керiвникiв i головних бухгалтерiв фiлiй, представництв
та вiддiлень Банку;

Заступник Голови Правлiння Третьяков Василь Валерiйович

Головний бухгалтер, Член

5) встановлює форми оплати працi працiвникiв Банку, визначає розмiри
основної та додаткової заробiтної плати (крiм членiв
Правлiння Банку), усiх видiв надбавок та доплат до заробiтної плати в межах,
встановлених чинним законодавством України та внутрiшнiми
нормативними актами Банку;
6) подає Наглядовiй радi Банку пропозицiї щодо умов оплати працi i
матерiального заохочення членiв Правлiння Банку;
7) затверджує умови оплати працi та матерiального заохочення посадових осiб
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та
представництв Банку;
8) укладає вiд iменi Банку угоди (договори, контракти), у тому числi
зовнiшньоекономiчнi, на суму, що не перевищує 10
(десять) вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi;
9) надає на пiдставi довiреностi право юридичним та фiзичним особам
виступати i здiйснювати, в межах вимог чинного законодавства
України та Статуту Банку, дiї вiд iменi Банку, укладати договори вiд iменi
Банку;
10) розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння Банку; покладає обов'язки
тимчасового вiдсутнього вiдповiдального
працiвника Банку за проведення фiнансового монiторингу на iншого
працiвника Банку з дотриманням вимог чинного законодаства України;
11) вiдповiдає за виконання покладених на Правлiння Банку обов'язкiв i
завдань;
12) вирiшує iншi питання поточної дiяльностi Банку
Виконує функцiї й обов'язки, що з них випливають, щодо органiзацiї та
забезпечення дiяльностi Банку, а саме - несе вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть
Пiдроздiлу з управлiння ризиками, який в свою чергу виконує такi функцiї:
1.
Забезпечує своєчасне виявлення, вимiрювання, монiторинг, контроль,
пом'якшення та звiтування щодо суттєвих ризикiв;
2.
Здiйснює монiторинг рiвня та обсягiв непрацюючих активiв в цiлому,
у розрiзi портфелiв, у взаємозв'язку з достатнiстю капiталу;
3.
Забезпечує монiторинг та попередження порушень показникiв
ризик-апетиту та лiмiтiв ризикiв, контролює наближення показникiв ризикiв
до ризик- апетиту та лiмiтiв ризику та iнiцiює вжиття заходiв для
попередження їх порушень
4.
Готує та надає звiти щодо ризикiв у порядку та випадках
передбачених чинним законодавством
5.
Здiйснює постiйний аналiз ризикiв, на якi наражається банк пiд час
своєї дiяльностi, з метою пiдготовки пропозицiй з прийняття своєчасних та
адекватних управлiнських рiшень щодо пом'якшення ризикiв
6.
Бере участь у розробленнi та пiдтриманнi в актуальному станi
методик, iнструментiв та моделей, що використовуються Банком для аналiзу
впливу рiзних факторiв ризикiв на фiнансовий стан, капiтал та лiквiднiсть
Банку
7.
Впливає на прийняття рiшень, що наражають банк на значнi ризики,
та за потреби вживає всiх можливих заходiв щодо незалежного iнформування
Наглядової ради Банку, комiтету з управлiння ризиками Правлiння банку з
метою запобiгання прийняттю таких рiшень
8.
Здiйснює стрес- тестування
9.
Обчислює профiль ризику Банку
10.
Готує висновки щодо ризикiв, якi притаманнi як новим продуктам та
значним змiнам у дiяльностi банку, до моменту їх впровадження для
прийняття управлiнських рiшень
11.
Готує висновки щодо ризикiв, якi притаманнi як новими кредитами,
так i змiнам за дiючими кредитами, для прийняття управлiнських рiшень щодо
надання нових кредитiв чи внесення змiн до дiючих кредитних договорiв
12.
Забезпечує координацiю роботи з питань управлiння ризиками мiж
структурними пiдроздiлами Банку
13.
Надає пропозицiї Наглядовiй радi Банку та Правлiнню Банку щодо
пом'якшення впливу ризикiв ( у розрiзi кожного виду) на фiнансовий стан,
капiтал та лiквiднiсть Банку шляхом iнiцiювання встановлення та/або
перегляду лiмiтiв на окремi види банкiвських операцiй та послуг
Виконує функцiї та обов'язки, що з них випливають, щодо органiзацiї та

Правлiння - Зеленюк Наталiя
Олександрiвна

забезпечення дiяльностi Банку:
1.
Забезпечення дотримання встановлених єдиних методологiчних засад
бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової
звiтностi;
2.
Органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського
облiку всiх фiнансово- господарських операцiй
3.
Участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та
вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв банку
4.
Здiйснення керiвництва пiдроздiлами Банку вiдповiдно до
затвердженої органiзацiйної структури банку;
5.
Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку статутного капiталу
Банку
6.
Забезпечення повного облiку грошових коштiв, що надходять,
товарно- матерiальних цiнностей i основних засобiв, а також своєчасного
вiдображення у бухгалтерських облiкових операцiях, пов'язаних з їх рухом
7.
Органiзацiя та забезпечення нарахування податкiв i обов'язкових
зборiв, внескiв
8.
Органiзацiя складання достовiрних бухгалтерських звiтiв i балансiв,
iншої бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiв i
бухгалтерських записiв, своєчасне надання їх на розгляд уповноважених
органiв управлiння Банком
9.
Здiйснення ( спiльно з iншими пiдроздiлами i службами)
економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi банку за даними
бухгалтерського облiку i звiтностi
10.
Забезпечення збереження бухгалтерських документiв протягом
встановлених термiнiв, оформлення i передання їх в установленому порядку
до внутрiшньобанкiвського архиву
11.
Здiйснення контролю за операцiями зi списання з бухгалтерських
балансiв нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат
12.
Участь у пiдготовцi заходiв, спрямованих на вiдвернення нестач i
незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей,
порушень фiнансового i господарського законодавства
13.
Органiзацiя та контроль за нарахуванням i виплатою винагород
працiвникам банку й iншим особам
14.
Забезпечення збереження банкiвської таємницi
15.
Здiйснення контролю дiяльностi iнших структурних пiдроздiлiв Банку
у межах наданої компетенцiї
16.
Участь у здiйсненнi заходiв, пов'язаних з запобiганням легалiзацiї (
вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування
тероризму, в межах закрiплених функцiй
17.
Виконання iнших функцiй i обов'язкiв, що випливають iз
законодавства, Статуту банку, внутрiшньобанкiвських нормативних
документiв, рiшень Спостережної ради Банку.

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис прийнятих на
них рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як діяльність
виконавчого органу зумовила
зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Протягом 2020 року Правлiнням Банку були розглянутi питання щодо
управлiння поточною дiяльнiстю Банку, затвердження внутрiшньобанкiвських
положень вiдповiдно до компетенцiї, визначення перелiку питань, якi
пiдлягали винесенню на розгляд Наглядової ради банку та Загальних зборiв
Акцiонерiв (у тому числi щодо залучення коштiв на умовах субординованого
боргу до капiталу Банку), питання по розгляду та затвердженню фiнансової та
управлiнської звiтностi, перелiку пов'язаних з Банком осiб та iншi питання.

Оцінка роботи виконавчого
органу

Позитивна, протягом звiтного року скарги стосовно надання фiнансових
послуг не надходили, позови до суду стосовно надання фiнансових послуг
банку - вiдсутнi.

Примітки
вiдсутнi

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
В Банку розробленi та затвердженi необхiднi внутрiшнi документи, що регулюють органiзацiю i
функцiонування системи внутрiшнього контролю, 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 i 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 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 систем, баз даних
та програмного забезпечення Банку, 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 та Наглядової ради Банку.
Протягом звiтного року система внутрiшнього контролю Банку зазнавала змiн та удосконалень, пов'язаних з
такими факторами:
посиленою увагою Наглядової ради Банку до питань внутрiшнього контролю, результатом чого стала
спiвпраця Правлiння та Наглядової ради Банку, а також розробка Правлiнням Банку плану заходiв для
удосконалення системи внутрiшнього контролю;
змiною регуляторних вимог, зокрема, запровадженням в Банку вимог "Положення про органiзацiю
системи внутрiшнього контролю в банках України та банкiвських групах", затвердженого постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.07.2019р. №88;
запровадженням Банком нових продуктiв;
постiйним оновленням внутрiшньої нормативної бази, спрямованим на покращення та удосконалення
контрольних механiзмiв в дiяльностi Банку;
здiйсненням заходiв та впровадженням рекомендацiй, наданих за пiдсумками перевiрок внутрiшнього
аудиту, зовнiшнiх перевiрок регуляторних та контролюючих органiв.
Керiвництво оцiнює наявну на даний момент систему внутрiшнього контролю Банку, як таку, що вiдповiдає
розмiру, характеру та обсягу операцiй Банку, у достатнiй мiрi мiнiмiзує ризики, на якi Банк наражається у своїй
дiяльностi, та сприяє збереженню капiталу, захисту акцiонерiв, вкладникiв та клiєнтiв Банку.
Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю).
Протягом 2020 року внутрiшнiй аудит Банку функцiонував, як це передбачено законодавством України
включно з нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, Мiжнародними стандартами та
Кодексом етики внутрiшнього аудиту, визначеними Iнститутом внутрiшнiх аудиторiв (IIA, Institute of Internal
Auditors), та внутрiшнiми положеннями Банку. Пiдроздiл внутрiшнього аудиту дiяв згiдно Плану роботи,
затвердженого Наглядовою радою Банку, проводив перевiрки, надавав рекомендацiї, консультативнi послуги та
роз'яснення, що не впливали на його незалежнiсть та об'єктивнiсть. Пiдроздiл залишався незалежним вiд
операцiйної дiяльностi та керiвництва (Правлiння) Банку, був пiдзвiтним i щоквартально звiтував
Аудиторському комiтету та Наглядовiй радi Банку, мав окремий бюджет пiдроздiлу, затверджений Наглядовою
радою Банку.
Обставин та подiй, якi би свiдчили про обмеження дiяльностi, незалежностi, втрати об'єктивностi внутрiшнього
аудиту Банку впродовж 2020 року не виникало. Керiвник внутрiшнього аудиту iнформував Аудиторський
комiтет та Наглядову раду про необхiднi та наявнi ресурси пiдроздiлу i потребу у їх збiльшеннi (зокрема, щодо
чисельностi персоналу пiдроздiлу; збiльшення вiдбулося у червнi 2020 року).

У 2020 роцi пiдроздiл внутрiшнього аудиту пройшов незалежну зовнiшню оцiнку. Згiдно результатiв оцiнки
функцiя внутрiшнього аудиту Банку загалом вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України, мiжнародним
стандартам професiйної практики внутрiшнього аудиту та дотримується кодексу етики.
За пiдсумками дiяльностi та перевiрок, проведених у 2020 роцi, пiдроздiл внутрiшнього аудиту надавав
Аудиторському комiтету та Наглядовiй радi звiти про результати проведених перевiрок, висновки про
функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку, а також про стан виконання рекомендацiй за
результатами перевiрок.
Керiвник внутрiшнього аудиту був залучений до вiдбору зовнiшнього аудитора для аудиту фiнансової звiтностi
Банку за 2020 рiк.
Протягом 2020 року система внутрiшнього контролю Банку зазнавала змiн та удосконалень, на що iстотно
впливали такi фактори:
1. Здiйснення заходiв з удосконалення систем корпоративного управлiння, внутрiшнього контролю,
ризик-менеджменту, визначених за результатами iнспекцiйної перевiрки Нацiонального банку України у 2019
роцi.
2. Посилення, у тому числi ресурсне, контрольних функцiй банку. Зокрема, створена нова органiзацiйна
структура ризикiв, збiльшено кiлькiсний склад пiдроздiлiв ризикiв, комплаєнс та внутрiшнього контролю.
Значно посилено функцiю управлiння персоналом - збiльшено її чисельнiсть, йде формування нової
нормативної бази у цiй сферi.
3. Постiйне оновлення внутрiшньої нормативної бази, спрямоване на покращення та удосконалення операцiй,
продуктiв, процесiв, контрольних механiзмiв у дiяльностi Банку.
4. Здiйснення заходiв та рекомендацiй, наданих за пiдсумками перевiрок внутрiшнього аудиту та зовнiшнiх
перевiрок.
Керiвництво оцiнює наявну на даний момент систему внутрiшнього контролю Банку як таку, що вiдповiдає
розмiру, характеру та обсягу операцiй Банку, у достатнiй мiрi мiнiмiзує ризики, на якi Банк наражається у своїй
дiяльностi, та сприяє збереженню капiталу, захисту iнтересiв акцiонерiв, вкладникiв та клiєнтiв Банку.
Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо
аудиторського висновку
Протягом 2020 року Банк не отримував рекомендацiй органу, який здiйснює державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг (Нацiонального банку України) щодо аудиторського висновку.
Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора
За пiдсумками конкурсу з вiдбору аудиторської компанiї, проведеного у вереснi 2020 року, Наглядова рада
своїм рiшенням вiд 28.09.20 (Протокол засiдання Наглядової ради №22/2020) обрала компанiю "ТОВ "РСМ
Україна" для проведення аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2020 рiк.
Загальний термiн аудиторської дiяльностi зовнiшнього аудитора на момент обрання складав бiльше 25 рокiв.
"ТОВ "РСМ Україна" надаватиме Банку аудиторськi послуги другий рiк поспiль. Iнших аудиторських послуг окрiм аудиту фiнансової звiтностi - протягом 2020 року аудиторська фiрма Банку не надавала. Випадкiв
виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не виявлено.
Оскiльки "ТОВ "РСМ Україна" надає послуги лише другий рiк поспiль, невиконання вимоги щодо ротацiї
аудиторiв протягом семи останнiх рокiв вiдсутнє.
Стягнення, застосованi до Аудитора Аудиторською палатою України протягом 2020 року, а також факти
подання недостовiрної звiтностi Банку, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi
здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, - вiдсутнi.
Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi Банку розмiр
Фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений статутом Банку розмiр, не
зафiксовано.
Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у
статутi Банку розмiр
Протягом звiтного перiоду вiдсутнi факти купiвлi/продажу активiв в обсязi, що перевищує 10% вiд загальної
вартостi активiв на останню звiтну дату (31.12.2019 року), у зв'язку iз чим оцiнка з цiєю метою не проводилась.
Для визначення загальної вартостi активiв станом на кiнець 2019 року, в перiод з 01 сiчня звiтного року до дати
затвердження рiчної звiтностi за попереднiй звiтний рiк, Банк використовував загальну вартiсть активiв згiдно
даних статистичної звiтностi станом на 01 сiчня 2020 року.
Операцiї iз розмiщення коштiв та здiйснення фiнансових iнвестицiй, що здiйснювались в обсязi, що перевищує
10% вiд загальної вартостi активiв на останню звiтну дату, здiйснювались пiсля отримання рiшень вiдповiдних
органiв, iнформацiя про якi зазначена в роздiлi щодо перелiку питань, якi розглядались Загальними зборами
акцiонерiв (Єдиного акцiонера) та Наглядової ради Банку, цього Звiту.
Iнформацiя щодо захисту прав споживачiв фiнансових послуг
Механiзм захисту прав споживачiв встановлено дiючим законодавством, Цивiльним кодексом України, Законом
України "Про захист прав споживачiв" вiд 01.12.2005р.
№3161-IV (iз змiнами та доповненнями).
Споживач фiнансових послуг перед укладанням договору має можливiсть ретельно ознайомитись iз наявними

дозвiльними документами, лiцензiями, дiючими тарифами, умовами договору та чiтко зрозумiти його змiст.
Iнформацiя, що надається клiєнту, розмiщується у загальнодоступному мiстi (касовий зал) та на офiцiйному
сайтi Банку за посиланням www.ubrr.com.ua, що забезпечує правильне розумiння сутi фiнансової послуги без
нав'язування її придбання. Вимоги до змiсту договору встановленi Цивiльним кодексом України.
До укладання договору споживач має право на доступ до iнформацiї щодо дiяльностi фiнансової установи,
перелiк якої визначено Законом України "Про захист прав споживачiв" вiд 01.12.2005р. №3161-IV (iз змiнами та
доповненнями) та Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.11.2019р. №141 "Про
затвердження Положення про iнформацiйне забезпечення банками клiєнтiв щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг" (iз змiнами та доповненнями).
Механiзм розгляду скарг зафiксований у внутрiшньому нормативному документi Банку "Порядок реєстрацiї,
розгляду та опрацювання звернень до банку громадян, юридичних осiб та державних органiв", який
затверджений рiшенням Правлiння Банку,
протокол вiд 28.12.2019
№63. Зазначений механiзм покладає вiдповiдальнiсть за розгляд скарг на рiзнi структурнi пiдроздiли, залежно
вiд теми скарги. Письмовi та електроннi вiдповiдi на скарги пiдписуються або авторизуються Головою
Правлiння Банку.
Особами, вiдповiдальними в Банку за спiвпрацю з Нацiональним банком України щодо розгляду
звернень клiєнтiв та органiзацiї роботи по опрацюванню нових вимог Нацiонального банку України щодо
захисту прав споживачiв, визначена Берегуля Н.В., Заступник начальника Управлiння по роботi з
корпоративними клiєнтами Банку.
Протягом звiтного року скарги клiєнтiв стосовно надання фiнансових послуг Банком не надходили, позови
клiєнтiв до суду стосовно надання фiнансових послуг Банком - вiдсутнi.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Не належить до
збори
Наглядова Виконавчи
компетенції
акціонері
рада
й орган
жодного органу
в
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу,
так
ні
ні
ні
або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
ні
так
ні
ні
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
так
ні
ні
ні
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
ні
ні
ні
так
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
так
ні
ні
ні
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
так
ні
ні
ні
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
так
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
так
так
ні
ні
інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів,
тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком
діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
вiдсутнє

Ні
X

X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Національної
комісії з цінних
Копії
Документи
паперів та
докумен
Інформація
Інформація
надаються для
фондового ринку
тів
розміщується
розповсюджує
ознайомлення
Інформація про діяльність
про ринок цінних
надають
на власному
ться на
безпосередньо
акціонерного товариства
паперів або через
ся на
веб-сайті
загальних
в
особу, яка
запит
акціонерного
зборах
акціонерному
провадить
акціонер
товариства
товаристві
діяльність з
а
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які володіють
так
так
так
так
так
5 та більше відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
ні
так
так
так
так
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів після їх
так
так
так
так
ні
проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
так
ні
так
так
ні
акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
вiдсутнє

Ні
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10
відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
немає

Ні
X
X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Повне найменування юридичної особи власника (власників) або прізвище, ім'я,
по батькові (за наявності) фізичної особи
- власника (власників) значного пакета
акцій

ТОВ "БОСЕ ( ГОНКОНГ)КО,ЛIМIТЕД"
(прямо-Єдиний акцiонер)
"БОСЕ (Гонконг) Ко., Лiмiтед" (BOCE
(Hong Kong) Co., Limited)
Янь Дуншен
Дай Чжунюн
АIП"Бо Сюй" (Хоргос) (обмежене
товариство)
Дунцзi(Тяньцзiнь)Ентерпрайс Менеджмент
Колнсалтiнг Ко,Лтд
Тяньцзiнське акцiонерне товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Бохайська
Товарна Бiржа"
Баоши(Тянцьзiнь)Електроник Комерс Ко,
Лтд

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)
40977562

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

100

2400689

80

370102197002
310104196812
91654004МА77

55,595
2,501
25,01

911201053007

0,8

911200006940

79,2

91120118МА05

80

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних
зборах емітента
Загальна
кількість акцій
488 000
Опис

Кількість акцій з
обмеженнями
0

Підстава виникнення обмеження
вiдсутнє
вiдсутнє

Дата виникнення
обмеження
30.12.1899

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента регулюється Статутом Банку, положеннями про
Наглядову раду та Правлiння Банку
9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб емiтента регулюються Статутом банку, положеннями про Наглядову раду та
Правлiння Банку.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9
цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку
фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
40977562

Місцезнаходження
04080, м.Київ, вул.
Олексiя Терьохiна,4

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

488 000

100

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

488 000

100

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

488 000

0

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
488 000

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій
простi, бездокументарнi,
iменнi

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

488 000

500,00

Права та обов'язки
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

Примітки:
вiдсутнє

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
акцiї включено до бiрживого списку

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
15.11.2017

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
107/1/2017

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)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA4000080972 Акція проста Бездокумент
500
488 000
244 000 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
У звiтному 2020 роцi торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась, факту лiстингу/делiстингу
цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Рiшення про додаткову емiсiю у 2019 роцi не приймалось.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
36 567
44 352
28 110
28 188
0
0
0
981
0
0
8 457
15 183

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
36 567
44 352
28 110
28 188
0
0
0
981
0
0
8 457
15 183

24 674

24 674

0

0

24 674

24 674

0
0
0
0
24 674
0
61 241

0
0
0
0
24 674
0
69 026

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
24 674
0
61 241

0
0
0
0
24 674
0
69 026

Станом на 31 грудня 2020 року:
основнi засоби та нематерiальнi активи, стосовно яких є передбаченi
законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження,
а також такi, що оформленi у заставу або тимчасово не використовуються,
вiдсутнi;
первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає
675 тисяч гривень;
нематерiальнi активи, щодо яких є обмеження права власностi,
вiдсутнi;
створенi нематерiальнi активи - вiдсутнi;
збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi виникають
у результатi переоцiнок, а також унаслiдок збиткiв вiд зменшення корисностi,
визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi/вiдсутнiсть,
вiдсутнi.
Станом на 01 сiчня 2021 року Банком проведена незалежна експертна оцiнка
ринкової вартостi нежитлових примiщень, що облiковується в складi основних
засобiв, та нематерiальних активiв, невведених в експлуатацiю, за
результатами якої вiдсутнi пiдстави для визнання зменшення корисностi за
такими об`єктами.

Опис

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
0
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
0
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
0
за сертифікатами ФОН (за кожним

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

01.01.2020
X

0
0

0
X

31.12.2020
X

X

0

X

X

01.01.2020

0

0

31.12.2020

X

0

X

X

01.01.2020
X

0
0

0
X

31.12.2020
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

власним випуском):
0
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
0
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

01.01.2020
X

0
0

0
X

31.12.2020
X

X

0

X

X

01.01.2020

0

0

31.12.2020

X

0

X

X

01.01.2020

0

X

31.12.2020

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

187 694
187 694

X
X

X
X

Балансова вартiсть зобов'язань за субординованим боргом станом на
кiнець дня 31 грудня 2020 року "Iншi зобовязання та забезпечення"
становить 187 694 тис.грн., у тому числi:
- субординований борг - 88 097 тис.грн.;
- кошти клiєнтiв - 96 761тис.грн.;
- Iншi зобовязання - 2 836 тис.грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний
депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
3037070711
04107, Україна, Шевченкiвський р-н, р-н, м.Київ,
вул.Тропiнiна,7-Г
рiшення НКЦПФР 2092
НКЦПФР
01.10.2013
(044) 363-04-00
(044) 363-04-00
Депозитарна дiяльнiсть Центрального
депозитарiю
Проведення
депозитарних
операцiй
за
розпорядженнями емiтента (адмiнiстративнi операцiї,
облiковi операцiї, iнформацiйнi операцiї); послуги
акцiонерам, якi сукупно є власниками 10 i бiльше
вiдсоткiв простих акцiй емiтента. Згiдно Правил
Центрального
депозитарiю
цiнних
паперiв
зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку України 1 жовтня 2013
року ПАТ <Нацiональний депозитарiй України> є
Центральним депозитарiєм. Згiдно Статтi 29. Закону
України <Про депозитарну систему України> вiд 6
липня 2012 року iз змiнами та доповненнями, лiцензiя
на
провадження
депозитарної
дiяльностi
Центрального депозитарiю, не видається.

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2020 року
Найменування статті

Примітки

Звітний період

1

2

3

(тис.грн.)
Попередній
період
4

1000

19 167

3 784

1010

0

0

1020

0

0

1030
1040
1050
1060

0
0
0
353 646

0
0
0
169 943

1070

0

0

1080

24 674

24 674

1090

248

248

1100
1110
1120
1130
1140

0
0
51 375
0
1 166

0
0
40 817
0
1 002

1150

0

0

1990
1999

0
450 276

0
240 468

2000
2010

90 000
96 761

0
9 135

2020

0

0

2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110

0
0
0
0
0
0
2 836
88 097
0

0
0
0
0
0
0
1 430
36 247
0

2990
2999

0
277 694

0
46 812

3000
3010
3020
3030
3040
3050
3060

244 000
0
0
-261
4 859
5 352
-81 368

244 000
0
0
-261
4 859
5 352
-60 294

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні
компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та
активи групи вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання групи вибуття
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст
їх показників
Зобов'язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці
Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал
Резерви та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та
вміст їх показників

1990

2990

3490

Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу
Примітки: вiдсутнi

3490
3500
3999
9999

0
0
172 582
450 276

0
0
193 656
240 468

Затверджено до випуску та підписано
19.04.2021 року

Керівник

Дьомiна Н.М. (044)4542712
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Локтiонов О.Ю.
(підпис, ініціали, прізвище)
Зеленюк Н.О.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові
результати)
за 2020 рік
(тис.грн.)
Попередній
період
4
28 918
-5 414

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення кредитів та заборгованості клієнтів,
коштів в інших банках
Чистий процентний дохід (Чисті процентні
витрати) після створення резерву під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в
інших банках
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з фінансовими інструментами,
що обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення дебіторської заборгованості та інших
фінансових активів
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Чисте (збільшення) зменшення резервів за
зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст
показників

2
1000
1005

3
28 861
-10 297

1010

18 564

23 504

1020

0

0

1030

0

0

1040
1045

204
-108

43
-99

1050

0

0

1060

0

0

1070

0

0

1080
1090

79
424

28
-277

1100

0

0

1110

0

0

1120

0

0

1130

1 427

-874

1140

0

0

1150

0

0

1160

0

0

1170
1180
1190

827
-42 491
0

54
-26 788
0

1390

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими
1390
0
статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст
1395
показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими
1395
0
статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
1500
-21 074
Витрати на податок на прибуток
1510
0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
1520
-21 074
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
1530
0
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
1999
-21 074
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка основних засобів та нематеріальних
2000
0
активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2040
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2190
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2190
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
2195
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2195
0
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у
2250
0
прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований
2360
0
у прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на
2510
0
продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування
2520
0
грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
2530
0
подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2540
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2690
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2690
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
2695
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2695
0
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у
2750
0
прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в
2860
0
прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
2900
0

0

0
-4 409
0
-4 409
0
-4 409

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

Усього сукупного доходу за рік
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої
діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію за рік
Примітки: вiдсутнi

2999

-21 074

-4 409

3010
3020

-21 074
0

-4 409
0

3210
3220

-21 074
0

-4 409
0

4110

-43,18000

-9,03000

4120

-43,18000

-9,03000

4210

0,00000

0,00000

4220

0,00000

0,00000

4310

-43,18000

-9,03000

4320

-43,18000

-9,03000

Затверджено до випуску та підписано
19.04.2021 року

Керівник

Дьомiна Н.М. (044)4542712
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Локтiонов О.Ю.
(підпис, ініціали, прізвище)
Зеленюк Н.О.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2020 рік
(тис.грн.)
Належить власникам банку
Найменування статті

Примітки

статутни
й капітал

1
Залишок на кінець періоду, що
передує попередньому періоду (до
перерахунку)
Вплив змін облікової політики,
виправлення помилок та вплив
переходу на нові та/або
переглянуті стандарти і
тлумачення
Скоригований залишок на початок
попереднього періоду
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
інший сукупний дохід
Амортизація резерву переоцінки
основних засобів або реалізований
результат
Розподіл прибутку до резервних
та інших фондів
Незареєстрований статутний
капітал
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній

2
1000

3
244 000

емісійні
різниці та
інший
додатков
ий
капітал
4
-261

1110

0

1120

Неконт-р
ольо-вана
частка

Усього
власного
капіталу

9
198 065

10
0

11
198 065

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
-4 409
0

0
-4 409
0

0
0
0

0
-4 409
0

0

815

0

-815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1340
1345

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1350
1354
1358
1360

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

незареєст
рований
статутни
й капітал

резервні
та інші
фонди

резерви
переоцін
ки

нерозподі
лений
прибуток

усього

5
0

6
4 044

7
5 352

8
55 070

0

0

0

0

0

0

0

0

1200
1205
1300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1310

0

0

1320

0

1330

Дивіденди
Залишок на кінець попереднього
періоду
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
інший сукупний дохід
Амортизація резерву переоцінки
основних засобів або реалізований
результат
Розподіл прибутку до резервних
та інших фондів
Незареєстрований статутний
капітал
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Додаткові статті – опис статей та
вміст показників
Додаткові статті – усього за
додатковими статтями
Залишок на кінець звітного
періоду
Примітки: вiдсутнi

1370
2000

0
244 000

0
-261

0
0

0
4 859

0
5 352

0
-60 294

0
193 656

0
0

0
193 656

2200
2205
2300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-21 074
0
0

-21 074
0
0

0
0
0

-21 074
0
0

2310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2340
2345

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2350
2354
2358
2360
2370

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

9990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9999

244 000

-261

0

4 859

5 352

-81 368

172 582

0

172 582
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2020 рік
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/(сплачені) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів
у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю
з визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж

2

3

1010
1015
1020
1025

27 010
-5 823
204
-108

25 937
-1 921
43
-99

1060

0

0

1070

0

0

1080
1100
1110
1120
1800

79
827
-32 183
-5 783
0

29
54
-18 500
-4 340
0

1510

-14 987

1 203

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

0

0

1640

0

0

1650

0

0

1660

0

0

1670
1680
1690

475
90 000
87 522

635
0
8 518

1700

0

0

1710

0

0

1720

0

0

1730

67

0

1999

163 077

10 356

2010

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Примітки: вiдсутнi

2020

14 137

0

2030

-3 280 589

-1 587 168

2040

3 086 639

1 588 177

2050

-2 545

0

2060

2 580

0

2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150

0
0
0
0
-11 089
0
-3 951
0
0

0
0
0
3 063
-9 450
0
-4 059
0
0

2999

-194 817

-9 437

3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100

0
0
0
0
0
47 480
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3110

0

0

3120
3130

0
0

0
0

3999

47 480

0

5100

-201

-330

5200

15 539

589

5300

3 896

3 307

5400

19 435

3 896
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2020 рік
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під
знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної
діяльності
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів
у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю
з визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений

2

3

1000

0

0

1030

0

0

1040

0

0

1050

0

0

1060

0

0

1070

0

0

1080
1150
1155

0
0
0

0
0
0

1200

0

0

1300
1400

0
0

0
0

1520

0

0

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

0

0

1640

0

0

1650

0

0

1660

0

0

1670
1680
1690

0
0
0

0
0
0

1700

0

0

1710

0

0

1720

0

0

1730

0

0

1750

0

0

1800

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
1999
операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
2010
продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
2020
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
2030
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
2040
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
2050
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
2060
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
2070
Надходження від реалізації асоційованих компаній
2080
Придбання інвестиційної нерухомості
2090
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
2100
Придбання основних засобів
2110
Надходження від реалізації основних засобів
2120
Придбання нематеріальних активів
2130
Надходження від вибуття нематеріальних активів
2140
Дивіденди, що отримані
2150
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
2999
інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
3010
Емісія привілейованих акцій
3020
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
3030
Викуп власних акцій
3040
Продаж власних акцій
3050
Отримання субординованого боргу
3060
Погашення субординованого боргу
3070
Отримання інших залучених коштів
3080
Повернення інших залучених коштів
3090
Додаткові внески в дочірню компанію
3100
Надходження від продажу частки участі без втрати
3110
контролю
Дивіденди, що виплачені
3120
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
3130
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
3999
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
5100
кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
5200
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
5300
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
5400
Примітки: вiдтнi
Затверджено до випуску та підписано
19.04.2021 року
Керівник
Дьомiна Н.М. (044)4542712
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

Локтiонов О.Ю.
(підпис, ініціали, прізвище)
Зеленюк Н.О.
(підпис, ініціали, прізвище)

Примітки до фінансової звітності
за 2020 рік
1.
ПРИМIТКА 1. Iнформацiя про банк
Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" (далi - Банк) було засноване в Українi 17
грудня 2003 року як Закрите акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" та
зареєстроване Нацiональним банком України 19 березня 2004 року. 01 жовтня 2007 року Банк було перетворено
на Вiдкрите акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку". Внаслiдок змiн у Законi
України "Про акцiонернi товариства" 28 серпня 2009 року було змiнено назву на Публiчне акцiонерне
товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку". 01 листопада 2018 року у зв'язку iз змiнами в Законi
України "Про акцiонернi товариства" Банком було змiнено тип акцiонерного товариства на приватне акцiонерне
товариство, а також змiнено назву на Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку".
Мiсцезнаходження банку: 04080, Україна, м.Київ, вул. Олексiя Терьохiна, 4.
Основна дiяльнiсть Банк здiйснює свою дiяльнiсть в рамках банкiвської лiцензiї №216, яка видана
Нацiональним Банком України 15 березня 2011, має право надавати банкiвськi послуги, визначенi частиною
третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
Банк має Лiцензiю Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi
на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: дилерської дiяльностi.
Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб Свiдоцтво №169 вiд 19 листопада 2012 року.
Банк може надавати увесь спектр банкiвських послуг згiдно з дiючим законодавством України та у
вiдповiдностi до наявних банкiвської i генеральної лiцензiй Нацiонального банку України та лiцензiї Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. У 2020 роцi Банк не здiйснював кредитування юридичних та
фiзичних осiб, а також iншi активнi банкiвськi операцiї, окрiм вкладень у державнi борговi цiннi папери та
депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України. Протягом звiтного року Банк залучав ресурси вiд
Нацiонального банку України та юридичних та фiзичних осiб.
У 2020 роцi Банк здiйснював свою дiяльнiсть на територiї однiєї областi (регiонально).
Акцiонери Банку. Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року єдиним акцiонером банку, якому
належать 100% статутного капiталу Банку було Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БОСЕ (ГОНКОНГ)
КО., ЛIМIТЕД" (Україна).
Власниками iстотної участi Банку станом на 31 грудня 2020 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 19 квiтня 2021 року.
2.
ПРИМIТКА 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть
Звiтний рiк вiдзначався низкою потрясiнь, таких як швидке розгортання пандемiї, безпрецедентнi карантиннi

обмеження, глибокi кризовi явища та масштабнi заходи фiскального та монетарного стимулювання у вiдповiдь.
Проте доволi неочiкувано фiнансовi ринки завершили рiк приголомшливим пiдйомом. Оптимiзм на ринках
пiдiгрiвався новинами про успiшне тестування вакцини проти COVID-19 та початок вакцинацiї в окремих
країнах.
У 2020 роцi українськi банки отримали 41,3 млрд. грн. чистого прибутку, що на 29% менше аналогiчного
перiоду минулого року, коли банкiвський сектор заробив 58,4 млрд. грн. Пандемiя COVID-19 погiршила
фiнансовий стан банкiв, проте менш вiдчутно, нiж очiкувалося навеснi 2020 року. Кiлькiсть збиткових банкiв
не зросла. У 2020 роцi з 73 платоспроможних банкiв 65 банкiв були прибутковими та отримали чистий
прибуток 47,7 млрд. грн, що перекрило збитки 8 банкiв на загальну суму 6,4 млрд. грн. Банки проходять
коронакризу впевнено та з суттєвим запасом мiцностi. Попри загальний спад дiлової активностi та зниження
вартостi фондування, банкiвський сектор України залишається високоприбутковим.
За результатами 2020 року операцiйна дохiднiсть банкiв була високою, а вiдображенi кредитнi збитки не
надмiрними. Очiкується, що в середньостроковiй перспективi ризики зниження прибутковостi банкiв
зберiгатимуться. Частково їх можна компенсувати, пiдвищуючи операцiйну ефективнiсть. На прибуток також
тиснутимуть вiдрахування до резервiв. Отже, прибутковiсть банкiв дещо послабиться, але залишатиметься на
достатньому рiвнi для збереження iнтересу з боку iнвесторiв. Прибуток сектору дуже концентрований:
Приватбанк сформував 61% усього прибутку (25,3 млрд. грн.), а п'ять найприбутковiших банкiв - 89% прибутку
усього ринку. Найгiршим фiнансовий результат був у IV кварталi 2020 року через пiдвищенi вiдрахування до
резервiв.
Загалом формування резервiв пiд очiкуванi збитки стало основною причиною погiршення фiнансового
результату в 2020 роцi. Низка банкiв визнали погiршення якостi активiв через фiнансовi труднощi
позичальникiв. У зв'язку з цим вiдповiднi витрати на резерви за кредитами у 2020 роцi зросли на 91% до 20,8
млрд. грн. проти 10,9 млрд. грн. у 2019 роцi.
За 2020 рiк частка непрацюючих кредитiв (NPL) в українських банках знизилася з 48,4% (на 1 сiчня 2020 року)
до 41% (на 1 сiчня 2021 року). Зрушенню у врегулюваннi непрацюючих кредитiв сприяли розробленi
Нацiональним банком вимоги до органiзацiї процесу управлiння проблемними активами. На їхнє виконання
банки подали стратегiї управлiння NPL, у яких визначилися з пiдходами до врегулювання непрацюючих
активiв. Крiм цього, у 2020 роцi були визначенi критерiї для списання активiв, за якими не очiкується
повернення боргу. Масштабну роботу з очищення портфелiв вiд непрацюючих кредитiв проробили державнi
банки. Загалом за 2020 рiк вони списали 30,6 млрд. грн. в нацiональнiй валютi та 3,1 млрд. грн. у доларовому
еквiвалентi в iнвалютi зарезервованої заборгованостi. З урахуванням цих заходiв, державнi банки у минулому
роцi скоротили частку непрацюючих кредитiв з 63,5% до 57,4%. Також значну роботу з очистки вiд
непрацюючих кредитiв проробили банки з iноземним капiталом (без банкiв РФ), у яких частка NPL за 2020 рiк
знизилася з 16% до 12,3%. Надалi iноземнi банки планують використовувати заходи списання, продажу та
очiкують добровiльного врегулювання боргiв. Банки з українським капiталом за рiк знизили частку NPL з 18,6%
до 14,6%. Їхнiм основним iнструментом зi скорочення непрацюючих кредитiв є списання та продаж.
Очiкується, що у найближчi два роки банки остаточно позбудуться непрацюючих кредитiв. У разi успiху
реалiзацiї стратегiй управлiння NPL банки утричi зменшать обсяг NPL. Це дозволить вже на початку 2023 року
скоротити частку непрацюючих кредитiв до 24%, а у разi суттєвого зростання кредитування рiвень NPL
знизиться до менше 20%.
Загальне зниження бiзнес-активностi пiд час карантину та падiння попиту на кредити й банкiвськi послуги
негативно позначилися на процентних та комiсiйних доходах банкiв, особливо у II кварталi. Проте пiсля
короткострокового падiння за результатами I пiврiччя на 1,5% р/р, у II пiврiччi чистий комiсiйний дохiд
вiдновився i загалом за рiк зрiс на 5,8% р/р здебiльшого завдяки зростанню безготiвкових операцiй. Чистий
процентний дохiд був стiйкiшим за комiсiйний та зростав впродовж всього року з уповiльненням у II кварталi та
суттєвим прискоренням у IV кварталi. За 2020 рiк у рiчному вимiрi чистий процентний дохiд зрiс на 7% проти
8% р/р у 2019 роцi.
Для пожвавлення кредитування та пiдтримки економiчного вiдновлення НБУ зберiгав стимулюючу монетарну
полiтику та застосовував новi iнструменти, зокрема довгострокове рефiнансування, процентнi свопи, активно
спiвпрацював з банками над удосконаленням корпоративного управлiння. У результатi у 2020 роцi, за винятком
перiоду жорсткого карантину, банки почали нарощувати гривневе кредитування.
Середньозважена ставка за гривневими корпоративними кредитами у гривнi у груднi 2020 року становила
близько 8,2% рiчних, що майже удвiчi нижче, нiж у груднi минулого року. Це стало можливим завдяки
зниженню облiкової ставки НБУ, що прискорило низхiдний тренд щодо вартостi фондування банкiв за рахунок
гривневих депозитiв, процентнi ставки за якими яких у груднi знизились до iсторично найнижчого рiвня - 4,5%,
у тому числi за гривневими депозитами суб'єктiв господарювання - до 3,9%, фiзичних осiб - до 8,8%.
У 2020 роцi успiшно розпочато реалiзацiю президентської iнiцiативи щодо стимулювання кредитування малого

та мiкробiзнесу шляхом впровадження програми компенсацiї частини вiдсоткової ставки за банкiвськими
кредитами. Це дозволило бiзнесу отримати близько 16 млрд. грн. кредитiв з компенсацiєю вiдсоткiв. Розпочато
програму надання портфельних гарантiй держави за кредитами пiд започаткування нового бiзнесу. На такi цiлi в
Державному бюджетi 2021 роцi передбачено 5 млрд. грн.
Упродовж 2020 року iнфляцiя перебувала переважно нижче цiльового дiапазону 5% + 1 в.п. Падiння свiтових
цiн на енергоносiї, а також зниження попиту на непершочерговi товари i послуги стримували зростання цiн пiд
час пандемiї. Водночас наприкiнцi року iнфляцiя очiкувано прискорилася. Це зумовлювалося динамiчним
вiдновленням свiтової економiки, подальшим зростанням внутрiшнього споживчого попиту, а також
подорожчанням енергоносiїв та окремих продуктiв харчування. У результатi, в груднi iнфляцiя повернулася до
цiльового дiапазону i сягнула його центральної точки.
Нацiональний банк враховував дiю зазначених чинникiв у своїх рiшеннях. Так, з огляду на очiкуване значне
послаблення iнфляцiйного тиску та скорочення дiлової активностi впродовж першої половини 2020 року,
регулятор пришвидшив пом'якшення монетарної полiтики. Облiкова ставка була знижена до рекордного рiвня в
6% вже у першому пiврiччi - навiть ранiше, нiж передбачалося торiшнiм сiчневим прогнозом. Разом iз
вичерпанням багатьох дезiнфляцiйних чинникiв це сприяло досягненню iнфляцiйної цiлi наприкiнцi 2020 року.
За очiкуваннями iнфляцiя прискориться в першiй половинi 2021 року, але надалi сповiльниться i в першiй
половинi 2022 року закрiпиться в цiльовому дiапазонi 5% + 1 в.п.
Основними джерелами фiнансування Банку у звiтному роцi були кредити рефiнансування отриманi вiд
Нацiонального банку України, кошти залученi вiд клiєнтiв, власнi кошти та кошти залученi на умовах
субординованого боргу.
Банк не мав ресурсiв не визнаних у звiтi про фiнансовий стан вiдповiдно до МСФЗ.
3.
ПРИМIТКА 3. Основи подання фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Банку була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi "МСФЗ"), прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), та тлумачень,
випущених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ").
Валютою цiєї звiтностi є гривня, звiтнiсть представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше.
4.
ПРИМIТКА 4. Принципи облiкової полiтики
4.1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi
У цiй звiтностi використовуються рiзнi основи оцiнки з рiзним ступенем та в рiзних комбiнацiях. Вони
включають:
первiсна вартiсть - активи вiдображаються за сумою сплачених грошових коштiв чи їх еквiвалентiв або
за справедливою вартiстю компенсацiї, виданої, щоб придбати їх, на момент їх придбання. Зобов'язання
вiдображаються за сумою надходжень, отриманих в обмiн на зобов'язання, або, за деяких iнших обставин
(наприклад, податкiв на прибуток), за сумами грошових коштiв чи їх еквiвалентiв, що, як очiкується, будуть
сплаченi з метою погашення зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi;
справедлива вартiсть - це цiна, яка б була сформована за наступних умов:
цiна є вихiдною, тобто такою, яка отримується за продаж або сплачується за передачу;
цiна є отриманою у ходi звичайної операцiї;
цiна є отриманою на основному або найсприятливiшому ринку,
учасники основного або найсприятливiшого ринку - покупцi та продавцi є незалежними та обiзнаними;
цiна є отриманою за поточними ринковими умовами на дату оцiнювання справедливої вартостi;
цiна є отриманою незалежно вiд того, чи спостерiгається вона безпосередньо, чи отримана за
допомогою методик оцiнювання;
цiна є ринковою оцiнкою, а не оцiнкою з урахуванням специфiки Банку.
амортизована вартiсть - сума, за якою фiнансовий актив чи фiнансове зобов'язання оцiнюється пiд час
первiсного визнання з вирахуванням погашення основної суми, i з додаванням або вирахуванням накопиченої
амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю при погашеннi (вiдкоригованої, у випадку
фiнансових активiв, iз урахуванням резерву пiд збитки), визначена за методом ефективного вiдсотка.
балансова вартiсть фiнансових iнструментiв- це вартiсть, за якою актив та зобов'язання вiдображаються
в балансi. Балансова вартiсть для фiнансового активу та фiнансового зобов'язання складається з основної суми

боргу, нарахованих процентiв, неамортизованої премiї (дисконту), суми переоцiнки, а для фiнансового активу суми оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки;
балансова вартiсть нефiнансових активiв - це сума, за якою актив визнають пiсля вирахування
будь-якої суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi або суми оцiночного
резерву з урахуванням переоцiнки у вiдповiдних випадках.
4.2. Фiнансовi iнструменти
Первiсне визнання
Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат, спочатку
визнаються за справедливою вартiстю. Усi iншi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою
вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Прибуток або збиток при початковому визнаннi
визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди.
Найкращим доказом справедливої вартостi фiнансового iнструмента при первiсному визнаннi зазвичай є цiна
угоди. Банк робить висновок, що справедлива вартiсть при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд цiни угоди:
якщо справедлива вартiсть пiдтверджується котируваннями на активному ринку для iдентичного
активу чи зобов'язання (тобто вхiднi данi Рiвня 1) чи грунтується на методицi оцiнки, яка використовує даннi
винятково спостережуваних ринкiв, Банк визнає рiзницю мiж справедливою вартiстю при первiсному визнаннi i
цiною угоди в якостi доходу чи збитку;
в рештi випадкiв первiсна оцiнка фiнансового iнструменту коригується для вiднесення на майбутнi
перiоди рiзницi мiж справедливою вартiстю при первiсному визнаннi i цiною угоди. При первiсному визнаннi
Банк визнає вiдкладену рiзницю в якостi доходу чи збитку лише у тому випадку, якщо вхiднi данi стають
спостережуваними або якщо визнання iнструменту припиняється.
Дата визнання
Придбання або продаж фiнансових активiв i зобов'язань на стандартних умовах вiдображаються на дату
укладення угоди, тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов'язання щодо придбання активу або зобов'язання.
До придбання або продажу на стандартних умовах вiдносяться придбання або продаж фiнансових активiв i
зобов'язань в рамках договору, за умовами якого потрiбно постачання активiв i зобов'язань в межах термiну,
встановленого правилами або угодами, прийнятими на ринку.
Класифiкацiя
Фiнансовi активи Банк класифiкує залежно вiд намiрiв та полiтики управлiння активами як фiнансовi активи, якi
оцiнюються за амортизованою вартiстю, де метою утримання такого активу (тобто бiзнес-моделлю) є
отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв.
Пiд час первiсного визнання, Банк здiйснює класифiкацiю фiнансових активiв, виходячи з бiзнес-моделi, яку вiн
використовує для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором.
Оцiнка бiзнес-моделi. Банк визначає бiзнес-модель на рiвнi, який найкраще вiдображає, яким чином
здiйснюється управлiння об'єднаними в групи фiнансовими активами для досягнення певної мети бiзнесу.
Бiзнес-модель Банку оцiнюється не на рiвнi окремих iнструментiв, а на бiльш високому рiвнi агрегування
портфелiв i заснована на спостережуваних факторах, таких як:
яким чином оцiнюється результативнiсть бiзнес-моделi i прибутковiсть фiнансових активiв,
утримуваних в рамках цiєї бiзнес-моделi, i яким чином ця iнформацiя повiдомляється ключовому
управлiнському персоналу Банку;
ризики, якi впливають на результативнiсть бiзнес-моделi (i на прибутковiсть фiнансових активiв,
утримуваних в рамках цiєї бiзнес-моделi) i, зокрема, спосiб управлiння даними ризиками;
очiкувана частота, обсяг i термiни продажiв також є важливими аспектами при оцiнцi бiзнес-моделi
Банку.
Оцiнка бiзнес-моделi заснована на сценарiях, виникнення яких обгрунтовано очiкується, без урахування так
званого "найгiршого" або "стресового" сценарiїв. Якщо грошовi потоки пiсля первiсного визнання реалiзованi
способом, вiдмiнним вiд очiкувань Банку, Банк не змiнює класифiкацiю наявних фiнансових активiв,
утримуваних в рамках даної бiзнес-моделi, але в подальшому приймає таку iнформацiю до уваги при оцiнцi
нещодавно створених або нещодавно придбаних фiнансових активiв.
Тест "виключно платежi в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми
боргу" (тест SPPI). У рамках другого етапу процесу класифiкацiї Банк оцiнює договiрнi умови фiнансового
активу, щоб визначити, чи є передбаченi договором грошовi потоки за активом виключно платежами в рахунок
основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу (так званий SPPI-тест).
Для цiлей даного тесту "основна сума боргу" являє собою справедливу вартiсть фiнансового активу при
первiсному визнаннi, i вона може змiнюватися протягом строку дiї даного фiнансового активу (наприклад, якщо
мають мiсце виплати в рахунок погашення основної суми боргу або амортизацiя премiї / дисконту). Найбiльш
значними елементами вiдсоткiв в рамках кредитного договору зазвичай є вiдшкодування за тимчасову вартiсть
грошей i вiдшкодування за кредитний ризик. Для проведення SPPI-тесту Банк застосовує судження i аналiзує
доречнi фактори, наприклад, в якiй валютi виражений фiнансовий актив, i перiод, на який встановлена
процентна ставка. У той же час договiрнi умови, якi здiйснюють бiльш нiж незначний вплив на схильнiсть до

ризикiв або волатильнiсть передбачених договором грошових потокiв, якi пов'язанi з базовою кредитною
угодою, що не обумовлюють виникнення передбачених договором грошових потокiв, якi є виключно
платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу. У таких
випадках фiнансовий актив необхiдно оцiнювати за СВПЗ.
Станом на звiтну дату всi фiнансовi активи Банку оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Знецiнення фiнансових активiв
Банк застосовує загальний колективний пiдхiд до оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за депозитними
сертифiкатами, емiтованими Нацiональним банком України, коштами в iнших банках та облiгацiями
внутрiшньої державної позики, а кореспондентський рахунок в Нацiональному банку України - на
iндивiдуальнiй.
Кредитна якiсть фiнансових iнструментiв, емiтованих Нацiональним банком України, обмежена суверенним
рейтингом України, але разом з тим показник втрат за дефолтом за минули перiоди дорiвнює нулю. Тому,
резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки за цими фiнансовими iнструментами не формуються.
Свiдченням значного збiльшення кредитного ризику фiнансового iнструменту є такi основнi спостережнi данi в
залежностi вiд виду позичальника:
банки - пониження класу позичальника на 2 класи або на 1, починаючи з 3 класу; зниження
зовнiшнього рейтингу за нацiональною шкалою нижче BBB-(S&P) або Baa3 (Moody's) або BBB- (Fitch);
наявнiсть фактiв невиконання економiчних нормативiв та/або нормативу обов'язкового резервування,
встановлених регулятором;
державнi цiннi папери - зниження зовнiшнього рейтингу за нацiональною шкалою нижче CCC-(S&P)
або Са (Moody's) або ССС- (Fitch).
дебiторська заборгованiсть - прострочена заборгованiсть за платежами строком вiд 30 до 90 днiв;
Ознаками дефолту визнаються такi фактори:
банки - порушення платiжних зобов'язань за кредитним договором (сплата процентiв/ комiсiй/основної
суми) або не виконання платiжних доручень Банку за залишками на кореспондентських рахунках протягом
одного операцiйного дня; зниження зовнiшнього рейтингу до D чи С; наявнiсть одного з перелiчених факторiв:
банк знаходиться пiд управлiнням тимчасової адмiнiстрацiї, банк у станi лiквiдацiї, у банка вiдкликана лiцензiя.
державнi цiннi папери - зниження зовнiшнього рейтингу за нацiональною шкалою до рейтингу до D чи
С.
Фiнансова дебiторська заборгованiсть резервується вiдповiдно до спрощеного пiдходу передбаченого у МСФЗ 9
"Фiнансовi iнструменти".
Припинення визнання
Фiнансовi активи. Фiнансовий актив (або, коли застосовується частина фiнансового активу або частина групи
аналогiчних фiнансових активiв) припиняє визнаватися, коли:
активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чиннiсть
або
Банк передав права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклав угоду про
передачу, i при цьому також передав в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або
Банк не передав та не залишив в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинив здiйснювати
контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати
актив непов'язанiй сторонi без внесення обмежень на перепродаж;
вiдбулося списання активу за рахунок резерву або прощення боргу.
Фiнансовi зобов'язання. Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватися, коли воно виконане, анульоване або
минає строк його дiї. У випадку коли iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюється на iнше вiд того самого
кредитора на суттєво iнших умовах, або в умови iснуючого зобов'язання вносяться iстотнi коригування, то така
замiна або коригування вважаються припиненням визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового
зобов'язання, а рiзниця вiдповiдної балансової вартостi визнається у Звiтi про прибутки та збитки.
Особливостi окремих класiв фiнансових iнструментiв та класiв активiв, за якими розраховуються резервiв пiд
очiкуванi кредитнi збитки
Грошовi кошти. Грошовими коштами Банку є залишки готiвки у касi, кошти на кореспондентському рахунку в
Нацiональному банку України, кошти у банкiвських установах зi строком погашення до 90 днiв вiд дати
виникнення, якi не обтяженi будь-якими договiрними зобов'язаннями. Грошовi кошти облiковуються за
амортизованою вартiстю. Банк у вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики не класифiкує фiнансовi
iнструменти у якостi еквiвалентiв грошових коштiв.

Iнвестицiї Банку в цiннi папери - це iнвестицiї в борговi цiннi папери, метою утримання яких є отримання
грошових потокiв згiдно умов емiсiї. Борговi цiннi папери, що утримуються банком з метою отримання
грошових потокiв згiдно умов емiсiї, вiдображаються пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, а в
подальшому облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Протягом звiтного 2020 року та попереднього звiтного перiоду банк здiйснював iнвестицiї виключно у облiгацiї
внутрiшньодержавної позики, номiнованi у нацiональнiй та iноземнiй валютах, iз строком погашення до 1 року,
та депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України.
Банк визнає процентнi доходи за борговими цiнними паперами шляхом застосування ефективної ставки
вiдсотка.
Фiнансовi зобов'язання
Кошти клiєнтiв. Кошти клiєнтiв включають непохiднi фiнансовi зобов'язання перед корпоративними клiєнтами
та фiзичними особами. Банк оцiнює кошти клiєнтiв пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, а в
подальшому за амортизованою вартiстю. Банк вiдображає в бухгалтерському облiку процентнi витрати за
фiнансовими iнструментами, за якими неможливо визначити величину майбутнiх грошових потокiв та термiни
їх виникнення iз застосуванням номiнальної процентної ставки.
Субординований борг - довгостроковi залученi кошти, якi вiдповiдно до договору повертаються iнвестору пiсля
погашення претензiй усiх iнших кредиторiв, та включаються до складу капiталу за умови отримання дозволу
Нацiонального банку України. Сума субординованого боргу, уключеного до капiталу, щорiчно зменшується на
20 вiдсоткiв її первинного розмiру протягом п'яти останнiх рокiв дiї договору.
Субординований борг первiсно облiковується за справедливою вартiстю. Банк вiдображає пiд час первiсного
визнання прибуток або збиток на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового зобов'язання та
вартiстю договору в кореспонденцiї з рахунками дисконту/премiї, якщо ефективна ставка вiдсотка за цим
iнструментом є вищою або нижчою, нiж ринкова. Пiсля первiсного визнання кошти, залученi на умовах
субординованого боргу облiковуються за амортизованою вартiстю.
Нарахування витрат за субординованим боргом здiйснюється Банком щомiсячно iз застосування ефективної
ставки вiдсотка. Виплата процентiв здiйснюється вiдповiдно до умов Договору та з урахуванням особливостей,
визначених в Договорi щодо виплати процентiв за умови наявностi певних параметрiв дiяльностi Банку.
Нарахованi, але невиплаченi проценти, не капiталiзуються, але враховуються Банком при визначеннi балансової
вартостi субординованого боргу.
4.3. Iнвестицiї в асоцiойванi та дочiрнi компанiї
До iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї включаються iнвестицiї до статутних капiталiв компанiй, якi
вiдповiдають критерiям визначення асоцiйованої або дочiрньої компанiї Банку, за винятком таких цiнних
паперiв, що придбанi та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 мiсяцiв з дати придбання.
Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї визнаються на дату отримання суттєвого впливу.
Здiйсненi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї первiсно оцiнюються та вiдображаються в
бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Витрати на операцiї, пов'язанi з придбанням iнвестицiї, збiльшують
суму такої iнвестицiї на дату її придбання.
За iнвестицiями в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, облiк на наступну пiсля первiсного визнання дату за
собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi.
Дивiденди, отриманi вiд дочiрнього або асоцiйованого пiдприємства, Банк визнає в складi прибутку чи збитку,
коли встановлено право на їх отримання.
Пiсля первiсного визнання Банк переглядає iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї на зменшення
корисностi.
Протягом звiтного року Банком було iнвестовано кошти в створення дочiрньої компанiї, яка пiсля створення
була продана пов'язанiй з Банком особi.
4.4. Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухоме майно, утримуване Банком для отримання прибутку вiд надання його в
оренду або для збереження капiталу, а не для цiлей його використання в операцiйнiй чи адмiнiстративнiй
дiяльностi i яке сам Банк не займає.
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно визнається за собiвартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та
всi витрати, що безпосередньо пов'язанi з її придбанням, та в подальшому не переоцiнюється. Пiсля визнання її
активом iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та накопиченi
збитки вiд зменшення корисностi.
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює нулю, первiсна вартiсть амортизується
протягом строку його корисного використання, який для будiвель становить 75 рокiв. Земля не амортизується.
Банк здiйснює аналiз наявностi ознак зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
щороку станом на 01 грудня поточного року в рамках проведення рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов'язань.

За результатами iнвентаризацiї станом на 01 грудня 2020 року вiдсутнi пiдстави для визнання зменшення
корисностi за об`єктами iнвестицiйної нерухомостi.
4.5. Основнi засоби
Придбанi (створенi) основнi засоби/ малоцiннi необоротнi матерiальнi активи та нематерiальнi активи
зараховуються на баланс Банку за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов'язанi з придбанням
(створенням), доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю. У подальшому основнi засоби
вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi.
При нарахуваннi амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Дiапазон строкiв корисного використання
(експлуатацiї) основних засобiв складає вiд 4х до 75-и рокiв, у тому числi:
-будiвлi 75 рокiв;
-машини та обладнання - 5-7 рокiв;
-iнструменти, прилади та iнвентар - 4 роки;
-iнформацiйнi системи та iншi машини для автоматичної обробки iнформацiї - 5 рокiв.
Протягом звiтного року строки корисного використання основних засобiв переглядались, але не змiнювались.
Банк визнає зменшення корисностi, якщо є свiдчення можливої втрати економiчної вигоди. Кориснiсть
необоротних активiв зменшується, якщо їх балансова вартiсть перевищує оцiнену суму очiкуваного
вiдшкодування. Банк щороку здiйснює аналiз наявностi ознак зменшення корисностi основних засобiв та
нематерiальних активiв. За результатами проведеної станом на 01 грудня 2020 року iнвентаризацiї об`єктiв
основних засобiв вiдсутнi пiдстави для визнання зменшення корисностi.
4.6. Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, яка складається iз фактичних витрат на
придбання (виготовлення) i приведення у стан, при якому вони придатнi для використання вiдповiдно до
запланованої мети. У подальшому нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Банк здiйснює аналiз наявностi ознак зменшення корисностi нематерiальних активiв щороку станом на 01
грудня поточного року в рамках проведення рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов'язань. Банк визнає
зменшення корисностi, якщо є свiдчення можливої втрати економiчної вигоди. Кориснiсть нематерiальних
активiв зменшується, якщо їх балансова вартiсть перевищує оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування.
Протягом 2019-2020 року зменшення корисностi за нематерiальними активами не визнавалось.
4.7. Оперативний лiзинг (оренда), за яким Банк виступає лiзингодавцем
Банк не отримує об'єкти в оренду, проте надає в оренду частину примiщення, класифiкуючи цi операцiї як
операцiї оперативного лiзингу
Операцiйна оренда- це господарська операцiя, що передбачає передачу лiзингоотримувачу права користування
матерiальними цiнностями (зокрема основними засобами), що належать лiзингодавцю, з обов'язковим
поверненням таких матерiальних цiнностей лiзингодавцю пiсля закiнчення строку дiї лiзингової (орендної)
угоди. Лiзинг (оренда) класифiкується як оперативний, якщо Банк не передає всi ризики та вигоди щодо
володiння основними засобами.
Протягом всього строку лiзингу наданi в оперативний лiзинг (оренду) основнi засоби амортизуються Банком, як
лiзингодавцем, на загальних пiдставах, та можуть переглядатись на предмет зменшення корисностi на загальних
пiдставах. Оренднi платежi визнаються Банком в складi iнших операцiйних доходiв. Доходи за договорами
операцiйної оренди визнаються на основi прямолiнiйного методу протягом строку дiї вiдповiдного договору
оренди.
4.8. Податок на прибуток
Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними вiдшкодована
стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попереднi перiоди. Прибуток, який
оподатковується, або збиток базується на оцiночних показниках, якщо фiнансова звiтнiсть ухвалюється до
моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi податки, за винятком податку на прибуток,
облiковуються у складi адмiнiстративних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених

податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та
їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Для визначення вiдстроченого податку на прибуток використовується ставка податку, яка дiятиме в перiод
реалiзацiї вiдстроченого податкового активу або зобов'язання.
4.9. Статутний капiтал та емiсiйний дохiд
Статутний капiтал - це сплачена грошовими внесками учасникiв вартiсть акцiй Банку в розмiрi, визначеному
статутом. Статутний капiтал вiдображається по первiснiй (номiнальнiй) вартостi. Витрати, безпосередньо
пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, облiковуються в складi капiталу як зменшення суми надходжень та у
фiнансовiй звiтностi вiдображається в складi iншого додаткового капiталу. Перевищення справедливої вартостi
(цiни розмiщення) внесених в рахунок оплати акцiй грошових коштiв, над номiнальною вартiстю облiковується
в складi капiталу як емiсiйний дохiд.
4.10.

Прибуток на акцiю

Базисний прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку або збитку за рiк на
середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, що були в обiгу протягом року. Банк не має конвертованих
привiлейованих акцiй або конвертованих облiгацiй, таким чином, розбавлений прибуток на акцiю буде
дорiвнювати базисному прибутку на акцiю. Банком не проводились операцiї з акцiями чи потенцiйними
акцiями, якi могли б вплинути на суму прибутку на акцiю станом на звiтну дату.
4.11. Доходи та витрати
Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Банк отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть
бути достовiрно визначенi.
Процентнi доходи та витрати визнаються в результатi використання грошових коштiв та сум, що залученi
Банком. Процентнi доходи та витрати за усiма фiнансовими iнструментами вiдображаються iз застосуванням
методу ефективної ставки процента. Ефективна ставка процента не застосовується Банком:
для визнання доходiв/витрат за фiнансовими зобов'язаннями до запитання, строк дiї яких обмежується
одним мiсячним звiтним перiодом;
для визнання доходiв/витрат за фiнансовими зобов'язаннями до запитання;
для визнання доходiв/витрат за коштами, що розмiщенi на поточних, кореспондентських рахунках на
вимогу.
Визнання в облiку доходiв та витрат Банку здiйснюється за принципами:
доходи та витрати вiдображаються в тих перiодах, до яких вони вiдносяться;
поправки до витрат або доходiв попереднiх облiкових перiодiв облiковуються на тих самих рахунках
витрат або доходiв;
отриманi доходи майбутнiх перiодiв та проведенi витрати i платежi, якi належать до майбутнiх перiодiв
облiковуються на рахунках для облiку доходiв та витрат майбутнiх перiодiв i вiдповiдно амортизуються
протягом перiоду, зазначеного в договорах;
доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохiд вiд реалiзацiї iнших банкiвських послуг та комiсiйнi доходи i витрати вiдображаються за методом
нарахування.
Комiсiї за наданими/отриманими послугами залежно вiд мети їх оцiнки та облiку пов'язаного з ними
фiнансового iнструменту подiляються на:
комiсiї, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту. Цi комiсiї визнаються в
складi первiсної вартостi фiнансового iнструменту. Банк визнає такi комiсiї iз застосуванням ефективної ставки
вiдсотка.
комiсiї, що отримуються/сплачуються пiд час надання послуг, визнаються доходами/витратами або в
момент нарахування, або в момент отримання/сплати.
комiсiї, що отримуються/сплачуються пiсля виконання певних дiй, визнаються як дохiд/витрати пiсля
завершення певної операцiї або подiї.
Отриманi доходи та здiйсненi витрати, що належать до майбутнiх перiодiв, облiковуються як доходи/витрати
майбутнiх перiодiв. Банк щомiсяця визнає суму доходiв i витрат, що належать до звiтного перiоду.
4.12. Переоцiнка iноземної валюти
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховувалися в гривню за офiцiйними
курсами обмiну валют, якi iснували на звiтну дату. Операцiї з iноземною валютою облiковувалися за

офiцiйними курсами обмiну валют на дати проведення вiдповiдних операцiй. Прибутки та збитки, якi виникали
у результатi переоцiнки iноземної валюти, включалися до складу статтi "Результат вiд переоцiнки iноземної
валюти" Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). Статтi доходiв та
витрат майбутнiх перiодiв, що виникали в iноземнiй валютi за немонетарними статтями, також є
немонетарними i облiковувалися за офiцiйним курсом на дату розрахунку, тобто фактичного їх
отримання/сплати, i не переоцiнювалися пiд час кожної змiни офiцiйних курсiв до часу їх визнання за
вiдповiдними рахунками доходiв/ витрат.
Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi Банк використовував такi курси iноземної валюти:
Валюта 31 грудня 2020 31 грудня 2019
1 доларв США 28,2746 23,6862
1 євро 34,7396 26,4220
1 юань Женьмiньбi
4,3333 3,3858
4.13. Виплати працiвникам
Банк здiйснює виплату заробiтної плати та прирiвняних до неї платежiв своїм працiвникам. Витрати на
заробiтну плату, внески до державного пенсiйного фонду i фондiв соцiального страхування, оплачуванi рiчнi
вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також iншi винагороди, прирiвнянi до заробiтної плати, нараховуються у тому
перiодi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками Банку.
У Банку вiдсутнє юридичне або очiкуване зобов'язання здiйснювати пенсiйнi або iншi подiбнi виплати.
Банк проводить визначенi вiдрахування до Державної пенсiйної системи України, яка вимагає вiд роботодавця
здiйснення поточних внескiв, що розраховуються як вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати
вiдносяться до перiоду, в якому заробiтна плата нараховується.
4.14. Iнформацiя за операцiйними сегментами
Принцип видiлення операцiйних сегментiв Банку полягає у вiдокремленнi iнформацiї про частину дiяльностi,
яка здатна приносити економiчнi вигоди i передбачає вiдповiднi витрати. Видiлення операцiйних сегментiв
вiдбувається на основi управлiнської звiтностi.
Операцiйний сегмент - це вiдокремлюваний компонент бiзнесу Банку, що бере участь у дiяльностi (з якої можна
отримувати доходи i брати на себе витрати), чиї операцiйнi результати систематично переглядаються
керiвництвом для прийняття рiшень при розподiлi ресурсiв усереденi Банку та оцiнцi цих результатiв. Сегменту
притаманнi ризики та прибутковiсть, що вiдрiзняються його вiд iнших сегментiв дiяльностi.
Основним форматом Банку для подання сегментної iнформацiї є сегменти за напрямками 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 обгрунтовано вiднесенi до сегмента,
уключаючи витрати вiд зовнiшньої дiяльностi. Витрати за сегментом не включають витрати на сплату податку
на прибуток.
Активами звiтного сегмента визнаються активи, якi використовуються для виконання звичайної дiяльностi i
безпосередньо стосуються цього сегмента. Активи сегмента не включають активи з податку на прибуток.
Активи сегмента визнаються пiсля вирахування вiдповiдних резервiв, якi регулюють оцiнку об'єкта в балансi
Банку.
Зобов'язання сегмента - це зобов'язання, що виникають вiд звичайної дiяльностi сегмента i безпосередньо

вiдносяться до сегмента, або можуть бути вiднесенi до сегмента шляхом пропорцiйного розподiлу. Якщо
результат сегмента включає витрати на вiдсотки, то зобов'язання сегмента включають вiдповiднi зобов'язання,
на якi нараховуються вiдсотки. Зобов'язання сегмента не включають зобов'язань за податком на прибуток.
Основний критерiй, за яким Банком визначено звiтнi операцiйнi сегменти, це однорiднiсть притаманних
сегменту ризикiв, прибутковостi, цiльових груп та технологiчного процесу.
АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" веде свою дiяльнiсть у таких операцiйних сегментах:
"
Послуги банкам - вiдкриття кореспондентських рахункiв в iнших банках, операцiї з розмiщення
(залучення) коштiв, операцiї з купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному
ринку України, операцiї з купiвлi - продажу готiвкової нацiональної валюти тощо.
"
Послуги клiєнтам (юридичним та фiзичним особам)- здiйснення розрахунково-касових операцiй по
поточних рахунках юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, прийом депозитiв (вкладiв), надання
овердрафтiв, кредитiв та iнших послуг з кредитування, проведення операцiй з безготiвковою iноземною
валютою за дорученням клiєнтiв тощо.
"
Операцiї з цiнними паперами - операцiї з купiвлi-продажу казначейських цiнних паперiв (облiгацiй
внутрiшньої державної позики та депозитних сертифiкатiв), депозитарнi послуги, послуги за власними цiнними
паперами тощо.
Крiм того, при розподiлi непрямих витрат використовувався метод, при якому витрати вiдносились на звiтнi
сегменти у пропорцiях рiвних внескам кожного звiтного сегменту у сумарний результат всiх звiтних сегментiв
пiсля вiднесення прямих доходiв та витрат.
Протягом звiтного 2020 року видiлення, об'єднання сегментiв, змiни облiкової полiтики щодо сегментiв не
проводилося.
Мiжсегментнi операцiї здiйснюються на безоплатнiй основi.
Банк не має клiєнтiв, доходи за якими перевищують 10% вiд загальної суми зовнiшнього доходу.
Детальна iнформацiя за операцiйними сегментами представлена в примiтцi 23.

4.15. 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 2020 року та на 31 грудня 2019 року єдиним акцiонером банку, якому належать 100%
статутного капiталу Банку було Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД"
(Україна).
Детальна iнформацiя за операцiями iз пов'язаними особами наведена у примiтцi 28.
До складу провiдного управлiнського персоналу Банком вiднесено зокрема голова та члени Наглядової ради,
голови та членi Правлiння Банку.
4.16. Суттєвi облiковi судження та оцiнки, їх вплив на визнання активiв та зобов'язань
Складання фiнансової звiтностi вiдбувається iз застосуванням управлiнським персоналом Банку професiйних
суджень, оцiнок та припущень, якi мають вплив на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв
та зобов'язань, доходiв та витрат, що вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, а також мають вплив на розкриття
iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов'язань.
Оцiнки та судження регулярно переглядаються i базуються на досвiдi управлiнського персоналу та iнших
зовнiшнiх i внутрiшнiх факторах, включаючи майбутнi подiї, очiкування яких за наявних умов є обгрунтованим.
Результати перегляду вiдображаються в перiодi, коли перегляд вiдбувається, та дiють до наступного перегляду
оцiнок, припущень та суджень. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд застосованих оцiнок, припущень
та суджень.
Судження
Безперервнiсть дiяльностi. Проаналiзувавши iснуючi внутрiшнi, економiчнi та полiтичнi чинники
невизначеностi, та враховуючи їх можливий вплив, керiвництво Банку дiйшло висновку, що припущення
стосовно безперервної дiяльностi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi є доречним, що передбачає реалiзацiю
активiв та погашення зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво Банку стежить за станом розвитку
поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це
можливо. Банк має достатнiй запас лiквiдностi для виконання всiх своїх фiнансових зобов'язань.
Початкове визнання операцiй з пов'язаними особами. У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї з
пов'язаними особами. МСФЗ та вимоги українського законодавства вимагають облiковувати операцiї при
початковому визнаннi за справедливою вартiстю.
Невизначенiсть оцiнок
Податкове законодавство та визнання вiдстрочених податкiв. Податкове, валютне та митне законодавство
України обумовлює iснування рiзних тлумачень, що спричиняє iснування значних розбiжностей щодо оцiнки

сум податкiв та iнших платежiв в бюджет. Вiдстроченi податковi активи визнаються Банком лише в тiй мiрi, в
якiй iснує ймовiрнiсть отримання оподаткованих прибуткiв в наступних перiодах, оцiнка яких базується на
середньостроковому планi розвитку Банку. В основi побудовi таких планiв знаходиться обгрунтованi
припущення керiвництва, якi вважаються такими за поточними обставинами. Станом на 31 грудня 2020 Банк не
мав потенцiйних податкових зобов'язань.
Балансова вартiсть необоротних активiв. Управлiнський персонал Банку в кiнцi кожного звiтного перiоду
переглядає балансову вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв щодо можливого знецiнення, якщо
певнi подiї або змiна обставин свiдчать про можливе знецiнення балансової вартостi. Знецiнення основних
засобiв та нематерiальних активiв визначається шляхом оцiнки вартостi вiдшкодування активiв.
Вплив поширення COVID-19 на дiяльнiсть Банку
З огляду на те, що Банк протягом звiтного року не мав кредитного портфеля та розмiщував тимчасово вiльнi
кошти в низько ризиковi активи такi, як облiгацiї внутрiшньої державної позики та депозитнi сертифiкати
Нацiонального банку України, поширення COVID-19 не мало значного впливу на фiнансовi iнструменти та
знецiнення активiв Банку. Банк не наражався на кредитний ризик, пов'язаний iз можливим погiршенням
фiнансового стану та платоспроможностi позичальникiв та/або зниженням лiквiдностi заставного майна. У разi
надання кредитiв у наступному за звiтним роцi Банк буде застосовувати виваженi пiдходи щодо адекватного
вивчення потенцiйного позичальника та пропонованого у заставу майна, керуючись принципом розумної
обережностi та обачностi.
Усi фiнансовi iнструменти оцiнюються Банком за амортизованою собiвартiстю та не несуть значних ризикiв
суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань у наступному звiтному роцi.
З самого початку поширення коронавiрусу SARS-CoV-2 та визнання Всесвiтньою органiзацiєю охорони
здоров'я спалаху нового коронавiрусу пандемiєю Банк здiйснив усi необхiднi заходи щодо забезпечення
безперервної дiяльностi в нових, карантинних, умовах. Банк перебудував свою роботу через поширення
COVID-19 i карантини, якi запроваджуються в країнi, щоб мiнiмiзувати ризик зараження персоналу та
унеможливлення продовження операцiйної дiяльностi. Зокрема, були запровадженi такi заходи, як:
"
проведення регулярного прибирання примiщень Банку з використанням дезiнфiкуючих засобiв та
дезiнфекцiї робочих мiсць;
"
запровадження температурного скринiнгу для вчасного виявлення хворих для працiвникiв/клiєнтiв та
забезпечення засобами дезiнфекцiї рук;
"
забезпечення усiх працiвникiв Банку необхiдними засобами iндивiдуального захисту (маски,
дезiнфiкуючi засоби);
"
обмеження щодо чисельностi працiвникiв для одночасного перебування у кабiнетах;
"
переведення спiвробiтникiв Банку, якi не задiянi у пiдтримцi критично важливих сервiсiв та
обслуговуваннi клiєнтiв, на дистанцiйний режим роботи зi збереженням безперервностi всiх операцiйних
процесiв. Для цього було закуплене усе необхiдне технiчне обладнання (у тому числi ноутбуки для
спiвробiтникiв) та програмне забезпечення для пiдтримки повноцiнного функцiонування Банку у
дистанцiйному режимi;
"
використання усiх можливих сучасних засобiв комунiкацiї (телефон, електронна пошта, Viber, WeChat,
Zoom тощо) для вирiшення усiх робочих питань з працiвниками, клiєнтами, акцiонером дистанцiйно.
В свою чергу, поширення COVID-19 i карантини, який був запроваджений в країнi мали, в тому числi, вплив на
загальне зниження дiлової активностi субєктiв господарювання, що стало одною з причин не досягнення цiлей
затверджених Банком в стратегiї розвитку. Банком розглядається необхiдность внесення змiн до стратегiї у
вiдповiдностi до умов, що склалися.
Банк має усi умови та здатний продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi i у майбутньому,
щонайменше протягом наступних 12 мiсяцiв вiд дати звiтностi, але не обмежуючись цим перiодом.
4.17. Змiни в облiковiй полiтицi та змiни у представленнi iнформацiї
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Банку за 2020 рiк принципи облiку вiдповiдають принципам, що
застосовувались при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2019 року, за
винятком прийнятих нових та переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi повиннi застосовуватись Банком з 1
сiчня 2020 року.
У звiтному 2020 роцi Банком були внесенi змiни до Облiкової полiтики в частинi визначення принципiв облiку
нових операцiй. Впровадження змiн до Облiкової полiтики не мало впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Банки, як
пiдприємства, що становлять суспiльний iнтерес, складають i подають фiнансову звiтнiсть на пiдставi
таксономiї за мiжнародними стандартами в єдиному електронному форматi, вперше за 2020 рiк.
5.
ПРИМIТКА 5. Новi та переглянутi стандарти, якi не набрали чинностi

Змiненi МСФЗ i тлумачення, якi набрали чинностi та прийнятi до застосування з 01 сiчня 2020 року й не мали
сутєєвого впливу на показники дiльностi Банку
Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках
та помилки" щодо визначення суттєвостi;
Поправки до посилань на Концептуальну основу фiнансової звiтностi;
Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 "Реформа базової процентної ставки" (1 етап);
Поправки до МСФЗ 16 "Оренда" - стосується розкриття iнформацiї та облiку поступкок на оренду, пов'язаних iз
COVID-19.
Основнi змiни, що вступають у дiю з 01 сiчня 2021 року
МСФЗ 17 "Договори страхування". набуває чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня
2021 року, при чому дозволяється дострокове застосування. На думку керiвництва, застосування стандарту не
матиме суттєвого впливу на фiнансовi показники дiяльностi або фiнансовий стан Банку. (За iнформацiєю,
розмiщеною на офiцiйному вебсайтi Фонду Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, дату набрання
чинностi МСФЗ 17 перенесено на 2023 рiк).
Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 "Реформа базової процентної ставки" 2 етап. Зазначенi поправки є
завршенням реформи базової процентної стаки та мiстить змiни, що стуються модифiкацiї фiнансових
iнструментiв, орендгих зобов'язань, специфiчних вимог до облiку хеджування та вимог дорозкриття iнформацiї
у звiтностi щодо модифiкацiй та олiку хеджування. На думку керiвництва, застосування поправок не матиме
суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
Основнi новi МСФЗ, якi були випущенi, але ще не набули чинностi
Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" i МСФЗ 28 "Iнвестицiї в ассоцiованi та спiльнi
пiдприємства". Поправки стосуються продажу або розподiлу активiв сiж iнвестором та його асоцiйованим чи
спiльним пiдприємством. Поправки набирають чинностi для рiчних перiодiв, якi посинаються з або пiсля дати,
яка має бути визначена.
Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". Класифiкацiя зобов'язань на короткостроквi та
довгостроковi покликанi забезпечити бiльш загальний пiдхiд до класифiкацiх зобов'язань на основi договiрних
умов, чинних на звiтну дату. Набирають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються з або пiсля 01
сiчня 2023 року.
Поправки до МСБО 37 "Обтяжливi договори - витрати на виконання договору". Набирають чинностi для рiчних
перiодiв, якi починаються з або пiсля 01 сiчня 2022 року.
За попереднiми оцiнками керiвництва вищезазначенi поправки не будуть мати суттєваого впливу на фiнансовий
стан Банку та його фiнансову звiтнiсть.
6.
ПРИМIТКА 6. Грошовi кошти
Таблиця 6.1. Грошовi кошти
у тисячах гривень
31 грудня
2020 року
31 грудня
2019 року
Готiвковi кошти 7 657 2 623
Кошти в Нацiональному банку України 145
205
Кореспондентськi рахунки у банках України
11 633 1 068
Усього грошових коштiв для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв
19 435 3 896
Резерв пiд зменшення корисностi за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках у банках України
(268) (112)
Балансова (амортизована) вартiсть
19 167 3 784
Таблиця 6.2. Аналiз змiни резерву за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках у банках України
у тисячах гривень
31 грудня
2020 року
31 грудня
2019 року
Резерв пiд зменшення корисностi на початок перiоду
(112) (18)
Змiна резерву (156) (94)
Резерв пiд зменшення корисностi на кiнець перiоду
(268) (112)
Таблиця 6.3. Аналiз кредитної якостi грошових коштiв

у тисячах гривень
31 грудня
2020 року
31 грудня
2019 року
Високий рейтинг
18 017 3 295
Стандартний рейтинг
1 418 601
Балансова (амортизована) вартiсть

19 435 3 896

ПРИМIТКА 7. Iнвестицiї в цiннi папери
Таблиця 7.1. Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
у тисячах гривень
31 грудня
2020 року
31 грудня
2019 року
Державнi облiгацiї у нацiональнiй валютi
331 637 147 302
Державнi облiгацiї у iноземнiй валютi
4 399
Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України 22 009 19 035
Резерв пiд зменшення корисностi (793)
Балансова (амортизована) вартiсть
353 646 169 943
Балансова вартiсть цiнних паперiв, наданих у заставу, станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року становить 110
256 тис.грн.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року Банк не мав цiнних паперiв, якi переданi без припинення визнання у
виглядi забезпечення за операцiями репо.
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року державнi облiгацiї та депозитнi сертифiкати, емiтованi
Нацiональним банком України, не простроченi та не знецiненi. Кредитна якiсть зазначених цiнних паперiв
обмежена суверенним рейтингом України.
Таблиця 7.2. Аналiз змiни резервiв пiд зменшення корисностi
у тисячах гривень
31 грудня
2020 року
31 грудня
2019 року
Резерв пiд зменшення корисностi на початок перiоду
(793)
Змiна резерву
793
(793)
Резерв пiд зменшення корисностi на кiнець перiоду

-

-

(793)

7.
Таблиця 7.3. Аналiз змiни валової балансової вартостi
у тисячах гривень
31 грудня
2020 року
31 грудня
2019 року
Валова балансова вартiсть на початок перiоду
170 736 169 043
Придбанi /iнiцiйованi фiнансовi активи 3 280 589
1 587 168
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi
(3 126 092)
Курсовi рiзницi 867
(539)
Iншi змiни
27 546 6 239
Валова балансова вартiсть на кiнець перiоду
353 646 170 736

(1 591 175)

Суми погашення фiнансових активiв в данiй таблицi не вiдповiдає сумам погашення вiдображеним в Звiтi про
рух грошових коштiв за 2020 рiк так як частина сум погашення дисконтних облiгацiй показана в Звiтi про рух
грошових коштiв за 2020 рiк як процентнi доходи, що отриманi.
8.
ПРИМIТКА 8. Iнвестицiйна нерухомiсть
у тисячах гривень
Земля Будiвлi Усього
Залишок на 31 грудня 2018 року 24 674 3 087 27 761
Первiсна вартiсть
24 674 3 407 28 081

Знос
(320) (320)
Амортизацiйнi вiдрахування
(24)
(24)
Вибуття
(3 063) (3 063)
Залишок на 31 грудня 2019 року 24 674 24 674
Первiсна вартiсть
24 674 24 674
Знос
Амортизацiйнi вiдрахування
Залишок на 31 грудня 2020 року 24 674 24 674
Первiсна вартiсть
24 674 24 674
Знос
Iнформацiя про мiнiмальнi суми майбутнiх орендних платежiв за невiдмовною операцiйною орендою, якщо
банк є орендодавцем, вiдсутня. Це обумовлено тим, що в банку вiдсутнi договори операцiйної оренди
iнвестицiйної нерухомостi на умовах невiдмовностi їх виконання.
Станом на 01 сiчня 2021 року Банком проведена незалежна експертна оцiнка ринкової вартостi об`єктiв
iнвестицiйної нерухомостi. За результатами незалежної експертної оцiнки ринкової вартостi об`єктiв
iнвестицiйної нерухомостi вiдсутнi пiдстави для визнання зменшення корисностi за такими об`єктами.
Справедлива вартiсть розкрита в примiтцi 27.

9.
ПРИМIТКА 9. Основнi засоби та нематерiальнi активи
у тисячах гривень
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
Машини
та
обладнання
Транспортнi засоби
Iншi необоротнi матерiальнi активи
Незавершенi капiтальнi вкладення за
основними засобами
Незавершенi капiтальнi вкладення за нематерiальними активами Нематерiальнi
активи Усього
Балансова вартiсть на 31 грудня 2018 року
28 043 404
191
28
638
Первiсна вартiсть
30 908 1 662 359
669
33 598
Знос
(2 865) (1 258) (359) (478) (4 960)
Надходження 8 226 357
2 239 10 822
Полiпшення
482
8 162 3 340 11 984
Амортизацiйнi вiдрахування
(415) (540) (357) (162) (1 474)
Iншi змiни (введенння в експлуатацiю)
(7 785) (1 358)
(9 143)
Вибуття (10)
(10)
Первiсна вартiсть
(364) Знос
353
17
Балансова вартiсть на 31 грудня 2019 року
817
Первiсна вартiсть
31 390 9 524 Знос
(3 280) (1 444) (699) Надходження 9 010 1 051 846
Полiпшення
501
Амортизацiйнi вiдрахування
(424) (1 931)
Iншi змiни (введенння в експлуатацiю) Вибуття -

(17)
149
28 110 8 080

520
-

(149)

(530)

-

377

699
9 807
(70)
-

1 982
(5 914)
3 810
-

2 759

46 731

Первiсна вартiсть
Знос
3
Балансова вартiсть на 31 грудня 2020 року
375
Первiсна вартiсть
31 891 18 534 1 051
Знос
(3 704) (3 375) (70)
(1 542) -

(3)
3
28 187 15 159 981
1 542
-

377
(491)
3 827
(846)
-

1 982

2 268

40

18 544
10 308
(555) (3 826)
(10 159) (4 309) (14 468)
-

(3)

-

25

25
1 500 6 569
(1 046) (9 737)

1 500

5 523

51

61 112

Станом на 31 грудня 2020 року:
основнi засоби та нематерiальнi активи, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо
володiння, користування та розпорядження, а також такi, що оформленi у заставу або тимчасово не
використовуються, вiдсутнi;
первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 675 тисяч гривень;
нематерiальнi активи, щодо яких є обмеження права власностi, вiдсутнi;
створенi нематерiальнi активи - вiдсутнi;
збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi виникають у результатi переоцiнок, а також

унаслiдок збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному
капiталi/вiдсутнiсть, вiдсутнi.
Станом на 01 сiчня 2021 року Банком проведена незалежна експертна оцiнка ринкової вартостi нежитлових
примiщень, що облiковується в складi основних засобiв, та нематерiальних активiв, невведених в експлуатацiю,
за результатами якої вiдсутнi пiдстави для визнання зменшення корисностi за такими об`єктами.
10.
ПРИМIТКА 10. Iншi активи
Таблиця 10.1 Iншi активи
у тисячах гривень
31 грудня
2020 року
31 грудня
2019 року
Iншi фiнансовi активи
Iншi нарахованi доходи 22
Резерв пiд зменшення корисностi за iншими фiнансовими активами
(22)
Балансова (амортизована) вартiсть iнших фiнансових активiв
Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 651
1 297
Витрати майбутнiх перiодiв
665
431
Дебiторська заборгованiсть за обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток 236
Передоплата за послуги 83
201
Iншi активи (запаси матерiальних цiнностей в пiдзвiтних осiб)
186
67
Резерв пiд зменшення корисностi за iншими активами
(655) (1 294)
Балансова вартiсть iнших нефiнансових активiв 1 166 1 002
Балансова вартiсть iнших активiв 1 166 1 002

300

Таблиця 10.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2020 рiк
у тисячах гривень
Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги Iншi
фiнансовi активи
Усього
Резерв пiд зменшення корисностi на початок перiоду
(1 248) (46)
(22)
(1 316)
Змiна резерву 600
39
639
Списання за рахунок резерву
22
22
Резерв пiд зменшення корисностi на кiнець перiоду
(648) (7)
(655)
Таблиця 10.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2019 рiк
у тисячах гривень
Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги Iншi
фiнансовi активи
Усього
Резерв пiд зменшення корисностi на початок перiоду
(1)
(126) (22)
(149)
Змiна резерву (1 247) 80
(1 167)
Резерв пiд зменшення корисностi на кiнець перiоду
(1 248) (46)
(22)
(1 316)

11.
ПРИМIТКА 11. Кошти банкiв
Таблиця 11.1. Кошти банкiв
у тисячах гривень
31 грудня
2020 року
31 грудня
2019 року
Кошти, отриманi вiд Нацiонального банку України на умовах рефiнансування
Балансова (амортизована) вартiсть
90 000 12.
ПРИМIТКА 12. Кошти клiєнтiв
Таблиця 12.1. Кошти клiєнтiв
у тисячах гривень
31 грудня
2020 року
31 грудня
2019 року
Юридичнi особи
96 151 8 993

90 000 -

поточнi рахунки 83 077 8 993
строковi кошти 13 074 Фiзичнi особи 610
142
поточнi рахунки 610
142
Балансова (амортизована) вартiсть
96 761 9 135
Концентрацiя коштiв клiєнтiв за одним найбiльшим контрагентом складає 58 433 тисяч гривень станом на
31.12.2020 року та 8 992 тисяч гривень на попердню звiтну дату.
Таблиця 12.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi
Вид економiчної дiяльностi
(у тисячах гривень)
31 грудня 2020 року
31 грудня 2019 року
сума
%
сума
%
Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг
86 192 89,08% 8 990
Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 5 416 5,60%
Фiзичнi особи 610
0,63% 142
1,55%
Iншi
4 543 4,70% 3
0,03%
Усього коштiв клiєнтiв 96 761 100% 9 135 100%

98,41%
-

13.
ПРИМIТКА 13. Iншi зобов'язання
у тисячах гривень
31 грудня
2020 року
31 грудня
2019 року
Iншi фiнансовi зобов'язання
Нарахованi витрати за розрахунково-касове обслуговування
1
2
Кредиторська заборгованiсть за недiючими рахунками
4
Балансова вартiсть iнших фiнансових зобов'язань 5
2
Iншi нефiнансовi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку
2 716
Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв 109
46
Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток
Iнша заборгованiсть
2
5
Балансова вартiсть iнших зобов'язань
2 836 1 430

1 377
4

-

14.
ПРИМIТКА 14. Субординований борг
Нижче наведена iнформацiя про субординований борг за 2020 рiк
Iнвестор
Дата укладення угоди Дата закiнчення дiї угоди
Сума
залучення
Ставка за боргом на звiтну дату (%)
Балансова (амортизована) вартiсть
Державна iновацiйна фiнансово-кредитна установа
28.04.2015
28.04.2021
32 000 6.0
075
ТОВ "БОСЕ (Гонконг) КО. Лiмiтед"
07.02.2018
09.02.2023
11 900 0.0
9 253
БОСЕ (Гонконг) Ко., Лiмiтед
03.03.2020
03.03.2027
47 480 3.0
47 769
Балансова (амортизована) вартiсть
88 097

31

Нижче наведена iнформацiя про субординований борг за 2019 рiк
Iнвестор
Дата укладення угоди Дата закiнчення дiї угоди
Сума
залучення
Ставка за боргом на звiтну дату (%)
Балансова (амортизована) вартiсть
Державна iновацiйна фiнансово-кредитна установа
28.04.2015
28.04.2021
32 000 6.0
035
ТОВ "БОСЕ (Гонконг) КО. Лiмiтед"
07.02.2018
09.02.2023
11 900 0.0
8 212
Балансова (амортизована) вартiсть
36 247
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У 2018 роцi пiд час залучення субординованого боргу був визнаний додатковий капiтал у сумi 5 352 тисяч
гривень як наслiдок коригування вартостi договору про залучення коштiв на умовах субординованого боргу пiд
час первiсного визнання до справедливої вартостi.
15.
ПРИМIТКА 15. Статутний капiтал, емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) та резервнi фонди

Статутний капiтал. Станом на 31 грудня 2020 та станом на 31 грудня 2019 року статутний капiтал Банку був
подiлений на 488 000 простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi iснування, номiнальною вартiстю 500
гривень кожна. Простi iменнi акцiї надають їх власникам однаковi права. Обмеження за акцiями вiдсутнi.
Опцiони та контракти з продажу вiдсутнi. Станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 всi акцiї Банку, якi
знаходяться в обiгу, були повнiстю сплаченi.
Кожна акцiя дає право її власнику - акцiонеру однакову сукупнiсть прав, включаючи права на: участь в
управлiннi Банком, отримання дивiдендiв, отримання у разi лiквiдацiї Банку частини його майна або вартостi
частини майна Банку.
Одна проста акцiя надає акцiонеру один голос пiд час вирiшення питань на загальних зборах акцiонерiв Банку,
окрiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери Банку можуть мати iншi права, передбаченi
Статутом Банку та законодавством України.
Протягом 2020 та 2019 рокiв викуп акцiй у акцiонерiв не здiйснювався.
Протягом 2020 та 2019 рокiв дивiденди не виплачувались, рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось.
За час iснування Банку рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу не приймалося.
Станом на 31 грудня 2020 року та станом на 31 грудня 2019 року статутний капiтал Банку складає 244 000 тисяч
гривень.
Станом на 31 грудня 2020 року та станом на 31 грудня 2019 року середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу
складає 488 000 штук.
Станом на 31 грудня 2020 року та станом на 31 грудня 2019 року витрати, пов'язанi зi випуском акцiй,
становлять 261 тисячу гривень.
Резервнi фонди. Вiдповiдно до законодавства України, банки зобов'язанi формувати резервний фонд для
покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових зобов'язаннях. Резерв формується
за рахунок вiдрахувань з чистого прибутку за звiтний рiк, отриманого Банком пiсля сплати податкiв.
Вiдрахування до резервного фонду має бути не менше 5% вiд прибутку Банку до досягнення резервним фондом
25% розмiру регулятивного капiталу Банку.
Станом на 31 грудня 2020 року та станом на 31 грудня 2019 року резервний фонд Банку становить 4 859 тисяч
гривень.
16.
ПРИМIТКА 16. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення
у тисячах гривень
31 грудня
2020 року
31 грудня
2019 року
менше нiж 12 мiсяцiв
бiльше нiж 12 мiсяцiв
усього менше нiж 12 мiсяцiв
бiльше
нiж
мiсяцiв усього
АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти 19 167 19 167 3 784 3 784
Iнвестицiї в цiннi папери 317 453 36 193 353 646 169 943 169 943
Iнвестицiйна нерухомiсть
24 674 24 674 24 674 24 674
Дебiторська заборгованiсть за поточним податком на прибуток
248
248
248
248
Основнi засоби та нематерiальнi активи 51 375 51 375 40 817 40 817
Iншi активи
1 166 1 166 1 002 1 002
Усього активiв 338 034 112 242 450 276
174 977 65 491 240 468
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 90 000 90 000 Кошти клiєнтiв 96 761 96 761 9 135 9 135
Iншi зобов'язання
2 836 2 836 1 430 1 430
Субординований борг 31 195 56 902 88 097 163
36 084 36 247
Усього зобов'язань
130 792 146 902 277 694 10 728 36 084 46 812
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17.
ПРИМIТКА 17. Процентнi доходи та витрати
у тисячах гривень
2020 рiк 2019 рiк
Процентнi доходи за активами, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Борговi цiннi папери
28 861 28 918
Усього процентних доходiв
28 861 28 918
Процентнi витрати за фiнансовими зобов'язаннями, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Субординований борг (7 753) (5 413)
Строковi кошти банкiв (2 263) Строковi кошти юридичних осiб (193) Поточнi рахунки
(62)
Строковi кошти небанкiвських фiнансових установ
Строковi кошти фiзичних осiб (1)
Усього процентних витрат
(10 297) (5 414)
Чистий процентний дохiд
18 564 23 504

(26)

-

18.
ПРИМIТКА 18. Комiсiйнi доходи та витрати
у тисячах гривень
2020 рiк 2019 рiк
Комiсiйнi доходи
Розрахунково-касовi операцiї
68
42
Операцiї на валютному ринку для клiєнтiв
Усього комiсiйних доходiв
204
43
Комiсiйнi витрати
Розрахунково-касовi операцiї
(100) (96)
Iнкасацiя
(7)
Операцiї з цiнними паперами
1
Iншi
(3)
Усього комiсiйних витрат
(108) (99)
Чистий комiсiйнi (витрати)/ дохiд
96

136

1

(56)

19.
ПРИМIТКА 19. Iншi операцiйнi доходи
у тисячах гривень
2020 рiк 2019 рiк
Дохiд вiд продажу активiв, визнання яких було припинено поперднiх звiтних перiодах
Штрафи, пенi, що отриманi банком
182
Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди) 81
38
Iншi операцiйнi доходи 62
Дохiд вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi
16
Iншi доходи
2
Усього операцiйних доходiв
827
54
20.
ПРИМIТКА 20. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
Таблиця 20.1. Витрати на виплати працiвникам
у тисячах гривень
2020 рiк 2019 рiк
Заробiтна плата та премiї
(27 478) (15 603)
Нарахування на фонд заробiтної плати (5 733) (3 302)
Iншi виплати працiвникам
(311) (632)
Усього витрати на утримання персоналу (33 522) (19 537)
Таблиця 20.2. Витрати на амортизацiю
у тисячах гривень
2020 рiк 2019 рiк
Амортизацiя основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi
(3 271) (1 333)
Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв (555) (162)
Усього витрат на амортизацiю (3 826) (1 495)
Таблиця 20.3. Iншi адмiнiстративнi витрати та операцiйнi витрати
у тисячах гривень
2020 рiк 2019 рiк

500

-

Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв
(1 834) (1 370)
Результат вiд (збiльшення)/зменшення резервiв за дебiторською заборгованiстю за господарськими операцiями
Банку 640
(1 167)
Iншi витрати, пов'язанi з основними засобами
(496) (683)
Сплата iнших податкiв та зборiв, крiм податку на прибуток
(409) (566)
Телекомунiкацiйнi витрати
(471) (456)
Витрати за отриманими iнформацiйними послугами
(295) (266)
Витрати на аудит
(445) (250)
Iншi адмiнiстративнi послуги
(322) (127)
Господарськi та канцелярськi витрати
(372) (227)
Поштово-телефоннi витрати
(111) (78)
Представницькi витрати
(54)
(182)
Витрати на пiдбiр персоналу
(278) Членськi внески у професiйних органiзацiях
(133) (145)
Витрати на спецодяг та iншi засоби захисту працiвникiв (169) (1)
Витрати на вiдрядження (12)
(84)
Професiйнi послуги
(113) (68)
Витрати по цiнним паперам власного випуску
(26)
(21)
Витрати на маркетинг та рекламу
(16)
(3)
Витрати зi страхування (18)
(4)
Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати
(209) (58)
Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат
(5 143) (5 756)
Презинтацiю примiтки змiнено в порiвняннi з минулим роком для бiльш детального розкриття iнформацiї
21.
ПРИМIТКА 21. Витрати на податок на прибуток
Таблиця "Витрати на сплату податку на прибуток" не подавалася у зв'язку з вiдсутнiстю у звiтному та
попередньому звiтному перiодi витрат на сплату поточного податку на прибуток, що пов'язано з наявнiстю
збиткiв попереднiх звiтних перiодiв, на якi зменшується об'єкт оподаткування, та доходiв/витрат, пов'язаних з
вiдстроченим податком. Ставка податку на прибуток у 2020 та 2019 роках становила 18%.
Таблиця 21.1 Узгодження суми облiкового прибутку/збитку та суми податкового прибутку/збитку
у тисячах гривень
2020 рiк 2019 рiк
Прибуток до оподаткування
(21 074) (4 409)
Теоретичнi податковi
вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування
(3 793) (794)
КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ):
Витрати, якi не включаються
до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку
33
263
Не вiдображенi в звiтностi змiни в сумi чистого вiдстроченого податкового активу 3 760 531
Витрати з податку на прибуток (збиток) 0
0

22.
ПРИМIТКА 22. Прибуток/(збиток) на одну акцiю
у тисячах гривень
2020 рiк 2019 рiк
Збиток за рiк (21 074) (4 409)
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тисяч штук), Примiтка 15
Чистий збиток на просту акцiю, гривень (43,18) (9,03)

488

488

23.
ПРИМIТКА 23. Операцiйнi сегменти
Таблиця 23.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2020 рiк
у тисячах гривень
Найменування звiтних сегментiв
Усього
послуги банкам послуги клiєнтам (юридичним та фiзичним особам)
паперами
Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв:
Процентнi доходи
28 861 28 861

операцiї

з

цiнними

Комiсiйнi доходи
204
204
Iншi операцiйнi доходи 827
827
Усього доходiв сегментiв
1 031 28 831 29 892
Процентнi витрати
(2 264) (8 033) (10 297)
Чистий прибуток/(збиток) вiд вiдновлення/зменшення корисностi фiнансових активiв
793
1 427
Чистий прибуток вiд операцiй з iноземною валютою
39
40
79
Чистий прибуток вiд переоцiнки iноземної валюти
212
2120
424
Комiсiйнi витрати
(108) (108)
Витрати на виплати працiвникам (6 704) (10 057) (16 761) (33 522)
Витрати зносу та амортизацiя
(765) (1 148) (1 913) (3 826)
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
(1 029) (1 543) (2 571) (5 143)
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: прибуток/(збиток)
(10 775) (18 708) 8 409 (21 074)

(156)

790

Таблиця 23.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2019 рiк
у тисячах гривень
Найменування звiтних сегментiв
Усього
послуги банкам послуги клiєнтам (юридичним та фiзичним особам)
операцiї
з
цiнними
паперами
Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв:
Процентнi доходи
28 918 28 918
Комiсiйнi доходи
43
43
Iншi операцiйнi доходи 54
54
Усього доходiв сегментiв
97
28 918 29 015
Процентнi витрати
(5 414) (5 414)
Чистий прибуток/(збиток) вiд зменшення корисностi фiнансових активiв (76)
(5)
(793) (874)
Чистий прибуток вiд операцiй з iноземною валютою
14
14
28
Чистий збиток вiд переоцiнки iноземної валюти (138) (139) (277)
Комiсiйнi витрати
(96)
(3)
(99)
Витрати на виплати працiвникам (1 954) (2 836) (14 747) (19 537)
Витрати зносу та амортизацiя
(150) (217) (1 128) (1 495)
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
(575) (836) (4 345) (5 756)
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: прибуток/(збиток)
(2 975) (9 339) 7 905 (4 409)
Таблиця 23.3 Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2020 рiк
тисяч гривень Найменування звiтних сегментiв
Нерозподiленi суми
Усього
послуги банкам послуги клiєнтам (юридичним та фiзичним особам)
операцiї
з
цiнними
паперами
АКТИВИ СЕГМЕНТIВ
Активи сегментiв
15 338 3 829 353 646 372 813
Усього активiв сегментiв 15 338 3 829 353 646 372 813
Нерозподiленi активи
1 414 1 414
Усього активiв (без капiтальних iнвестицiй в основнi засоби нематерiальнi активи та iнвестицiйної нерухомостi)
15 338 3 829 353 646 1 414 374 227
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ
Зобов'язання сегментiв 90 000 184 858 274 858
Усього зобов'язань сегментiв
90 000 184 858 274 858
Нерозподiленi зобов'язання
2 836 2 836
Усього зобов'язань
90 000 184 858 0
2 836 277 694
IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI
Капiтальнi iнвестицiї
17 157 25 736 42 894 85 787
Амортизацiя
(1 947) (2 922) (4 869) (9 738)
Таблиця 23.4 Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2019 рiк
тисяч гривень Найменування звiтних сегментiв
Нерозподiленi суми
Усього
послуги банкам послуги клiєнтам (юридичним та фiзичним особам)
операцiї
з
цiнними
паперами
АКТИВИ СЕГМЕНТIВ
Активи сегментiв
3 784 169 943
173 727
Усього активiв сегментiв 3 784 169 943
173 727
Нерозподiленi активи
1 250 1 250
Усього активiв (без капiтальних iнвестицiй в основнi засоби нематерiальнi активи та iнвестицiйної нерухомостi)
3 784 169 943
1 250 174 977
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ
Зобов'язання сегментiв 45 382 45 382
Усього зобов'язань сегментiв
45 382 45 382

Нерозподiленi зобов'язання
Усього зобов'язань
IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI
Капiтальнi iнвестицiї
7 141
Амортизацiя
(591) (859)

45 382 -

1 430

10 366 53 898 (4 464) (5 914)

1 430 1 430
46 812
71 405

24.
ПРИМIТКА 24. Управлiння фiнансовими ризиками
Система управлiння ризиками є частиною загальної системи корпоративного управлiння Банку та спрямована
на забезпечення сталого розвитку в рамках реалiзацiї Стратегiї розвитку Банку.
Система управлiння ризиками Банку побудована з урахуванням його розмiру, бiзнес-моделi, масштабу
дiяльностi, видiв та складностi операцiй та забезпечує виявлення, вимiрювання (оцiнку), монiторинг,
звiтування, контроль, пом'якшення всiх суттєвих ризикiв Банку з метою визначення Банком величини капiталу,
необхiдного для покриття всiх суттєвих ризикiв, притаманних його дiяльностi.
Банк, дотримуючись одного iз ключових принципiв системи управлiння ризиками щодо пропорцiйностi,
застосовує методи та процедури управлiння ризиками вiдповiдно до складностi операцiй, що здiйснюються
Банком, та, якi дозволятимуть управляти ризиками та здiйснювати контроль за ними.
Система управлiння ризиками Банку створена з метою:
виявлення, оцiнки, агрегування найбiльш значимих ризикiв та iнших видiв ризикiв, що в поєднаннi з
найбiльш значимими ризиками можуть призвести до втрат, якi iстотно впливають на рiвень достатностi
капiталу (суттєвi ризики) та контролю за їх обсягами (управлiння ризиками);
оцiнки достатностi наявного в розпорядженнi Банку капiталу для покриття значних виявлених ризикiв i
необхiдностi додаткових коштiв для покриття нових видiв ризикiв, прийняття яких обумовлено реалiзацiєю
заходiв, передбачених Стратегiєю розвитку Банку (потенцiйнi ризики);
планування капiталу, виходячи з результатiв всебiчної оцiнки значимих ризикiв, тестування стiйкостi
Банку по вiдношенню до внутрiшнiх та зовнiшнiх чинникiв ризикiв (стрес-тестування).
Система управлiння ризиками Банку включає:
"
органiзацiйну структуру управлiння ризиками;
"
базу внутрiшнiх нормативних актiв (полiтик, процедур i методик) для забезпечення суворої
регламентацiї процесiв управлiння ризиками;
"
iнформацiйну систему, що забезпечує дiяльнiсть Банку у сферi контролю та монiторингу ризикiв;
"
систему регулярної звiтностi стосовно рiвнiв ризикiв.
Для ефективного управлiння ризиками та з урахуванням необхiдностi мiнiмiзувати конфлiкт iнтересiв мiж
прийняттям ризикiв, обмеженням та контролем рiвня ризикiв, а також аудитом системи управлiння ризиками,
органiзацiйна структура Банку сформована з урахуванням необхiдностi розподiлу функцiй i вiдповiдальностi
мiж пiдроздiлами Банку вiдповiдно до принципу "3-х лiнiй захисту", а саме:
"
на першiй лiнiї захисту: Правлiння, комiтети Правлiння, бiзнес - пiдроздiли та пiдроздiли пiтримки
дiяльностi;
o
на другiй лiнiї захисту: Департамент ризик менеджменту, Управлiння комплаєнс;
o
на третiй лiнiї захисту: Служба внутрiшнього аудиту.
Наглядова Рада Банку несе повну вiдповiдальнiсть за створення комплексної, адекватної та ефективної системи
управлiння ризиками, на якi наражається Банк у своїй дiяльностi. З метою забезпечення ефективностi
функцiонування системи управлiння ризиками Наглядова рада створила Комiтет з управлiння ризиками.
Банк розробляє та пiдтримує в актуальному станi методики, iнструменти та моделi, що використовуються для
аналiзу впливу рiзних факторiв на ризик, притаманнi банкiвськiй дiяльностi.
Iдентифiкацiя видiв ризикiв та оцiнка їх суттєвостi проводиться раз на рiк. У разi, якщо вiдбулися значнi змiни у
зовнiшньому середовищi i/або всерединi Банку, якi можуть вплинути на рiвень ризикiв Банку, то може бути
проведена позапланова iдентифiкацiя та оцiнка суттєвостi ризикiв.
Види ризикiв, щодо яких Нацiональний банк України встановлює обов'язковi нормативи, якi враховуються при
розрахунку необхiдного капiталу Банку та/або якi визнанi суттєвими Нацiональним банком України у
Положеннi про органiзацiю системи управлiння ризиками в банках України та банкiвських групах,
затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку України №64 вiд 11.06.2018, iз змiнами i
доповненнями, завжди визнаються суттєвими для Банку. Цi ризики (якi визнанi суттєвими за замовчуванням) не
пiдлягають щорiчнiй оцiнцi суттєвостi.
Суттєвими визнаються Банком тi ризики, якi супутнi основним напрямкам дiяльностi Банку, реалiзацiя яких
може призвести до отримання iстотних прямих i непрямих збиткiв, вплинути на оцiнку достатностi капiталу, а

також на можливiсть досягнення планових показникiв та поставлених цiлей, такi як:
"
Кредитний ризик
"
Ринковий ризик
"
Процентний ризик банкiвської книги
"
Ризик лiквiдностi
"
Операцiйний ризик (у т.ч. iнформацiйний ризик)
"
Стратегiчний ризик
"
Комплаєнс - ризик
"
Ризик репутацiї
Банк визначає (декларує) сукупний ризик-апетит шляхом встановлення граничних показникiв агрегованого
ризику та ризик-апетит до окремих ризикiв шляхом встановлення граничних показникiв ризику щодо суттєвих
ризикiв, що визначенi чинною Стратегiєю управлiння ризиками Банку.
Банк у своїй дiяльностi базується на дотриманнi принципу мiнiмiзацiї потенцiйних збиткiв та спрямований на
забезпечення оптимального спiввiдношення мiж прибутковiстю i рiвнем прийнятих на себе ризикiв згiдно таких
основних принципiв:
"
Банк не ризикує, якщо є така можливiсть
"
Банк не ризикує бiльше, нiж це може дозволити власний капiтал
"
Банк не створює ризикових ситуацiй заради отримання надприбутку
"
Банк тримає ризики пiд контролем
"
Банк розподiляє ризики серед клiєнтiв i учасникiв i за видами дiяльностi (диверсифiкує ризики)
"
Банк створює необхiднi резерви для покриття ризикiв
"
Банк встановлює постiйне спостереження за змiною ризикiв
Кредитний ризик
Протягом 2020 року кредитiв банкам та клiєнтам Банк не надавав, тому рiвень кредитного ризику за активним
операцiями зумовлювався наявнiстю залишкiв на кореспондентських рахунках в iнших банках та дебiторською
заборгованiстю.
З метою управлiння кредитними ризиками в Банку запроваджено:
o
структуру процесу управлiння кредитним ризиком;
o
iнструменти (лiмiти) управлiння кредитним ризиком;
o
систему виявлення та управлiння непрацюючими активами;
o
порядок формування резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки (ECL);
o
порядок визначення розмiру кредитного ризику (CR);
o
процедуру кредитного адмiнiстрування та монiторингу;
o
процедуру контролю та оцiнки забезпечення;
o
пiдходи до здiйснення стрес-тестування кредитного ризику.
Згiдно з Декларацiєю схильностi до ризикiв в Банку встановленi лiмiти щодо кредитного ризику:
максимальне зростання обсягу портфеля кредитiв юридичним та фiзичним особам вiд його величини на
початок року;
максимальна сума заборгованостi на 1-го боржника;
максимальна сума заборгованостi на групу боржникiв;
максимальна сума заборгованостi на 1-го боржника - власника або пов'язаної з власником Банку особи;
граничний обсяг НПА у вiдсотках до вiдповiдного портфеля кредитiв;
максимальний обсяг заставного майна, що може бути прийнятим на баланс Банку у разi реалiзацiї
Банком своїх прав як заставодержателя;
спiввiдношення витрат на формування резерву за активами до обсягу загального
кредитно-iнвестицiйного портфелю Банку;
максимальнi концентрацiї по кредитному портфелю по боржникам, секторам економiки, географiчним
регiонам:
максимальна сума загального кредитного ризику.
Упродовж звiтного року, згiдно даних статистичної звiтностi, Банк дотримувався нормативiв кредитного
ризику, встановлених Нацiональним банком України, станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року нормативи
становили:
"
Норматив максимально розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) при нормативному
значеннi не бiльше 25% - 0,04% (2019 рiк: 0,08%);
"
Норматив великих кредитних ризикiв (Н8) при нормативному значеннi не бiльше 800% - 0% (2019 рiк:
0%);
"
Норматив максимально розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з Банком
особами (Н9) при нормативному значеннi не бiльш 25% - 0% (2019 рiк: 0%).
Ринковий ризик

Ринковий ризик - ризик виникнення втрат (збиткiв), неотримання запланованих доходiв вiд змiни вартостi
балансових та позабалансових позицiй, що вiдносяться до торгового портфелю, а також валютних та товарних
позицiй внаслiдок змiни ринкових цiн на фiнансовi iнструменти та товари через змiни курсiв iноземних валют,
ринкових процентних ставок та iншi фактори.
Метою управлiння ринковими ризиками є забезпечення максимального збереження активiв i капiталу Банку
шляхом пiдтримки ринкового ризику на прийнятному рiвнi, що не загрожує фiнансової стiйкостi Банку та
вiдповiдний поставленим цiлям.
Цiлi управлiння ринковими ризиками досягаються на основi системного, комплексного пiдходу, який має на
увазi виконання наступних завдань:
"
отримання оперативних та об'єктивних даних про стан i розмiр ринкового ризику;
"
оцiнка ринкового ризику та визначення його прийнятного рiвня;
"
виявлення та аналiз факторiв, що впливають на ринковий ризик;
"
створення системи швидкого i адекватного реагування, що спрямована на мiнiмiзацiю ринкового
ризику, як в умовах нормального ведення бiзнесу, так i в кризових ситуацiях.
Банк оцiнює ринковий ризик переважно за допомогою:
"
розрахунку ризик-метрик;
"
стрес-тестування з метою визначення величини буфера ринкового ризику, необхiдної для забезпечення
прибуткової роботи Банку в разi реалiзацiї кожного з сценарiїв.
Банк визначає мiнiмальний перелiк кiлькiсних показникiв ризик-апетиту до ринкових ризикiв, який складається
з максимальної величини вартостi пiд ризиком або очiкуваних втрат (можливих збиткiв) для кожного виду
ринкових ризикiв та/або в цiлому для всiх видiв ринкових ризикiв з розподiлом мiж торговою та банкiвською
книгами у вiдсотках до регулятивного капiталу Банку.
У Банку дiє система внутрiшнiх нормативiв, лiмiтiв, обмежень та ключових iндикаторiв ризику, що дозволяє
забезпечити прийнятний рiвень ризикiв, у т.ч. ринкового ризику.
Банк наражається на ринковi ризики, що виникають у зв'язку з вiдкритими позицiями (а) валют, (б) процентних
ставок.
Валютний ризик. Валютний ризик трактується як наявний або потенцiйний ризик для надходжень i капiталу,
який виникає через несприятливi коливання курсiв iноземних валют.
Банк оцiнює валютний ризик як несуттєвий та контролює його через дотримання показникiв лiмiтiв валютної
позицiї, встановлених Нацiональним банком України.
Банк оцiнює валютний ризик методом VAR (Value-at-Risk) з врахуванням кореляцiї змiни курсiв. Значення
(величина) Value-at-Risk (VaR) вiдображає максимально можливий збиток вiд коливання валютних курсiв по
вiдкритих валютних позицiях Банку з ймовiрнiстю 99% та горизонтом прогнозування 10 днiв.
Банк установлює лiмiти щодо:
"
максимально можливої вартостi пiд ризиком (VaR портфельний, валютний) для 1-денного та
10-денного горизонтiв;
"
лiмiту вiдкритої валютної позицiї Банку.
Таблиця 24.1. Аналiз валютного ризику
у тисячах гривень
на 31 грудня 2020
на 31 грудня 2019
монетарнi активи
монетарнi
зобов'язання
чиста позицiя монетарнi активи
монетарнi
зобов'язання
чиста позицiя
Долари США 16 739 8 395 8 344 5 340 4 643 697
Євро 995
17
977
342
342
Юань Женьмiньбi
291
45
246
246
246
Гривня 354 789 266 401 88 388 167 801 40 739 127 062
Усього 372 813 274 858 97 955 173 729 45 382 128 347
Таблиця 24.2. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу
гривнi до iноземних валют, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики
залишаються фiксованими
у тисячах гривень
на 31 грудня 2020
на 31 грудня 2019
вплив на прибуток/ (збиток)
вплив на власний капiтал
вплив
на
прибуток/(збиток)
вплив на власний капiтал

Змiцнення долара США на 5 % 417
Послаблення долара США на 5 %
Змiцнення євро на 5 % 49
49
Послаблення євро на 5 %
(49)
Змiцнення юань на 5 % 12
12
Послаблення юань на 5 %
(12)

417
(417)
17
(49)
12
(12)

35
(417)
17
(17)
12
(12)

35
(35)

(35)

(17)
(12)

Таблиця 24.3. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу
гривнi до iноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що всi iншi змiннi
характеристики залишаються фiксованими
у тисячах гривень
Середньозважений валютний курс 2020 року
Середньозважений валютний курс
2019 року
вплив на прибуток/ (збиток)
вплив на власний капiтал
вплив
на
прибуток/(збиток)
вплив на власний капiтал
Змiцнення долара США на 5 % 417
417
35
35
Послаблення долара США на 5 %
(417) (417) (35)
(35)
Змiцнення євро на 5 % 49
49
17
17
Послаблення євро на 5 %
(49)
(49)
(17)
(17)
Змiцнення юань на 5 % 12
12
12
12
Послаблення юань на 5 %
(12)
(12)
(12)
(12)
Процентний ризик
Процентний ризик виникає внаслiдок унаслiдок впливу несприятливих змiн процентних ставок на банкiвську
книгу. Процентний ризик впливає на економiчну вартiсть капiталу Банку та чистий процентний дохiд Банку.
Банк вимiрює процентний ризик як величину змiни економiчної вартостi капiталу Банку (метод EVE) та чистого
процентного доходу Банку (метод NII) на пiдставi повного та економiчно обгрунтованого перелiку змiн
процентних ставок та стрес-сценарiїв:
"
Метод EVE вiдображає можливу змiну чистої теперiшньої вартостi активiв, зобов'язань та
позабалансових позицiй у результатi реалiзацiї певних сценарiїв змiни процентних ставок на ринку. Вiдображає
змiну вартостi активiв, зобов'язань та позабалансових позицiй до кiнцевого термiну їх утримування без
припущення щодо замiни iнструменту в разi його закiнчення.
"
Метод NII вiдображає можливу змiну чистого процентного доходу Банку протягом визначеного
перiоду часу, що призведе до вiдповiдної змiни регулятивного капiталу Банку. Обмежується короткостроковим
перiодом (до одного року) з урахуванням припущень щодо замiни iнструменту або його продовження на такий
же термiн, але за новою процентною ставкою, не покриваючи вплив змiни процентної ставки в часовому
iнтервалi, що залишається поза рамками горизонту оцiнки.
Банк для оцiнки процентного ризику банкiвської книги використовує такi iнструменти:
GAP-аналiз - для оцiнки змiни ЧПД Банку - кiлькiсна оцiнка можливої змiни ЧПД Банку протягом
наступних 12 мiсяцiв в результатi змiни процентних ставок вiдповiдно до обраного сценарiю.
Метод модифiкованої дюрацiї - для оцiнки змiни економiчної вартостi капiталу Банку - кiлькiсна оцiнка
можливої змiни економiчної вартостi капiталу в результатi змiни процентних ставок у вiдповiдностi до
обраного сценарiю.
Таблиця 24.4. Загальний аналiз процентного ризику
у тисячах гривень
На вимогу i менше 1 мiсяця
Вiд 1 до 6 мiсяцiв
Вiд 6 до 12 мiсяцiв
Бiльше року
Не пiд ризиком Усього
2020 рiк
Усього фiнансових активiв
62 932 148 646 107 591 34 477 19 167 372 813
Усього фiнансових зобов'язань 96 047 31 913 146 898 274 858
Чистий розрив за процентними ставками на кiнець дня 31 грудня 2020 року
(33 115) 116 733 107
591
(112 421)
19 167 97 955
2019 рiк
Усього фiнансових активiв
22 641 123 219 24 082 3 786 173 729
Усього фiнансових зобов'язань 163
36 084 9 135 45 382
Чистий розрив за процентними ставками на кiнець дня 31 грудня 2019 року
22 478 123 219 24 082 (36
084)
(5 349) 128 347
Таблиця 24.5. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами
%%
2020
2019
гривня долари США
євро
iншi
гривня долари США
євро
Активи
Кошти в iнших банках -

iншi
-

Державнi облiгацiї та депозитнi сертифiкати,
емiтованi Нацiональним банком України 13,91% 2,5%
Зобов'язання
Кошти iнших банкiв
6%
Строковi кошти клiєнтiв 7,92% Субординований борг 3,66% -

-

-

4,43% 11,37% -

17,28% 4,09%
-

-

-

-

В таблицi 24.5 наведенi данi за середньозваженими фiксованими процентними ставками, якi базуються на
щоденнiй та щомiсячнiй звiтностi, що подається Правлiнню та Наглядовiй радi Банку.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - iмовiрнiсть виникнення у Банку додаткових втрат (збиткiв), неотримання запланованих
доходiв унаслiдок неспроможностi забезпечити виконання своїх зобов'язань своєчасно та у повному обсязi.
Джерелом ризику лiквiдностi є незбалансованiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань Банку (у т. ч.
внаслiдок несвоєчасного виконання фiнансових зобов'язань одним або декiлькома контрагентами Банку) i (або)
виникнення непередбаченої необхiдностi негайного й одноразового виконання Банком своїх фiнансових
зобов'язань.
Метою управлiння ризиком лiквiдностi є забезпечення здатностi Банку своєчасно i в повному обсязi виконувати
свої фiнансовi та iншi зобов'язання як в умовах нормального ведення бiзнесу, так i в кризових ситуацiях.
Банк використовує наступнi основнi методи управлiння лiквiднiстю:
"
Управлiння активами. Банк визначає шляхи розмiщення власних та залучених коштiв таким чином,
щоб при мiнiмальному ризику отримати максимально можливий дохiд, залишаючись при цьому лiквiдним.
"
Управлiння пасивами. Банк визначає полiтику управлiння розмiром власного капiталу i залучених
коштiв, визначає їх оптимальну структуру з метою подальшого ефективного використання в активних
операцiях.
"
Балансоване управлiння активами та пасивами. Застосуванням портфельного пiдходу до управлiння
ризиком лiквiдностi через узгоджене управлiння активами та пасивами.
Управлiння ризиком лiквiдностi полягає у здiйсненнi процесу врiвноваження активiв та зобов'язань балансу за
сумами та строками до погашення. Банк вiдслiдковує динамiку своїх зобов'язань, аналiзує строки, що
залишились до виплат, а також визначає в динамiцi можливiсть погашення активiв. Залучення пасивiв
здiйснюється з урахуванням можливостi їх доходного розмiщення в активи вiдповiдної строковостi. Це сприяє
бiльшiй збалансованостi активiв та пасивiв за строками.
У Банку дiє система внутрiшнiх нормативiв, лiмiтiв, обмежень та ключових iндикаторiв ризику, що дозволяє
забезпечити прийнятний рiвень ризику лiквiдностi. Банк установлює такi лiмiти для контролю ризику
лiквiдностi:
кумулятивний розрив (cumulative GAP) мiж вимогами та зобов'язаннями Банку для часових iнтервалiв
до трьох рокiв, що розрахований на пiдставi GAP-аналiзу;
концентрацiї фiнансування Банку за одним, п'ятьма та десятьма найбiльшими вкладниками та iншими
кредиторами Банку / групами пов'язаних контрагентiв, пов'язаними з Банком особами;
норматив лiквiдностi Н6, розрахований згiдно вимогам Нацiонального банку, коефiцiєнта покриття
лiквiдностi (LCR) розрахований згiдно вимогам Нацiонального банку та за власним алгоритмом;
коефiцiєнт покриття, який вiдображає ступiнь покриття ризикових вкладень власним капiталом та
показує ефективнiсть структури балансу Банку - суму довгострокових вкладень, що фiнансуються за рахунок
короткострокових пасивiв;
коефiцiєнт спiввiдношення середньозважених строкiв по працюючим активам до середньозважених
строкiв по зобов'язанням Банку;
спiввiдношення суми залучених коштiв вiд iнших банкiв до суми усiх фiнансових зобов'язань Банку.
Крiм лiмiтiв Банк використовує також такi iнструменти монiторингу для оцiнки ризику лiквiдностi:
"
щоденне складання Платiжного календаря (графiка прогнозних надходжень коштiв за джерелами та
списань за напрямками) з урахуванням коштiв, наявних у розпорядженнi Банку;
"
аналiз норм обов'язкового резервування, установлених Нацiональним банком України.
"
прогнозний GAP-аналiз, що проводиться за контрактними строками з урахуванням припущень,
уключаючи припущення щодо нових операцiй (цей iнструмент вимiрювання починає застосовуватися пiсля
початку активної дiяльностi).
"
аналiз концентрацiї зобов'язань Банку за значимими групами контрагентiв, iнструментами/продуктами
через коефiцiєнти концентрацiї в загальних зобов'язаннях Банку. Банк здiйснює розрахунок цих коефiцiєнтiв як
за зобов'язаннями Банку в цiлому, так i в розрiзi часових iнтервалiв (цей iнструмент вимiрювання починає
застосовуватися пiсля початку активної дiяльностi).
"
монiторинг наявних необтяжених високоякiсних лiквiдних активiв.

"
аналiз iнформацiї про ситуацiю на ринку цiнних паперiв та фiнансовому секторi, а також ринкових
характеристик цiнних паперiв, включених до перелiку високоякiсних лiквiдних активiв;
"
аналiз ризику лiквiдностi Банку в межах операцiйного дня, а саме розрахунок таких показникiв:
максимального використання лiквiдностi в межах операцiйного дня
доступної миттєвої лiквiдностi на початок кожного робочого дня.
Банк контролює щоденну позицiю лiквiдностi та регулярно проводить стрес-тестування лiквiдностi за рiзних
сценарiїв, що охоплюють стандартнi та бiльш несприятливi ринковi умови.
Управлiння активами, пасивами та лiквiднiстю здiйснюватиметься Комiтетом з питань управлiння активами та
пасивами (КУАП). КУАП аналiзує збалансованiсть активiв i пасивiв за строками повернення та надає
рекомендацiї щодо усунення невiдповiдностей, що виникають у часi. Крiм того, КУАП розглядає собiвартiсть
пасивiв та дохiднiсть активiв, аналiзує дотримання економiчних нормативiв та контролює виконання вимог
резервування, встановлених Нацiональним банком України, i надає рекомендацiї щодо управлiння активами i
пасивами з метою дотримання нормативних показникiв. КУАП також вiдповiдає за оптимiзацiю грошових
потокiв i забезпечення платiжної дисциплiни; здiйснює координацiю системи корпоративного прогнозування
тощо.
Протягом звiтного року, згiдно даних статистичної звiтностi, Банку мав запас лiквiдностi. Фактичнi значення
нормативiв лiквiдностi та коефiцiєнтiв покриття лiквiднiстю перевищували нормативнi значення.
Таблиця 24.6. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 2020 рiк
у тисячах гривень
На вимогу та менше 1 мiсяця
Вiд 1 до 3 мiсяцiв
Вiд 3 до 12 мiсяцiв
12 мiсяцiв до 5 рокiв
Понад 5 рокiв Усього
Кошти iнших банкiв
459
873
4 068 109 768 115 168
Кошти клiєнтiв 95 151 1 001 96 152
Субординований борг 283
541
33 220 17 594 49 146 100 784
Iншi фiнансовi зобов'язання
5
5
Усього потенцiйних майбутнiх виплат
95 898 2 415 37 288 127 362 49 146 312 109
Таблиця 24.7. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 2019 рiк
у тисячах гривень
На вимогу та менше 1 мiсяця
Вiд 1 до 3 мiсяцiв
12 мiсяцiв до 5 рокiв
Понад 5 рокiв Усього
Кошти iнших банкiв
0
Кошти клiєнтiв 9 135 9 135
Субординований борг 163
315
1 443 44 521 46 442
Iншi фiнансовi зобов'язання
2
2
Усього потенцiйних майбутнiх виплат
9 300 315
1 443 44 521 -

Вiд 3 до 12 мiсяцiв

Вiд

Вiд

55 579

Таблиця 24.8. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв
погашення за 2020 рiк
у тисячах гривень
На вимогу та менше 1 мiсяця
12 мiс. до 5 рокiв
Понад 5 рокiв Усього
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти
19 167 Iнвестицiї в цiннi папери 62 684 17 573 237 196 36 193
Усього фiнансових активiв
81 851 17 573 237 196
Зобов'язання
Кошти iнших банкiв
90 000
Кошти клiєнтiв 95 760 1 001 Субординований борг 283
30 913 9 253
Iншi фiнансовi зобов'язання
Усього фiнансових зобов'язань 96 043 31 914 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня
Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня

Вiд 1 до 3 мiсяцiв

Вiд 3 до 12 мiсяцiв

Вiд

19 167
353 646
36 193 372 813
90 000
96 761
47 648 88 097
99 253 47 648 274 858
(14 192) (14 341) 237 196 (63 060) (47 648) 97 955
(14 192) (28 533) 208 663 145 603 97 955

Таблиця 24.9. Анлiаз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв
погашення за 2019 рiк

у тисячах гривень
На вимогу та менше 1 мiсяця
12 мiс. до 5 рокiв
Понад 5 рокiв Усього
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти
3 784 Iнвестицiї в цiннi папери 22 641 48 714 98 588 Усього фiнансових активiв
26 425 48 714 98 588
Зобов'язання
Кошти клiєнтiв 9 135 Субординований борг 163
36 084
Iншi фiнансовi зобов'язання
2
Усього фiнансових зобов'язань 9 300 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня
Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня

Вiд 1 до 3 мiсяця

Вiд 3 до 12 мiсяцiв

-

3 784
169 943
173 727

9 135
-

36 247

Вiд

2
36084 45 384
17 125 48 714 98 588 (36 084) 128 343
17 125 65 839 164 427 128 343 128 343

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. Операцiйний ризик уключає юридичний ризик, однак виключає ризик репутацiї та стратегiчний
ризик.
Основними джерелами (причинами) виникнення операцiйних (в т.ч. iнформацiйних) ризикiв є:
Ризик персоналу - ризик втрат, пов'язаний з помилками i протиправними дiями працiвникiв Банку, їх
недостатньою квалiфiкацiєю, надмiрною завантаженiстю, нерацiональною органiзацiєю працi в Банку, тощо.
Ризик процесу - ризик втрат, пов'язаний з помилками в процесах проведення операцiй i розрахункiв по
ним, їх облiку, звiтностi, цiноутворення тощо.
Ризик систем - ризик втрат, зумовлених недосконалiстю технологiй, якi використовуються Банком недостатньою ємнiстю систем, їх неадекватнiстю по вiдношенню до операцiй, грубостi методiв обробки даних,
низької якостi або неадекватностi даних, якi використовуються, тощо.
Ризики зовнiшнього середовища - ризики втрат, пов'язанi зi змiнами в середовищi, в якому функцiонує
Банк - змiни в законодавствi, полiтицi, економiцi тощо, а також ризики зовнiшнього фiзичного втручання в
дiяльнiсть Банку.
Аналiз i оцiнка операцiйних ризикiв у Банку здiйснюється за допомогою вiдповiдних iнструментiв, що
включають кiлькiснi та якiснi методи ("експертна оцiнка Банку"). Iнструменти аналiзу i оцiнки операцiйних
ризикiв визначають пiдходи щодо ймовiрностi/частоти настання подiй операцiйного ризику та потенцiйного
розмiру втрат у разi їх настання, а саме:
"
оцiнка втрат i подiй;
"
самооцiнка операцiйних ризикiв та iнструментiв контролю;
"
стрес-тестування.
У рамках кожного пiдроздiлу Банку - власника ризику призначено працiвникiв, вiдповiдальних за внутрiшнiй
контроль операцiйного ризику - ризик-координаторiв. Ризик - координатор зобов'язаний надати iнформацiю про
подiю операцiйного ризику вiдповiдальному працiвнику Управлiння операцiйних ризикiв Департаменту ризик
менеджменту не пiзнiше дня, наступного за днем виявлення подiї. Кожна подiя операцiйного ризику вноситься
в Базу iнцидентiв операцiйного ризику вiдповiдальним працiвником Управлiння операцiйних ризикiв
Департаменту ризик менеджменту та опрацьовується.
В якостi системи монiторингу, контролю та раннього попередження змiни показникiв операцiйного ризику Банк
використовує аналiз ключових iндикаторiв ризику (КIР).
Аналiз КIР проводиться для своєчасного виявлення негативних тенденцiй та прийняття вiдповiдних рiшень для
мiнiмiзацiї/уникнення втрат. Аналiз КIР застосовується насамперед у критичних процесах Банку з метою
монiторингу притаманних певному банкiвському процесу операцiйних ризикiв.
З метою чiткого розумiння рiвня ризику в процесах Банку кожен з КIР має пороговi значення показникiв, що
вiдповiдають визначеному рiвню ризику. Пороговi значення даних показникiв розраховуються на основi
iсторичних даних (емпiричний пiдхiд) та/або експертних оцiнок. Експертну оцiнку порогових значень КIР
здiйснюють власники банкiвських процесiв/ризик - координатори пiдроздiлiв Банку, в межах
дiяльностi/вiдповiдальностi яких знаходиться кожний конкретний показник, за пiдтримки працiвникiв
Управлiння операцiйних ризикiв Департаменту ризик менеджменту.

Загальний перелiк Ключових iндикаторiв ризику з пороговими значеннями включає 44 показника.
Загалом для зниження рiвню операцiйних ризикiв Банком здiйснюється:
"
впровадження системи управлiння iнцидентами операцiйних ризикiв;
"
аналiз та монiторинг процесiв, продуктiв в частинi управлiння операцiйними ризиками;
"
навчання персоналу та пiдвищення обiзнаностi про операцiйнi ризики в цiлому;
"
контроль за дотриманням працiвниками Банку нормативних документiв.
Операцiйний ризик також уключає юридичний ризик. Юридичний ризик це iмовiрнiсть виникнення збиткiв або
додаткових втрат, або недоотримання запланованих доходiв унаслiдок невиконання сторонами умов договорiв у
зв'язку з їх невiдповiднiстю вимогам законодавства. Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних
санкцiй та адмiнiстративних стягнень, необхiдностi грошового вiдшкодування збиткiв, погiршення репутацiї,
погiршення позицiй Банку на ринку, звуження можливостей для розвитку i зменшення можливостей правового
забезпечення виконання угод.
Банком постiйно виконуються ряд заходiв для запобiгання та мiнiмiзацiї юридичного ризику, а саме:
"
дотримання законiв України i нормативних документiв Нацiонального банку України;
"
монiторинг змiн у законодавствi, якi можуть вплинути на фiнансовий стан Банку або спричинити змiну
параметрiв його дiяльностi;
"
проведення перевiрки легiтимностi i прийнятностi вiдносин з клiєнтами та контрагентами, в тому числi
перевiрки вiдповiдностi усiх контрактiв та угод чинному законодавству України;
"
вiдображення у положеннях, iнструкцiях, порядках i технологiчних картах кожного процесу та
операцiї;
"
розробка умов типових договорiв, що укладаються Банком та їхнiй своєчасний перегляд;
"
створення належних механiзмiв контролю (внутрiшнiй та зовнiшнiй аудит) для забезпечення
дотримання норм законодавства та нормативно-правових актiв, вимог внутрiшньої нормативної бази та
укладених угод.
В управлiннi операцiйними ризиками беруть участь всi працiвники, оскiльки цей вид ризику має безлiч проявiв
та виникає у багатьох ситуацiях. При цьому залучення всiх працiвникiв не знiмає вiдповiдальностi з кожного
окремого працiвника вiдповiдного рiвня за здiйснення належних заходiв iдентифiкацiї, оцiнки, контролю та
управлiння операцiйним ризиком.
Стратегiчний ризик
Стратегiчний ризик це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через
неправильнi управлiнськi рiшення, неналежну реалiзацiю рiшень i неадекватне реагування на змiни в
бiзнес-середовищi. Цей ризик виникає внаслiдок несумiсностi: стратегiчних цiлей банку; бiзнес-стратегiй,
розроблених для досягнення цих цiлей; ресурсiв, задiяних для досягнення цих цiлей; якостi їх реалiзацiї.
Внутрiшнiми факторами виникнення стратегiчного ризику Банку можуть стати:
"
помилки, допущенi при прийняттi рiшень, що визначають стратегiю дiяльностi та розвитку Банку
(наприклад, недостатнє врахування можливих небезпек, генерованих операцiйним середовищем, якi можуть
загрожувати дiяльностi Банку);
"
неправильне або недостатньо обгрунтоване визначення перспективних напрямкiв дiяльностi, в яких
Банк може досягти переваги перед конкурентами без загрози втрати фiнансової стiйкостi;
"
повна або часткова вiдсутнiсть вiдповiдних органiзацiйних заходiв, управлiнських рiшень i ресурсiв
усiх видiв, якi можуть забезпечити досягнення стратегiчних цiлей дiяльностi.
Зовнiшнi фактори, що можуть вплинути на виникнення стратегiчного ризику Банку, є: суттєвi змiни в
економiчному, соцiальному, полiтичному середовищi; змiни в законодавчо-нормативному середовищi;
форс-мажорнi обставини.
Для цiлей виявлення i оцiнки ознак виникнення стратегiчного ризику Банк вводить набiр параметрiв, змiна
стану i розмiру яких означає виникнення iншої характеристики конкретного напрямку дiяльностi Банку i,
вiдповiдно, прийняття Банком якiсно iншого стратегiчного ризику.
Мiнiмiзацiя стратегiчного ризику досягається за рахунок:
"
чiткого визначення Банком своєї мiсiї, задач та стратегiї розвитку на перспективу, що закрiплено у
вiдповiдному внутрiшньому документi;
"
монiторингу Банком своєї ринкової позицiї, що є необхiдним для оперативного реагування i внесення
коректив в поточнi тактики та стратегiї;
"
налагодження системи управлiнської звiтностi для керiвництва Банку, яка дозволяє оперативно
iнформувати про вiдхилення фактичних показникiв дiяльностi вiд планових, а також щодо ефективностi
впровадження нових продуктiв.
Комплаєнс ризик
Комплаєнс-ризик - iмовiрнiсть виникнення збиткiв/санкцiй, додаткових втрат або недоотримання запланованих

доходiв або втрати репутацiї внаслiдок невиконання банком вимог законодавства, нормативно-правових актiв,
ринкових стандартiв, правил добросовiсної конкуренцiї, правил корпоративної етики, виникнення конфлiкту
iнтересiв, а також внутрiшньобанкiвських документiв банку.
З метою забезпечення ефективностi функцiонування системи управлiння комплаєнс ризиком в Банку створено
Управлiння комплаєнс, яке забезпечує органiзацiю контролю за дотриманням Банком норм законодавства,
внутрiшньобанкiвських документiв, ринкових та iнших стандартiв.
Банк створив та веде базу подiй комплаєнс-ризику, здiйснює аналiз накопиченої в нiй iнформацiї та забезпечує
в базi подiй операцiйного ризику реєстрацiю всiх подiй комплаєнс-ризику.
З метою дотримання працiвниками та керiвництвом Банку корпоративних цiнностей в Банку розробленi та
дiють:
"
Кодекс поведiнки (етики);
"
Полiтика запобiгання конфлiктам iнтересiв;
"
Механiзм конфiденцiйного повiдомлення про неприйнятну поведiнку та порушення в дiяльностi Банку,
який передбачає забезпечення захисту заявникiв (whistleblowing policy mechanism);
"
Порядок дослiдження випадкiв неприйнятної поведiнки та порушень у дiяльностi Банку.
Ризик репутацiї
Ризик репутацiї - iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання запланованих
доходiв унаслiдок несприятливого сприйняття iмiджу банку клiєнтами, контрагентами, акцiонерами,
наглядовими та контролюючими органами. Реалiзацiя ризику репутацiї призводить до фiнансових втрат i
зменшення клiєнтської бази.
Ризик втрати репутацiї спричинюється можливою нездатнiстю Банку пiдтримувати свою репутацiю як надiйної
та ефективно працюючої установи. Втрата довiри до Банку з боку вкладникiв може призвести до вiдпливу
коштiв та неплатоспроможностi. Банк придiляти особливу увагу додержанню нормативних вимог, постiйному
контролю за лiквiднiстю та загальним рiвнем ризикованостi банкiвських операцiй.
Система управлiння ризиком репутацiї Банку передбачає:
"
дотримання внутрiшнiх нормативних актiв щодо внутрiшнього контролю операцiй, якi мають ознаки
сумнiвних;
"
процедури контролю за ризиком репутацiї, а також пов'язаними з ним ризиками: юридичним,
операцiйним та концентрацiї;
"
iдентифiкацiю клiєнтiв за принципом "Знай свого клiєнта";
"
постiйний фiнансовий монiторинг клiєнтських операцiй у межах заходiв щодо запобiгання вiдмиванню
коштiв;
"
звiтнiсть перед регулюючими органами.
Ризик репутацiї контролюється в процесi постiйного монiторингу ЗМI, оцiнки їх впливу на поведiнку клiєнтiв
Банку та своєчасних повiдомлень позицiї Банку як через ЗМI, так i звернень безпосередньо до клiєнтiв Банку.
Мiнiмiзацiя ризику репутацiї здiйснюється шляхом:
виконання пруденцiйних вимог, встановлених Нацiональним банком України та iншими державними
органами;
своєчасного виконання своїх зобов'язань перед клiєнтами та банками-контрагентами;
дотримання фiнансових показникiв, якi згiдно мiжнародних стандартiв свiдчать про стiйкiсть
фiнансової установи;
оперативного iнформування своїх клiєнтiв та громадськiсть в цiлому про дiяльнiсть Банку (через ЗМI,
шляхом розповсюдження власної рекламної продукцiї, а також через власну web - сторiнку Банку в Iнтернетi www.ubrr.com.ua та сторiнки у соцiальних мережах).
25.
ПРИМIТКА 25. Управлiння капiталом
Банк здiйснює управлiння капiталом з метою реалiзацiї завдань, поставлених акцiонерами. Глобальне
управлiння капiталом здiйснюється Наглядовою радою Банку. Тактичними завданнями управлiння капiталом є
забезпечення виконання вимог Нацiонального банку України щодо мiнiмального розмiру регулятивного
капiталу Банка та нормативiв адекватностi капiталу. Iнструкцiєю про порядок регулювання дiяльностi банкiв в
Українi, затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 серпня 2001 року № 368 (iз

змiнами та доповненнями), встановленi нормативи капiталу:
"
мiнiмального розмiру регулятивного капiталу (Н1);
"
достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу (Н2).
"
достатностi основного капiталу (Н3)
Регулятивний капiтал. Мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу банку, що отримав банкiвську лiцензiю, має
становити 200 мiльйонiв гривень.
Норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу (Н2). Встановлюється для запобiгання надмiрного
перекладання банком кредитного ризику та ризику неповернення банкiвських активiв на кредиторiв/вкладникiв
банку. Нормативне значення цього нормативу для дiючих банкiв має бути не менше нiж 10%.
Норматив достатностi основного капiталу (Н3). Визначається як спiввiдношення основного капiталу до суми
активiв та позабалансових зобов'язань, зважених на вiдповiднi коефiцiєнти кредитного ризику. Нормативне
значення цього нормативу для дiючих банкiв має бути не менше нiж 7%.
Згiдно з даними статистичної звiтностi фактичнi значення нормативiв капiталу протягом звiтного року
дотримувались Банком. Станом на 31.12.2020 року розмiр регулятивного капiталу Банку (з урахуванням
коригувань) складав 226 389 тис. грн., фактичнi значення нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного
капiталу (Н2) та нормативу достатностi основного капiталу (Н3) - 264,78% та 193,41% вiдповiдно.
Таблиця 25.1. Структура регулятивного капiталу
у тисячах гривень
31 грудня 2020 року
31 грудня 2019 року
Основний капiтал
Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал 244 000 244 000
Резервнi фонди 4 860 4 860
Витрати на формування статутного капiталу
(262) (262)
Зменшення основного капiталу (83 229) (60 135)
нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу
(7 023) (4 250)
збитки минулих рокiв (60 294) (55 885)
розрахунковий збиток звiтного року, у т.ч.:
(15 912) збиток звiтного року
(21 074) непокритий кредитний ризик
(191) результат коригування вартостi фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання
5 352 Усього основний капiтал 165 369 188 463
Додатковий капiтал
Розрахунковий прибуток поточного року 622
прибуток звiтного року (4 409)
- iнший сукупний дохiд (результат коригування вартостi фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання
5 352
- непокритий кредитний ризик (241)
- нарахованi доходи
(81)
- нарахованi доходи,строк сплати яких минув
(22)
- частина суми сформованого резерву за активною банкiвською операцiєю, що належить до нарахованих
доходiв, якi не отриманi понад 30 днiв
22
Субординований борг, що враховується до капiталу
61 020 22 320
Усього додатковий капiтал
61 020 22 942
Усього регулятивний капiтал
226 389 211 405
Регулятивний капiтал Банку зазначений в табл. 25.1 вiдрiзняється вiд значення регулятивного капiталу Банку
розрахованого вiдповiдно вимог Постанови Нацiонального Банку № 368, так як скоригований на фактичний
фiнансовий результат Банку за 2020 рiк.

26.
ПРИМIТКА 26. Потенцiйнi зобов'язання банку
Розгляд справ у судi. Станом на 31 грудня 2020 року Банк виступає стороною рiзних судових процесiв та
спорiв. (2 судовi справи в якостi вiдповiдача i 2 - в якостi позивача). Потенцiйнi зобов'язання, за якими iснує
ризик вибуття грошових коштiв, - вiдсутнi.
Зобов'язання за капiтальними iнвестицiями. На 31 грудня 2020 року зобов'язання Банку щодо придбання
основних засобiв та нематерiальних активiв вiдсутнi.
Активи наданi в заставу. Станом на 31 грудня 2020 року вартiсть активiв, наданих в заставу, становить 110 256
тис.грн..

27.
ПРИМIТКА 27. Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у фiнансовiй звiтностi,
класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї джерел справедливої вартостi на пiдставi вихiдних даних
самого нижнього рiвня, якi є значущими для оцiнки справедливої вартостi в цiлому.
"
Рiвень I - Ринковi котирування цiн на активному ринку iдентичних активiв або зобов'язань (без
будь-яких коригувань).
"
Рiвень II - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що вiдносяться
до найбiльш низького рiвня iєрархiї, є прямо або опосередковано спостережуваними на ринку.
"
Рiвень III - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що вiдносяться
до найбiльш низького рiвня iєрархiї, не є спостережуваними на ринку.
Методи та припущення, використанi при визначеннi справедливої вартостi. Пiд час подання iнформацiї про
справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв Банком були використанi наступнi методи i зробленi
припущення:
"
справедлива вартiсть iнструментiв iз фiксованою процентною ставкою, якi не мають ринкових
котирувань, розраховується на основi розрахункових майбутнiх очiкуваних грошових потокiв. Якщо цi
фiнансовi iнструменти є короткостроковими їх балансова вартiсть є обгрунтованим приблизним значенням
справедливої вартостi;
"
iншi активи i зобов'язання є короткостроковими i їх вартiсть приблизно дорiвнює справедливiй.
Таблиця 27.1. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки
активiв та зобов'язань станом на 31 грудня 2020 року
у тисячах гривень
Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки
Усього
справедлива
вартiсть Балансова вартiсть
Рiвень I Рiвень II
Рiвень III
Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
Активи, справедлива вартiсть яких розкривається
Грошовi кошти 19 435 19 435 19 167
Державнi облiгацiї
330 482 330 482 331 637
Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України 22 009 22 009 22 009
Iнвестицiйна нерухомiсть
24 748 24 748 24 674
Основнi засоби та нематерiальнi активи 51 663 51 663 51 375
Iншi активи
1 166 1 166 1 166
Зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається
Кошти банкiв 90 015 90 015 90 000
Кошти клiєнтiв 96 761 96 761 96761
Iншi зобов'язання
2 836 2 836 2 836
Субординований борг 77 532
77 532 88 097
Таблиця 27.2. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки
активiв та зобов'язань станом на 31 грудня 2019 року
у тисячах гривень
Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього
справедлива
вартiсть
Балансова вартiсть
Рiвень I Рiвень II
Рiвень III
Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
Активи, справедлива вартiсть яких розкривається
Грошовi кошти 3 896 3 896 3 784
Державнi облiгацiї
148 996 148 996 150 908
Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України 19 035 19 035 19 035
Iнвестицiйна нерухомiсть
24 682 24 682 24 674
Основнi засоби та нематерiальнi активи 41 284 41 284 40 817
Iншi активи
1 002 1 002 1 002
Зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається
Кошти клiєнтiв 9 135 9 135 9 135
Iншi зобов'язання
1 430 1 430 1 430

Субординований борг 35 952 36 247

-

35 952

28.
ПРИМIТКА 28. Операцiї з пов'язаними сторонами
У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї iз рiзними контрагентами. Сторони вважаються
пов'язаними у випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює сутєвий
вплив на iншу сторону при прийняттi управлiнських рiшень.
Таблиця 28.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 року
у тисячах гривень
Найбiльшi учасники (акцiонери) Провiдний управлiнський персонал
Iншi
пов'язанi особи
Кореспондентськi рахунки в iнших банках (процентна ставка 0.0%)
10 214
Кошти клiєнтiв (процентна ставка 0.0%) 58 433 518
6 246
Субодинований борг (процентна ставка 0.0%)
11 900 Субодинований борг (процентна ставка 3.0%)
47 480

Таблиця 28.2. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 року
у тисячах гривень
Найбiльшi учасники (акцiонери) Провiдний управлiнський персонал
пов'язанi особи
Кореспондентськi рахунки в iнших банках (процентна ставка 0,0%)
466
Кошти клiєнтiв (процентна ставка 0,0%) 8 992 142
Субодинований борг (процентна ставка 0,0%)
11 900 -

Iншi

Таблиця 28.3. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 року
у тисячах гривень
Найбiльшi учасники (акцiонери) Банку Провiдний
управлiнський
персонал
Iншi пов'язанi особи
Процентнi витрати
(1 041) (1 751)
Комiсiйнi витрати
(15)
Комiсiйнi доходи
60
74
Дохiд вiд лiзингу (оренди)
81
Iншi операцiйнi доходи 35
Витрати на формування резервiв (135)
Iншi витрати
(21)
Таблиця 28.4. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 року
у тисячах гривень
Найбiльшi учасники (акцiонери) Банку Провiдний
управлiнський
персонал
Iншi пов'язанi особи
Процентнi витрати
(942) (1)
Комiсiйнi витрати
(96)
Комiсiйнi доходи
1
Дохiд вiд лiзингу (оренди)
39
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
(84)
Таблиця 28.5. Виплати провiдному управлiнському персоналу
у тисячах гривень
2020 рiк 2019 рiк
витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання
Поточнi виплати членам Наглядової ради Банку 2 522 2 184 Поточнi виплати Правлiнню Банку
3 199 681
2 924 379
Виплати пiд час звiльнення
202
-

29.
ПРИМIТКА 29. Подiї пiсля дати балансу
Пiсля звiтної дати в свiтi продовжується поширення коронавiрусу COVID-19. В Українi з 8-го до 24-го сiчня
2021 року було введено в дiю посиленi карантиннi обмеження (локдаун). За оцiнками Банку сiчневий локдаун

не матиме суттєвого впливу на клiєнтiв Банку та економiку вцiлому, враховуючи, що заходи обмеження були не
такими жорсткими як при попередньому локдаунi.
Епiдемiологiчна ситуацiя в Українi i пiсля сiчневого локдауну залишається досить напруженою. В свою чергу,
з 24 лютого 2021 року в Українi розпочалась кампанiя з вакцинацiї населення проти коронавiрусу COVID-19,
що за прогнозами матиме позитивний ефект в країнi, як на ситуацiю з COVID-19 так i для економiки в цiлому.
1 квiтня 20121 року Банком укладено додатковi угоди до угод про залучення коштiв на умовах субординованого
боргу з БОСЕ Гонконг Ко., Лiмiтед та ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО, Лiмiтед" про продовження строку
залучення коштiв до 31 березня 2028 року.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора Товаритство з обмеженою вiдповiдальнiстю
фізичної особи - підприємця)
"РСМ УКРАЇНА"
2
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської
4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які
діяльності
мають право проводити обов'язковий аудит
фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
3
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний
21500646
номер облікової картки платника податків - фізичної
особи)
4
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
03151, Україна, м. Київ, вул. Донецька,
буд.37/19
5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в
0084
Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
6
Дата і номер рішення про проходження перевірки
номер: 0499, дата: 31.12.2019
системи контролю якості аудиторських послуг (за
наявності)
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової
з 01.01.2020 по 31.12.2020
звітності
8
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
01 - немодифікована
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)
9
Пояснювальний параграф (за наявності)
Ми звертаємо увагу на примiтку 29 до
фiнансової звiтностi, в якiй, зокрема,
зазначено, що 11 березня 2020 року
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
"Про запобiгання поширенню на територiї
України коронавiрусу COVID-19" №211
були запровадженi обмеження операцiйної
дiяльностi суб'єктiв господарювання та
карантиннi заходи. Банк не знаходиться пiд
кредитним ризиком, тому термiновий вплив
наслiдкiв поширення COVID-19 на його
дiяльнiсть не очiкується. Разом з тим,
середньостроковi наслiдки на дату
складання цiєї звiтностi не пiддаються
прогнозуванню. Нашу думку щодо цього
питання не було модифiковано.
10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 28-10/2019 В 700, дата: 07.12.1020
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 28.10.2021, дата закінчення:
19.04.2021
12
Дата аудиторського звіту
19.04.2021
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
270 750,00
14
Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та Правлiнню
Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку",
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку"
(далi - Банк), що складається зi звiту про фiнансовий стан (баланс) на 31 грудня 2020 року, звiту про прибутки i
збитки та iнший сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi (звiт про власний капiтал) i звiту про рух
грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи
стислий виклад значущих облiкових полiтик (далi - фiнансова звiтнiсть).
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий
стан Банку станом на 31 грудня 2020 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився на

зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для висловлення думки
Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з
цими стандартами викладено у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Банку згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого
аудиту фiнансової звiтностi, а саме: з вимогами Кодексу етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимог.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на примiтку 29 до фiнансової звiтностi, в якiй, зокрема, розкривається iнформацiя про
продовження поширення короноварiсу COVID-19 в свiтi, введення в Українi посилених карантинних обмежень
та оцiнку Банку впливу даних подiй. Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка не є фiнансовою звiтнiстю Банку
та не мiстить нашого Звiту незалежного аудитора щодо неї.
Iнша iнформацiя складається зi:
Звiту керiвництва (звiту про управлiння) за 2020 рiк (далi - Звiт про управлiння), який складається
Банком на пiдставi вимог роздiлу IV постанови Правлiння Нацiонального банку України "Iнструкцiя про порядок
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України" №373 вiд 24.10.2011 (далi - Постанова №373) та
який ми отримали до дати нашого Звiту незалежного аудитора. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не
поширюється на зазначений Звiт про управлiння i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо
нього в цiлому. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення зi
Звiтом про управлiння та розгляд того:
чи iснує узгодженiсть зазначеного звiту з фiнансовою звiтнiстю Банку за 2020 рiк,
чи вiдповiдає Звiт про управлiння вимогам законодавства;
чи iснують суттєвi викривлення у Звiтi про управлiння.
Ми не знайшли неузгодженостi Звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю Банку за 2020 рiк, ми також не
знайшли невiдповiдностi Звiту про управлiння вимогам законодавства щодо порядку його складання та подання.
Нами не встановленi суттєвi викривлення у Звiтi про управлiння.
Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, яка має формуватися Банком на пiдставi вимог статей 40 та
401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та яка не є фiнансовою звiтнiстю Банку. Рiчна
iнформацiя емiтента цiнних паперiв буде затверджена пiсля дати нашого Звiту незалежного аудитора. Наша
думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв i ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв на дату цього Звiту
незалежного аудитора. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з
Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв та розгляд, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж Рiчною
iнформацiєю емiтента цiнних паперiв та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час
аудиту, або чи Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Коли
ми ознайомимося з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв та якщо ми дiйдемо висновку, що в нiй iснує
суттєве викривлення, ми будемо зобов'язанi повiдомити про цей факт тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Банку та Наглядової ради за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi
вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає
потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi
Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що

стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи
для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Банку.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку.
Обгрунтована 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 обгрунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
"
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи
помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо
аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не
виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або
нехтування заходами внутрiшнього контролю;
"
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи
внутрiшнього контролю Банку;
"
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i
вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом Банку;
"
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом Банку припущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв,
робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв
можливiсть Банку продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої
суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку.
Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм, майбутнi
подiї або умови можуть примусити Банк припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
"
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а
також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти
достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, заяву, що ми виконали вiдповiднi етичнi
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних
застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми
визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi
поточного перiоду. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи
регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого
висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
"
Закон України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017 року
№2258-VIII
Iнформацiя у цьому роздiлi Звiту незалежного аудитора надається у вiдповiдностi до п. 3 та 4 статтi 14 Закону
України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017 року №2258-VIII.

Нас було призначено для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Банку рiшенням Наглядової ради
№22/2020 вiд 28 вересня 2020 року; загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з
урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень становить два фiнансовi роки,
що закiнчились 31 грудня 2020 року.
Аудиторськi оцiнки
Твердження про iдентифiкацiю та оцiнку нами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки викладена у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього
Звiту незалежного аудитора.
Опис та оцiнка ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi
Пiд час планування аудиту ми визначили, що завдання з аудиту фiнансової звiтностi Банку супроводжується
високим аудиторським ризиком, складовою якого є бiзнес-ризик та притаманний йому облiковий ризик.
Iнформацiя щодо ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi внаслiдок шахрайства
наведена у пiдроздiлi "Основнi застереження щодо ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй
звiтностi" цього роздiлу Звiту незалежного аудитора нижче.
Бiзнес-ризик полягає у тому, що, Банк належить до пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес, а також у
зниженнi рiвня дохiдностi облiгацiй внутрiшнiх державних позик та депозитних сертифiкатiв, емiтованих НБУ,
якi є основними джерелами доходiв Банку.
Облiковий ризик пiд час планування аудиту нами iдентифiкувався як можливий у питаннi оцiнки очiкуваних
кредитних збиткiв за фiнансовими активами.
Посилання на iнформацiю у фiнансовiй звiтностi для опису та оцiнки ризику суттєвого викривлення iнформацiї у
фiнансовiй звiтностi
Опис бiзнес ризику наведений у примiтках 1, 2, 4 та 29 до фiнансової звiтностi Банку. Опис облiкового ризику
наведений у примiтцi 4 до фiнансової звiтностi.
Опис заходiв, вжитих для врегулювання iдентифiкованих ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй
звiтностi
На пiдставi iдентифiкованих та оцiнених нами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ми провели
наступнi аудиторськi процедури:
пiдвищили рiвень професiйного скептицизму (тобто, пiдвищили уважнiсть до документацiї та
необхiднiсть у пiдтвердженнi пояснень чи заяв управлiнського персоналу Банку);
призначили вiдповiдний до цих обставин персонал для виконання обов'язкового аудиту, у тому числi, у
вiдповiдностi до Керiвництва з аудиту RSM International було призначено другого партнера iз завдання та
контролера якостi виконання завдання;
збiльшили обсяг вибiрки та обсяг проведених процедур аналiтичного огляду;
дослiджували чи були наявнi iстотнi i/чи незвичнi операцiй, що вiдбулися близько перед
закiнченням року та на початку наступного року;
оцiнили прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованостi облiкових оцiнок i вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, зроблених управлiнським персоналом Банку;
здiйснили оцiнку загального подання, структури та змiсту фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також того, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання,
так, щоб досягти достовiрного їх вiдображення;
проаналiзували висновок щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом Банку
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку на основi отриманих
аудиторських доказiв. Перiод оцiнки безперервної дiяльностi охоплював перiод не менше дванадцяти мiсяцiв вiд
дати затвердження фiнансової звiтностi;
проаналiзували iнформацiю про те, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б
пiд значний сумнiв можливiсть Банку продовжити безперервну дiяльнiсть.
Основнi застереження щодо ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi
Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Вiдповiдно до вимог МСА 240 пiд час
планування аудиту ми розглядали схильнiсть Банку до шахрайства з урахуванням бiзнес-середовища, а також
засобiв i методiв контролю, встановлених i пiдтримуваних управлiнським персоналом, а також характером угод,
активiв i зобов'язань, вiдображених у бухгалтерському облiку.

Пiд час планування нашого аудиту ми здiйснювали запити управлiнському персоналу Банку щодо наявностi у
нього iнформацiї про будь-якi знання про фактичнi випадки шахрайства, якi мали мiсце, пiдозрюване
шахрайство, яке має вплив на Банк. У вiдповiдь на такi запити управлiнський персонал надав письмову оцiнку
ризику шахрайства Банку, згiдно якого ризик шахрайства є контрольованим.
Проте, основна вiдповiдальнiсть за запобiгання i виявлення шахрайства лежить саме на управлiнському персоналi
Банку, який не повинен покладатися на проведення аудиту для уникнення своїх обов'язкiв, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами
внутрiшнього контролю, якi внаслiдок властивих для аудиту обмежень можуть бути невиявленi. Властивi аудиту
обмеження викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту
незалежного аудитора.
Результативнiсть аудиту в частинi виявлення порушень
За результатами нашого аудиту у випадку виявлення викривлень, крiм суто тривiальних помилок, ми
повiдомляємо про них Наглядовiй радi та управлiнському персоналу Банку та застосовуємо професiйне судження
для кiлькiсної та якiсної оцiнки їх кумулятивного впливу на показники та розкриття у фiнансовiй звiтностi Банку,
а також розглядаємо питання модифiкацiї нашого Звiту незалежного аудитора. За результатами нашого аудиту ми
не виявили невиправлених викривлень, якi б потребували модифiкацiї нашого Звiту незалежного аудитора.
Узгодженiсть Звiту незалежного аудитора з додатковим звiтом для аудиторського комiтету
Звiт незалежного аудитора узгоджується з Додатковим звiтом Комiтету з питань аудиту Наглядової
ради Банку, який складався у вiдповiдностi до вимог статтi 35 Закону України "Про аудит фiнансової
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".
Надання послуг, заборонених законодавством, та незалежнiсть ключового партнера з аудиту та аудиторської
фiрми по вiдношенню до Банку
Нами не надавались Банку послуги, забороненi законодавством, як це передбачено статтею 6 Закону України
"Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".
Твердження про нашу незалежнiсть по вiдношенню до Банку, у тому числi ключового партнера з аудиту
фiнансової звiтностi, викладена у параграфi "Основа для висловлення думки" та "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора.
Iнформацiя про iншi наданi Банку або контрольованим ним суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з
обов'язкового аудиту
Крiм послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Банку iншi послуги включають:
"
пiдготовку додатково до Звiту незалежного аудитора за 2019 рiк вiд 23 квiтня 2020 року Звiту
незалежного аудитора щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв, що подається до НКЦПФР за
результатами перевiрки фiнансової звiтностi Замовника за 2019 рiк:
на виконання вимог Рiшення НКЦПФР "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що
подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi документiв для реєстрацiї
випуску, випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту про результати розмiщення акцiй (крiм
цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування)" вiд 08.10.2013 №2187;
на виконання вимог Рiшення НКЦПФР "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що
подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при отриманнi лiцензiї на здiйснення
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв" вiд 12.02.2013 року №160;
"
огляд промiжної фiнансової звiтностi Банку за третiй квартал 2020 року;
"
перевiрку Звiту про управлiння вiдповiдно до вимог Постанови №373;
"
проведення першого етапу оцiнки стiйкостi Банку вiдповiдно до вимог Технiчного завдання,
затвердженого рiшенням Нацiонального банку України № 39-рш вiд 08 лютого 2021 року, яке було розроблено на
пiдставi вимог Постанови №141 вiд 22 грудня 2017 року (зi змiнами).
З дати призначення нас в якостi аудитора фiнансової звiтностi Банку за 2020 рiк та до дати цього Звiту
незалежного аудитора нами не надавались iншi послуги Банку.
Протягом перiоду, що перевiрявся, Банк не мав контрольованих ним суб'єктiв господарської дiяльностi (дочiрнiх
пiдприємств), яким би ми надавали послуги.
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Властивi для аудиту обмеження викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi"
цього Звiту незалежного аудитора.

Через властивi для аудиту обмеження разом iз властивими обмеженнями системи внутрiшнього контролю iснує
неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення можна не виявити, навiть якщо аудит належно спланований
i виконаний вiдповiдно до МСА.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
повне найменування вiдповiдно до установчих документiв: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РСМ УКРАЇНА";
мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування: м. Київ, 04080, вул.
Нижньоюркiвська, буд. 47 та м. Київ, 03151 вул. Донецька, 37/19 вiдповiдно;
iнформацiя про включення до Реєстру - за №0084 (п/н 5) у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської
дiяльностi, у тому числi за п/н 2 у Роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити
обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" та за п/н 1 у Роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право
проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес".
Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є Олександр Дудар.
"
Рiшення НКЦПФР "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi документiв для реєстрацiї випуску, випуску та проспекту
емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту про результати розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв
спiльного iнвестування" №2187 вiд 08.10.2013
На нашу думку:
розмiр статутного капiталу Банку станом на 31.12.2020 вiдповiдає установчим документам;
статутний фонд (капiтал) сформований та сплачений повнiстю. На дату цього звiту вiн складає 244 000
000,00 гривень. Рiшення про попереднiй випуск акцiй (збiльшення статутного капiталу Банку на 124 000 000,00
гривень за рахунок розмiщення 248 000 акцiй номiнальною вартiстю 500 гривень кожна) було прийняте єдиним
акцiонером Банку - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" (Україна)"
(далi - Акцiонер) 14.11.2017 (Протокол №2/2017). Сплата за акцiї попереднього випуску була здiйснена
Акцiонером грошовими коштами у повному обсязi наступним чином:
16.11.2017 на суму 124 000 000,00 грн. (платiжне доручення №1 вiд 16.11.2017) за простi iменнi акцiї АТ
"Український банк реконструкцiї та розвитку" за Договором №1/Ю вiд 16.11.2017.
Затвердження результатiв розмiщення акцiй попереднього випуску було здiйснене Правлiнням Банку (згiдно
делегування повноважень щодо цього Акцiонером Банку, на пiдставi рiшення № 2/2017 вiд 14.11.2017) в розмiрi
124 000 000,00 грн 17.11.2017 (Протокол №73). Рiшенням Акцiонера (Протокол №3/2017) вiд 17.11.2017
затверджено нову редакцiю Статуту Банку, пов'язану iз збiльшенням статутного капiталу до 244 000 000,00
гривень. 28.11.2017 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй № 107/1/2017.
Подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий
вплив на фiнансовий стан Банку на 31.12.2020, не встановлено.
Iнформацiї про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть заявника у
майбутньому: не встановлено.
Склад i структура фiнансових iнвестицiй Банку станом на 31 грудня 2020 року представленi наступним чином:
Iнвестицiї в цiннi папери на суму 353 646 тисяч гривень складаються з iнвестицiй в ОВДП в сумi 331 637
тисяч гривень (93,8%) та iнвестицiй в депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України, в сумi 22
009 тисяч гривень (6.2%).
Вiдповiдно до законiв України та нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку рiчна фiнансова звiтнiсть Банку не має у своєму складi Iншої фiнансової звiтностi, крiм зазначеної у
параграфi "Думка" цього Звiту.
"
Рiшення НКЦПФР "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при отриманнi лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на
ринку цiнних паперiв" №160 вiд 12.02.2013
На нашу думку:
розмiр власного капiталу за даними фiнансової звiтностi Банку за 2020 рiк вiдповiдає вимогам,
установленим нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, та
складає 172 582 тисяч гривень;
розмiр статутного капiталу Банку станом на 31.12.2020 року вiдповiдає установчим документам та

складає 244 000 000,00 гривень. Внески в статутний капiтал було здiйснено в грошовiй формi;
статутний капiтал Банку був сформований та сплачений повнiстю. Формування та сплата статутного
капiталу вiдбувалась наступним чином:
"
Українська державна iнновацiйна компанiя - 16.12.2003 на суму 16 000 000,00 грн. (платiжне доручення
№1271 вiд 16.12.2003): внески коштiв на формування статутного капiталу ЗАТ "Український банк реконструкцiї
та розвитку" згiдно протоколу №1 Установчих зборiв та Установчого договору вiд 27.11.2003;
"
Марголич Iгор Iванович - 09.12.2003 на суму 500,00 грн. (квитанцiя №4 вiд 09.12.2003): внесок до
статутного капiталу;
"
Рижов Володимир Леонiдович - 09.12.2003 на суму 500,00 грн. (квитанцiя №5 вiд 09.12.2003): внесок до
статутного капiталу;
"
Стеблинський Микола Михайлович - 09.12.2003 на суму 500,00 грн. (квитанцiя №6 вiд 09.12.2003):
внесок до статутного капiталу;
"
Українська державна iнновацiйна компанiя - 05.03.2004 на суму 16 000 000,00 грн. (платiжне доручення
№1782 вiд 05.03.2004): внесок до статутного капiталу ЗАТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" згiдно
Установчого договору вiд 27.11.2003;
"
Українська державна iнновацiйна компанiя - 11.03.2004 на суму (1 500,00 грн.): повернення
переплачених внескiв для формування статутного капiталу згiдно з розпорядження вiддiлк реєстрацiї та
лiцензування Нацiонального банку України №1-Р вiд 11.03.2004 та листа Української державної iнновацiйної
компанiї;
"
Сєрєбрєнiков Денис Вiкторович - 13.02.2007 на суму 1 000,00 грн. (платiжне доручення №67942 вiд
13.02.2007): перерахування коштiв за акцiї згiдно договору №II-ФО-3 купiвлi-продажу акцiй вiд 13.02.2007;
"
Рижов Володимир Леонiдович - 15.02.2007 на суму 1 000,00 грн. (квитанцiя №12302/з8 вiд 15.02.2007):
перерахування коштiв за акцiї згiдно договору №II-ФО-2 купiвлi-продажу акцiй вiд 12.02.2007;
"
Стеблинський Микола Михайлович - 15.02.2007 на суму 1 000,00 грн. (квитанцiя №12302/з6 вiд
15.02.2007): перерахування коштiв за акцiї згiдно договору №II-ФО-1 купiвлi-продажу акцiй вiд 12.02.2007;
"
Українська державна iнновацiйна компанiя - 15.02.2007 на суму 21 997 000,00 грн. (платiжне доручення
№1 вiд 15.02.2007): перерахування коштiв за акцiї згiдно договору №II-ЮО-1 купiвлi-продажу акцiй вiд
12.02.2007;
"
Українська державна iнновацiйна компанiя - 23.03.2007 на суму 18 000 000,00 грн. (платiжне доручення
№1 вiд 23.03.2007): перерахування коштiв за акцiї згiдно договору №II-ЮО-1 купiвлi-продажу акцiй вiд
12.02.2007;
"
Стеблинський Микола Михайлович - 23.04.2010 на суму 500,00 грн. (заява на переказ готiвки№1 вiд
23.04.2010): оплата за акцiї за договором №2/ФО вiд 22.04.2010;
"
Сєрєбрєнiков Денис Вiкторович - 26.04.2010 на суму 500,00 грн. (заява на переказ готiвки №2 вiд
26.04.2010): оплата за акцiї за договором №4/ФО вiд 26.04.2010;
"
Рижов Володимир Леонiдович - 26.04.2010 на суму 500,00 грн. (заява на переказ готiвки №1 вiд
26.04.2010): оплата за акцiї за договором №3/ФО вiд 23.04.2010;
"
Українська державна iнновацiйна компанiя - 23.04.2010 на суму 22 998 500,00 грн. (платiжне доручення
№387 вiд 23.04.2010): оплата за акцiї за договором №1/ЮО вiд 22.04.2010;
"
Сєрєбрєнiков Денис Вiкторович - 04.11.2011 на суму 500,00 грн. (заява на переказ готiвки №51 вiд
26.04.2010): оплата за купiвлю акцiй (1шт) за договором купiвлi-продажу акцiй №1/ФО вiд 04.11.2011;
"
Українська державна iнновацiйна компанiя - 16.12.2011 на суму 22 999 000,00 грн. (платiжне доручення
№802 вiд 16.12.2011): оплата за акцiї за договором №1/ЮО вiд 16.11.2011;
"
ТОВ "БОСЕ (Гонконг)" - 19.12.2016 на суму 2 000 500,00 грн (платiжне доручення №3 вiд 19.12.2016):
оплата за простi iменнi акцiї АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" за договором №1/ЮО вiд
19.12.2016;
"
ТОВ "БОСЕ (Гонконг)" - 16.11.2017 на суму 124 000 000,00 грн (платiжне доручення №1 вiд 16.11.2017):
оплата за простi iменнi акцiї АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" за договором №1/ЮО вiд
16.11.2017;
станом на 31.12.2020 року у Банку вiдсутнi простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв (вiдсутнiй
податковий борг) та зборiв та несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi
послуги, у тому числi, на ринку цiнних паперiв.
Iнформацiя стосовно напрямiв використання коштiв, що внесенi для формування статутного капiталу юридичної
особи, яка вiдповiдно до статуту має намiр провадити професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв з дати
створення або з дати внесення змiн до статуту щодо основних видiв дiяльностi пiдприємства: використання
коштiв, що внесенi для формування статутного капiталу Банку, здiйснювалось за напрямками, що були
передбаченi статутом та вiдповiдними лiцензiями.
В процесi виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi Банку не було встановлено iншої iнформацiї щодо
пов'язаних осiб Банку, крiм зазначеної в Протоколi №02 засiдання Правлiння Банку вiд 13.01.2021 року.
Iнформацiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань, ймовiрнiсть визнання яких на
балансi є достатньо високою, вiдсутня.

Подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий
вплив на фiнансовий стан Банку на 31.12.2020, не встановлено.
Iнформацiї про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть заявника у
майбутньому, не встановлено.
Вiдповiдно до законодавства України рiчна фiнансова звiтнiсть Банку не має у своєму складi iншої фiнансової
iнформацiї, крiм зазначеної у параграфi "Думка" цього Звiту.
IНШI ЕЛЕМЕНТИ
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
аудитори, що проводили аудит: Бернатович Т.О. (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi - 101199), Дудар О.Л. (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської
дiяльностi - 100867), Кузьменко Л.В. (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 100727), Журавленко Н.О. (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 100729);
Основнi вiдомостi про договiр:
Договiр про надання аудиторських послуг №28-10/2020 В 700 вiд 28.10.2020 та Додаткова угода № 2 вiд
05.04.2021 до Договору про надання аудиторських послуг № 28-10/2020 В 700 вiд 28.10.2020;
дата початку проведення аудиту згiдно з договором №28-10/2020 В 700 вiд 28.10.2020 - з дати
пiдписання договору, дата закiнчення проведення аудиту - не пiзнiше, нiж 10 квiтня 2021 року, при умовi
дотримання Банком термiнiв надання проекту фiнансової звiтностi у повному обсязi, встановлених Договором .
Основнi вiдомостi про юридичну особу:
Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку";
iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств i органiзацiй
України, зазначений в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та
громадських формувань: 26520688;
мiсцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексiя Терьохiна, 4;
дата державної реєстрацiї: 29.11.2007 року, реєстрацiйний номер 10681450000021535;
дата внесення останнiх змiн до статуту (установчих документiв): дiюча редакцiя статуту Банку, станом
на 31.12.2020, затверджена Рiшенням єдиного акцiонера №5/2020 вiд 17.08.2020 року та погоджена Нацiональним
банком України 14.09.2020 року;
основнi види дiяльностi: банкiвськi та iншi фiнансовi послуги (крiм послуг страхування);
отриманi лiцензiї на здiйснення дiяльностi: банкiвська лiцензiя №216, яка видана Нацiональним Банком
України вiд 15.11.2011, лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення
професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: дилерської дiяльностi
№130 вiд 05.03.2013;
керiвник Банку - Голова Правлiння Локтiонов Олег Юрiйович; головний бухгалтер - Зеленюк Наталiя
Олександрiвна; кiлькiсть працiвникiв: станом на 31 грудня 2020 року - 76 осiб.
перелiк учасникiв: станом на дату складання цього Звiту єдиним акцiонером банку, якому належать
100% статутного капiталу Банку, є Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД" (Україна), мiсцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексiя Терьохiна, 4.
Бернатович Т.О.
Президент фiрми
Дудар О.Л.
Ключовий партнер з аудиту
Номер реєстрацiї
у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101199
Номер реєстрацiї
у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 100867
Україна, м. Київ, вул. Донецька, 37/19
19 квiтня 2021 року

XVI. Твердження щодо річної інформації
На пiдставi наданих повноважень, посадовi особи АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку"
надають твердження про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена
вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський

облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, i що рiчний звiт керiвництва включає
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

