Титульний аркуш
21.01.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 20
(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)

Чихун Вадим Васильович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2020 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "МОТОР-БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35345213
4. Місцезнаходження: 69068, Запорізька обл., м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв,
будинок 54 "Б"
5. Міжміський код, телефон та факс: 061-769-75-55, 061-769-75-55
6. Адреса електронної пошти: kdv@motor-bank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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 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/APM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://motor-bank.ua/upload/iblock/196
/35345213_4_2020.pdf

21.01.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. 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 та 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
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

X
X
X

X

X
X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:
АТ "МОТОР-БАНК" (далi Емiтент) не заповнював Iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої
продукцiї та iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї
тому, що вид дiяльностi Емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво
та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Облiгацiї (будь-яких видiв) Емiтент не випускав.
Будь-якi iншi цiннi папери, крiм власних простих iмених акцiй АТ "МОТОР-БАНК", Емiтент
не випускав.
Похiднi цiннi папери Емiтентом не розмiщувалися.
Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть осiб,
заiнтересованих у вчиненi Емiтентом правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування
яких створює заiнтересованiсть не заповнювалась в зв'язку з тим, що в звiтному кварталi не
приймалися вiдповiднi рiшення.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть
голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй,
права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - не мало
мiсце в звiтному кварталi.
Забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань емiтента за кожним випуском
боргових цiнних паперiв не надавалось.
Емiтент не здiйснював публiчну пропозицiю iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та
сертифiкатiв ФОН.
Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня тому, що Емiтент не був поручителем
(страховиком/гарантом) щодо забезпечення жодного випуску боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання
зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, Емiтентом не розмiщувалися.
Емiтент розкрив промiжну iнформацiю за 4 квартал крiм такої iнформацiї:

-iнформацiї про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента;
-промiжної фiнансової звiтнiстi;
- висновку про огляд промiжної фiнансової звiтностi
що вiдповiдає чинному законодавству України.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акцiонерне товариство "МОТОР-БАНК"
2. Дата проведення державної реєстрації
07.08.2007
3. Територія (область)
Запорізька обл.
4. Статутний капітал (грн)
200000000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
175
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва
9. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв (Єдиний акцiонер), Наглядова рада, Правлiння.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Богуслаєв Вячеслав Олександрович

д/в

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа
д/в

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
1
11. 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
UA223000010000032004121301026
3) поточний рахунок
UA223000010000032004121301026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк", МФО 322313
5) IBAN
UA543223130000016002012139521
6) поточний рахунок
UA543223130000016002012139521

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії

Дата
видачі

Дата
Орган державної влади, що закінчення
видав ліцензію
дії ліцензії
(за

1
Банкiвськi послуги
Опис

наявності)
2
3
4
5
238
11.11.2011 Нацiональний банк України
Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть" є безстроковою.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Наглядової ради, незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Хохлов Юрiй Олександрович
3. Рік народження
1957
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
39
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "МОТОР-БАНК", 35345213, Голова Наглядової ради, незалежний директор
7. Опис
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi
персональних змiн по посадi не було.
1. Посада
Член Наглядової ради, представник акцiонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Дем'янова Олена Вiкторiвна
3. Рік народження
1981
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
15
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "МОТОР-БАНК", 35345213, Член Наглядової ради
7. Опис
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi
персональних змiн по посадi не було.
1. Посада
Заступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Лунiн Вiктор Олексiйович
3. Рік народження
1952
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)

43
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "МОТОР-БАНК", 35345213, Член Наглядової ради
7. Опис
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi
персональних змiн по посадi не було.
1. Посада
Член Наглядової ради, представник акцiонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Пересада Сергiй Анатолiйович
3. Рік народження
1960
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
34
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "МОТОР-БАНК", 35345213, Член Наглядової ради
7. Опис
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi
персональних змiн по посадi не було.
1. Посада
Член Наглядової ради, представник акцiонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Дунаєнко Надiя Сергiївна
3. Рік народження
1984
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
16
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Фiрма "Мотор-Дiлер", 24513000, директор
7. Опис
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi
06.10.2020 вiдбулася замiна (замiсть Савченка Андрiя Вiкторовича) представника єдиного
акцiонера. На сьогоднi Дунаєнко Н.С. продовжує працювати директором ТОВ "Фiрма
"Мотор-Дiлер".
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Чихун Вадим Васильович
3. Рік народження
1972
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
21

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "МОТОР-БАНК", 35345213, Голова Правлiння
7. Опис
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi
персональних змiн по посадi не було.
1. Посада
Перший заступник Голови Правлiння, член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бериславський Сергiй Миколайович
3. Рік народження
1981
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
14
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "МОТОР-БАНК", 35345213, Заступник Голови Правлiння, член Правлiння
7. Опис
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi
17.12.2020 прийнято рiшення про подовження термiну повноважень Першого заступника Голови
Правлiння з 01.01.2021 на 3 роки.
1. Посада
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Воiнов Євген Михайлович
3. Рік народження
1975
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "МОТОР-БАНК", 35345213, заступник Голови Правлiння, член Правлiння
7. Опис
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi
05.10.2020р. подовжено термiн дiї повноважень заступника Голови Правлiння, члена Правлiння
АТ "МОТОР-БАНК" Воiнова Євгена Михайловича по 01.10.2021 року.
1. Посада
Головний бухгалтер, член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Мотроненко Лариса Олексiївна
3. Рік народження
1968
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", 13857564, Начальник управлiння бухгалтерського облiку та
звiтностi
7. Опис
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi
персональних змiн по посадi не було.
1. Посада
Вiдповiдальний працiвник - начальник управлiння фiнансового монiторингу, Член
Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Удовiченко Олександр Васильович
3. Рік народження
1975
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК КIПРУ", 19358784, Головний спецiалiст вiддiлу фiнансового монiторингу
юридичного управлiння
7. Опис
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi
персональних змiн по посадi не було.
1. Посада
Начальник управлiння аналiзу та оцiнки ризикiв, член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Патлах Вiталiй Федорович
3. Рік народження
1975
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
21
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "МОТОР-БАНК", 35345213, Начальник вiддiлу аналiзу та управлiння ризиками
7. Опис
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi
персональних змiн по посадi не було.
1. Посада
Член Наглядової ради, незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Приходько Нiна Миколаївна
3. Рік народження
1953
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
42
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Обласне вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк в м. Запорiжжя, 00039002, головний бухгалтер
7. Опис
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi
персональних змiн по посадi не було.
1. Посада
Член Наглядової ради, незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Суржик Iнна Вiкторiвна
3. Рік народження
1973
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Донецька фiлiя АТ "ОТП Банк", 21685166, директор
7. Опис
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi
персональних змiн по посадi не було.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
04.07.2017
70/1/2017

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
НКЦПФР

4
UA4000025712

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
100
2000000
200000000
100
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
Щодо iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента, а також iнформацiї про факт
включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi, мети емiсiї, способу, в який здiйснювалась пропозицiя,
дострокове погашення тощо - не мало мiсця у звiтному перiодi: торгiвлi не було, включення до лiстiнгу, реєстру, списку не було, емiсiї не було,
пропозицiй не було.
Випуску облiгацiй в звiтному перiодi не було.

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата призначення
Прізвище, ім'я, по батькові особи,
Контактні дані: телефон та адреса
особи на посаду
призначеної на посаду корпоративного електронної пошти корпоративного
корпоративного
секретаря
секретаря
секретаря
1
2
3
19.12.2013
Коровiн Денис Володимирович
(061) 769 75 80, kdv@motor-bank.com.ua
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Досвiд роботи: з 27.01.2009р. по 02.08.2011р. проходив службу в Державнiй
кримiнально-виконавчiй службi України; з 11.08.2011р. по 23.04.2012р. займав
посаду iнспектора служби безпеки ПАТ "МОТОР-БАНК"; з 24.04.2012р. по
18.12.2013р. займав посаду юрисконсульта юридичного вiддiлу ПАТ
Опис
"МОТОР-БАНК"; з 19.12.2013р. по 05.06.2017р. займав посаду корпоративного
секретаря ПАТ "МОТОР-БАНК", з 06.06.2017р. по 31.08.2018 займав посаду
корпоративного секретаря - начальника вiддiлу корпоративного управлiння АТ
"МОТОР-БАНК". З 03.09.2018 i по теперiшнiй час займає посаду Корпоративного
секретаря.

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
06.10.2020

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

3
Наглядова
рада

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношен
ня ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину, з
вартістю
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4
200 000

5
1 225 194

6
16,32

Предмет
правочину

7
Предмет
правочину збiльшення
максимально
можливого
розмiру
зобов'язань за
Генеральним
кредитним
договором
щодо
рефiнансуванн
я з боку НБУ.

Дата
вчинення
правочину

8
30.11.2020

Дата розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
надання згоди на
вчинення значних
правочинів у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
комісії з цінних
паперів та
фондового ринку
або через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
9
07.10.2020

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена особлива
інформація про
прийняття рішення
щодо надання згоди
на вчинення
значних правочинів

10
https://motor-bank.ua/u
pload/iblock/2ab/znpra
vochin_06.10.2020.pdf

Опис:
Загальна кiлькiсть голосiв, присутнiх на засiданнi Наглядової ради вiд 06.10.2020 (протокол №41/20) на якому надано згоду на вчинення значного правочину - 6 (крорум є),
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 6, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" - 0.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, не передбаченi законодавством, статутом Банку не визначенi.

ХV. Проміжний звіт керівництва
1.
Протягом звiтного перiоду не зафiксовано важливих подiй, що суттєво вплинули на стан
промiжної фiнансової звiтностi Банку.
2.
Банком не очiкується виникнення подiй, якi можуть вплинути на здатнiсть Банку
продовжувати свою дiяльнiсть безперервно на протязi 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати, а саме:
припинення чи суттєве скорочення дiяльностi; нездатнiсть забезпечити фiнансування розвитку
дiяльностi чи здiйснення iнших важливих iнвестицiй; значне збiльшення строкiв сплати
дебiторської заборгованостi; виникнення значних сум простроченої дебiторської заборгованостi;
негативна величина чистих активiв, недотримання iнших вимог, встановлених законодавством
України; значнi втрати вiд основної дiяльностi; залучення позикових коштiв при реальнiй
вiдсутностi перспективи повернення чи продовження строку кредиту чи позики; використання
короткострокових кредитiв й позик для фiнансування довгострокових активiв; труднощi з
дотриманням умов укладених станом на звiтну дату кредитних договорiв; нездатнiсть погашати
кредиторську заборгованiсть у вiдповiднi строки; заборгованiсть по виплатi чи припинення
виплати дивiдендiв; можливе настання ознак банкрутства, встановлених законодавством
України; можлива втрата лiцензiй; можлива втрата основних зберiгачiв коштiв; можливi втрати
ринку послуг; можлива суттєва залежнiсть вiд успiшного виконання конкретного проекту
(суттєвою визнається сума: для АТ - складає 10 i бiльше вiдсоткiв балансової вартостi активiв
товариства); можливi судовi позиви проти Банку, якi можуть у випадку успiху позивача
завершитися рiшенням суду, нездiйсненим для Банку.

3.
Банком здiйснюється комплексна оцiнка наступних основних ризикiв: кредитного,
ризику лiквiдностi, процентного ризику банкiвської книги, ринкового (у т.ч. валютного) ризику,
операцiйного ризику, комплаєнс-ризику.
Основнi ризики iдентифiкованi, регулярно оцiнюються та знаходяться пiд постiйним
монiторингом.
Управлiнська звiтнiсть мiстить точну, повну, своєчасну iнформацiю про ризики, надається
Наглядовiй радi Банку та Правлiнню Банку та iншим користувачам на регулярнiй основi та
забезпечує повне розумiння ними ситуацiї щодо рiвня ризикiв Банку для прийняття своєчасних
та адекватних управлiнських рiшень.
Банк переглядає значення лiмiтiв ризикiв у разi змiни ринкових умов або Стратегiї Банку.
Профiль ризику Банку впродовж звiтного перiоду вiдповiдає стратегiї i полiтицi управлiння
ризиками та Стратегiї й Бiзнес-плану розвитку Банку, з урахуванням ринкових та
макроекономiчних умов.
4. Розвиток подiй навколо вiрусу COVID 19 з початку 2020 року до цього часу свiдчать про те,
що й надалi очiкується негативний вплив на глобальне економiчне зростання через поширення
хвороби та внаслiдок порушення економiчної дiяльностi. Це може вплинути на здатнiсть Банку
генерувати доходи та негативно вплинути на кредитнi портфелi через негативну мiграцiю
рейтингу, призвести до вищих за очiкуванi втрат за кредитами та потенцiйного зменшення
активiв. Нинiшня пандемiя COVID 19 та її потенцiйний вплив на економiку також можуть
вплинути на здатнiсть Банку досягти фiнансових цiлей через затяжний спад у мiсцевiй,

регiональнiй чи глобальнiй економiчнiй сферах.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, пiдтверджують офiцiйну позицiю, що наскiльки це
їм вiдомо, Промiжний звiт керiвництва Банку включає достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 1 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок".

