Титульний аркуш
27.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 22
(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 В.В.
(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 "МОТОР-БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35345213
4. Місцезнаходження: 69068, д/н, Запорізька обл., д/н р-н, м. Запорiжя, просп.
Моторобудiвникiв, 54 "Б"
5. Міжміський код, телефон та факс: 061 769-75-55, 061 769-75-55
6. Адреса електронної пошти: bank@motor-bank.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 наглядової ради емітента від 27.04.2021, протокол №24/21
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

https://motor-bank.ua;
://motor-bank.ua/upload/iblock/8dd/Ric
hny_zvit_35345213_2020.pdf

28.04.2021

(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
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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
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)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних
особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за
звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi
на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.
Cкладова змiсту " Штрафнi санкцiї щодо емiтента " не включена до складу рiчної iнформацiї за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути
виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної
iнформацiї - у звiтному перiодi емiтент не передбачував будь-яких винагород i компенсацiй
при звiльненi посадових осiб.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй
(часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства
вiдсутнi його засновники.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр

пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну
iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна
кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета
акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду
вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв,
пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими
стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" - не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не
отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена
до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного
перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент
не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта
(частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв
(крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не
випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi
понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної
iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу .
Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у
емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "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
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки такi обмеження вiдсутнi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 2 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" - Товариство здiйснює банкiвську дiяльнiсть.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї"
не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi,
що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу

рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не
було випадкiв прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було
випадкiв вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть " не включена до
складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть.
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не
включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав
зареєстрованих випускiв боргових цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами
(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних
облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена
до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих
випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не
включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату
пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного
перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу
рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв
iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами
iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних
облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на
iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена
до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих
випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних
облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу
рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв
iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних
сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв
ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до
складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв
сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв
ФОН.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
В iнформацiї "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери,
що виникала протягом звiтного перiоду" в особливiй iнформацiї "Iнформацiя про
затвердження звiту про винагороду членiв наглядової ради та/або звiту про винагороду членiв
виконавчого органу" в роздiлi "Дата оприлюднення повiдомлення" не вказана дата тому, що.
Емiтент скористався можливiстю не розкривати звiт про винагороду членiв наглядової ради
та/або звiт про винагороду членiв виконавчого органу шляхом їх розмiщення у
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї або через особу, яка провадить дiяльнiсть
з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, та на власному
веб-сайтi.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акцiонерне товариство "МОТОР-БАНК"
2. Скорочене найменування (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
07.08.2007
4. Територія (область)
Запорізька обл.
5. Статутний капітал (грн)
200000000
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)
175
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
UA223000010000032004121301026
3) поточний рахунок
UA223000010000032004121301026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк", МФО 322313
5) IBAN
UA543223130000016002012139521
6) поточний рахунок
UA543223130000016002012139521
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Банкiвськi послуги
Опис

Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що
строку дії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (за
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.

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата призначення
особи на посаду

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
Контактні дані (телефон та адреса
призначеної на посаду корпоративного
електронної пошти

корпоративного
секретаря
1
19.12.2013

секретаря

корпоративного секретаря)

2

3
(061) 769 75 80,
Коровiн Денис Володимирович
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
"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, не є посадовою
особою. Згiдно Положення про службу Корпоративного секретаря АТ
"МОТОР-БАНК", затвердженого Наглядовою радою 29.03.2019р. протокол
№17/19 та посадової iнструкцiї до функцiональних обов'язкiв Корпоративного
секретаря належить:
1. Здiйснювати iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення дiяльностi органiв
управлiння та контролю Банку, а також забезпечувати обмiн iнформацiєю мiж
ними, у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України та
встановлених Банком процедур;
.2. Забезпечувати зв'язок з акцiонерами Банку - листування, надання
iнформацiї про дiяльнiсть Банку згiдно вимог дiючого законодавства України
та встановлених Банком процедур;

Опис

3. Забезпечувати пiдготовку та проведення загальних зборiв акцiонерiв Банку
у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України, Статуту Банку та
Положення про загальнi збори акцiонерiв Банку;
4. Забезпечувати ведення, складання та зберiгання протоколiв загальних
зборiв акцiонерiв Банку;
5. Забезпечувати пiдготовку та проведення засiдань Наглядової ради Банку у
вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України, Статуту Банку та
Положення про Наглядову раду Банку;
6. Забезпечувати ведення, складання та зберiгання протоколiв Наглядової
ради Банку;
7. Здiйснювати iнформацiйну та органiзацiйну пiдтримку дiяльностi комiтетiв
Наглядової ради Банку (у разi їх створення);
8. Забезпечувати взаємодiю Банку з НКЦПФР, а саме: органiзовувати
розмiщення акцiй Банку згiдно вимог дiючого законодавства України та
здiйснювати реєстрацiю випускiв акцiй та iнших цiнних паперiв Банку в
НКЦПФР, забезпечувати пiдготовку та розкриття у встановленому НКЦПФР
порядку особливої та регулярної iнформацiї Банку як емiтента цiнних паперiв
та iнше;
9. Забезпечувати взаємодiю Банку з НБУ, а саме: органiзовувати погодження

НБУ змiн, що вносяться до Статуту Банку, органiзовувати визначення НБУ
вiдповiдностi професiйної придатностi та дiлової репутацiї членiв Наглядової
ради Банку, органiзовувати проведення НБУ оцiнки фiнансового стану
власникiв iстотної участi Банку, органiзовувати погодження НБУ набуття
iстотної участi в Банку, забезпечувати пiдготовку та розкриття у
встановленому НБУ порядку iнформацiї про структуру власностi Банку та
iнше.
10. Забезпечувати взаємодiю Банку з фондовою бiржею, до бiржевого списку
або реєстру якої включенi акцiї Банку;
11. Забезпечувати взаємодiю Банку з Нацiональним депозитарiєм України та
професiйними учасниками депозитарної системи України щодо ведення
облiку цiнних паперiв Банку.
12. Органiзовувати виплату дивiдендiв по акцiях Банку, тощо.

14. Інформація про рейтингове агентство
Дата визначення
або оновлення
Рівень кредитного
Найменування рейтингового
рейтингової оцінки рейтингу емітента
агентства
емітента або
або цінних паперів
цінних паперів
емітента
емітента
1
2
3
4
Товариство з обмеженою
уповноважене
Визначення
uaАA
вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство
рейтингове
рейтингової оцінки
"Стандарт-Рейтинг"
агентство
емітента 06.11.2020
Банк або окремий борговий iнструмент з рейтингом uaAА
характеризується дуже високою кредитоспроможнiстю
порiвняно з iншими українськими банками. Рiшення про
Опис
оновлення кредитного рейтингу АТ "МОТОР-БАНК"
прийнято вiдповiдно до результатiв аналiзу пiдсумкiв роботи
Банку за дев'ять мiсяцiв 2020 року
Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
1) Найменування
Вiддiлення № 2 в м. Запорiжжя АТ "МОТОР-БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 69000, Запорізька обл., д/н р-н, м. Запорiжжя
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл - вiддiлення виконує функцiї:
залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних (крiм банкiв) i фiзичних осiб;
вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах, та рахункiв умовного зберiгання (ескроу), крiм рахункiв банкiв;
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд iменi Банку, на умовах встановлених Банком та на ризик Банку, крiм
мiжбанкiвських кредитiв;
випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або їх

обслуговування, клiринг, iншi форми забезпечення розрахункiв у частинi вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам рахункiв, за якими здiйснюються
операцiї з використанням платiжних карток та їх обслуговування, обслуговування дорожнiх
чекiв;
торгiвля валютними цiнностями;
надання гарантiй та поручительств;
переказ коштiв.
Вiддiлення, крiм надання банкiвських та фiнансових послуг, має право здiйснювати також
дiяльнiсть щодо:
зберiгання цiнностей (у тому числi щодо облiку i зберiгання цiнних паперiв та iнших
коштовностей, конфiскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних
безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
Координацiю роботи вiддiлення в частинi виконання планових показникiв здiйснює керiвник
вiддiлення "Запорiзька регiональна дирекцiя".
1) Найменування
Вiддiлення "Соборне" АТ "МОТОР-БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 69063, Запорізька обл., д/н р-н, м. Запорiжжя
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл - вiддiлення виконує функцiї:
залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних (крiм банкiв) i фiзичних осiб;
вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах, та рахункiв умовного зберiгання (ескроу), крiм рахункiв банкiв;
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд iменi Банку, на умовах встановлених Банком та на ризик Банку, крiм
мiжбанкiвських кредитiв;
випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або їх
обслуговування, клiринг, iншi форми забезпечення розрахункiв у частинi вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам рахункiв, за якими здiйснюються
операцiї з використанням платiжних карток та їх обслуговування, обслуговування дорожнiх
чекiв;
торгiвля валютними цiнностями;
надання гарантiй та поручительств;
переказ коштiв.
Вiддiлення, крiм надання банкiвських та фiнансових послуг, має право здiйснювати також
дiяльнiсть щодо:
зберiгання цiнностей (у тому числi щодо облiку i зберiгання цiнних паперiв та iнших
коштовностей, конфiскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних
безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
Координацiю роботи вiддiлення в частинi виконання планових показникiв здiйснює керiвник
вiддiлення "Запорiзька регiональна дирекцiя".
1) Найменування
Вiддiлення "Червонi вiтрила" АТ "МОТОР-БАНК"
2) Місцезнаходження

Україна, 69068, Запорізька обл., д/н р-н, м. Запорiжжя
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл - вiддiлення виконує функцiї:
залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних (крiм банкiв) i фiзичних осiб;
вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах, та рахункiв умовного зберiгання (ескроу), крiм рахункiв банкiв;
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд iменi Банку, на умовах встановлених Банком та на ризик Банку, крiм
мiжбанкiвських кредитiв;
випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або їх
обслуговування, клiринг, iншi форми забезпечення розрахункiв у частинi вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам рахункiв, за якими здiйснюються
операцiї з використанням платiжних карток та їх обслуговування, обслуговування дорожнiх
чекiв;
торгiвля валютними цiнностями;
надання гарантiй та поручительств;
переказ коштiв.
Вiддiлення, крiм надання банкiвських та фiнансових послуг, має право здiйснювати також
дiяльнiсть щодо:
зберiгання цiнностей (у тому числi щодо облiку i зберiгання цiнних паперiв та iнших
коштовностей, конфiскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних
безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
Координацiю роботи вiддiлення в частинi виконання планових показникiв здiйснює керiвник
вiддiлення "Запорiзька регiональна дирекцiя".
1) Найменування
Волочиське вiддiлення АТ "МОТОР-БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 31200, Хмельницька обл., д/н р-н, м. Волочиськ
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл - вiддiлення виконує функцiї:
залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних (крiм банкiв) i фiзичних осiб;
вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах, та рахункiв умовного зберiгання (ескроу), крiм рахункiв банкiв;
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд iменi Банку, на умовах встановлених Банком та на ризик Банку, крiм
мiжбанкiвських кредитiв;
випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або їх
обслуговування, клiринг, iншi форми забезпечення розрахункiв у частинi вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам рахункiв, за якими здiйснюються
операцiї з використанням платiжних карток та їх обслуговування, обслуговування дорожнiх
чекiв;
торгiвля валютними цiнностями;
надання гарантiй та поручительств;
переказ коштiв.
Вiддiлення, крiм надання банкiвських та фiнансових послуг, має право здiйснювати також
дiяльнiсть щодо:

зберiгання цiнностей (у тому числi щодо облiку i зберiгання цiнних паперiв та iнших
коштовностей, конфiскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних
безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Днiпровське вiддiлення АТ "МОТОР-БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., д/н р-н, м. Днiпро
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл - вiддiлення виконує функцiї:
залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних (крiм банкiв) i фiзичних осiб;
вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах, та рахункiв умовного зберiгання (ескроу), крiм рахункiв банкiв;
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд iменi Банку, на умовах встановлених Банком та на ризик Банку, крiм
мiжбанкiвських кредитiв;
випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або їх
обслуговування, клiринг, iншi форми забезпечення розрахункiв у частинi вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам рахункiв, за якими здiйснюються
операцiї з використанням платiжних карток та їх обслуговування, обслуговування дорожнiх
чекiв;
торгiвля валютними цiнностями;
надання гарантiй та поручительств;
переказ коштiв.
Вiддiлення, крiм надання банкiвських та фiнансових послуг, має право здiйснювати також
дiяльнiсть щодо:
зберiгання цiнностей (у тому числi щодо облiку i зберiгання цiнних паперiв та iнших
коштовностей, конфiскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних
безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Львiвське вiддiлення АТ "МОТОР-БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 79005, Львівська обл., д/н р-н, м. Львiв
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл - вiддiлення виконує функцiї:
залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних (крiм банкiв) i фiзичних осiб;
вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах, та рахункiв умовного зберiгання (ескроу), крiм рахункiв банкiв;
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд iменi Банку, на умовах встановлених Банком та на ризик Банку, крiм
мiжбанкiвських кредитiв;
випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або їх

обслуговування, клiринг, iншi форми забезпечення розрахункiв у частинi вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам рахункiв, за якими здiйснюються
операцiї з використанням платiжних карток та їх обслуговування, обслуговування дорожнiх
чекiв;
торгiвля валютними цiнностями;
надання гарантiй та поручительств;
переказ коштiв.
Вiддiлення, крiм надання банкiвських та фiнансових послуг, має право здiйснювати також
дiяльнiсть щодо:
зберiгання цiнностей (у тому числi щодо облiку i зберiгання цiнних паперiв та iнших
коштовностей, конфiскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних
безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Миколаївське вiддiлення АТ "МОТОР-БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 54001, Миколаївська обл., д/н р-н, м. Миколаїв
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл - вiддiлення виконує функцiї:
залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних (крiм банкiв) i фiзичних осiб;
вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах, та рахункiв умовного зберiгання (ескроу), крiм рахункiв банкiв;
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд iменi Банку, на умовах встановлених Банком та на ризик Банку, крiм
мiжбанкiвських кредитiв;
випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або їх
обслуговування, клiринг, iншi форми забезпечення розрахункiв у частинi вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам рахункiв, за якими здiйснюються
операцiї з використанням платiжних карток та їх обслуговування, обслуговування дорожнiх
чекiв;
торгiвля валютними цiнностями;
надання гарантiй та поручительств;
переказ коштiв.
Вiддiлення, крiм надання банкiвських та фiнансових послуг, має право здiйснювати також
дiяльнiсть щодо:
зберiгання цiнностей (у тому числi щодо облiку i зберiгання цiнних паперiв та iнших
коштовностей, конфiскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних
безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Харкiвське вiддiлення АТ "МОТОР-БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 61052, Харківська обл., д/н р-н, м. Харкiв
3) Опис

Вiдокремлений пiдроздiл - вiддiлення виконує функцiї:
залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних (крiм банкiв) i фiзичних осiб;
вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах, та рахункiв умовного зберiгання (ескроу), крiм рахункiв банкiв;
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд iменi Банку, на умовах встановлених Банком та на ризик Банку, крiм
мiжбанкiвських кредитiв;
випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або їх
обслуговування, клiринг, iншi форми забезпечення розрахункiв у частинi вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам рахункiв, за якими здiйснюються
операцiї з використанням платiжних карток та їх обслуговування, обслуговування дорожнiх
чекiв;
торгiвля валютними цiнностями;
надання гарантiй та поручительств;
переказ коштiв.
Вiддiлення, крiм надання банкiвських та фiнансових послуг, має право здiйснювати також
дiяльнiсть щодо:
зберiгання цiнностей (у тому числi щодо облiку i зберiгання цiнних паперiв та iнших
коштовностей, конфiскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних
безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Медичне вiддiлення АТ "МОТОР-БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 69068, Запорізька обл., д/н р-н, м. Запорiжжя
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл - вiддiлення виконує функцiї:
- торгiвля валютними цiнностями;
- переказ коштiв.
Вiддiлення, крiм надання банкiвських та фiнансових послуг, має право здiйснювати також
дiяльнiсть щодо надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
Координацiю роботи вiддiлення в частинi виконання планових показникiв здiйснює керiвник
вiддiлення "Запорiзька регiональна дирекцiя".
1) Найменування
Кропивницьке вiддiлення АТ "МОТОР-БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 25006, Кіровоградська обл., д/н р-н, м. Кропивницький
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл - вiддiлення, виконує функцiї:
залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних (крiм банкiв) i фiзичних осiб;
вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах, та рахункiв умовного зберiгання (ескроу), крiм рахункiв банкiв;
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд iменi Банку, на умовах встановлених Банком та на ризик Банку, крiм

мiжбанкiвських кредитiв;
випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або їх
обслуговування, клiринг, iншi форми забезпечення розрахункiв у частинi вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам рахункiв, за якими здiйснюються
операцiї з використанням платiжних карток та їх обслуговування, обслуговування дорожнiх
чекiв;
торгiвля валютними цiнностями;
надання гарантiй та поручительств;
переказ коштiв.
Вiддiлення, крiм надання банкiвських та фiнансових послуг, має право здiйснювати також
дiяльнiсть щодо:
зберiгання цiнностей (у тому числi щодо облiку i зберiгання цiнних паперiв та iнших
коштовностей, конфiскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних
безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
1) Найменування
Вiддiлення "Запорiзька регiональна дирекцiя" АТ "МОТОР-БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 69068, Запорізька обл., д/н р-н, м. Запорiжжя
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл - вiддiлення створено, як центр фiнансової вiдповiдальностi по
Запорiзькому регiону.
Виконує функцiї:
- залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних (крiм банкiв) i фiзичних осiб;
- вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах, та рахункiв умовного зберiгання (ескроу), крiм рахункiв банкiв;
- розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд iменi Банку, на умовах встановлених Банком та на ризик Банку, крiм
мiжбанкiвських кредитiв;
- випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або їх
обслуговування, клiринг, iншi форми забезпечення розрахункiв у частинi вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам рахункiв, за якими здiйснюються
операцiї з використанням платiжних карток та їх обслуговування, обслуговування дорожнiх
чекiв;
- торгiвля валютними цiнностями;
- надання гарантiй та поручительств;
- переказ коштiв.
Вiддiлення, крiм надання банкiвських та фiнансових послуг, має право здiйснювати також
дiяльнiсть щодо:
- зберiгання цiнностей (у тому числi щодо облiку i зберiгання цiнних паперiв та iнших
коштовностей, конфiскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних
безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
- надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.

1) Найменування
Київське вiддiлення АТ "МОТОР-БАНК"
2) Місцезнаходження
Україна, 01054, д/н р-н, м. Київ
3) Опис
Вiдокремлений пiдроздiл - вiддiлення виконує функцiї:
залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних (крiм банкiв) i фiзичних осiб;
вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах, та рахункiв умовного зберiгання (ескроу), крiм рахункiв банкiв;
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд iменi Банку, на умовах встановлених Банком та на ризик Банку, крiм
мiжбанкiвських кредитiв;
випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або їх
обслуговування, клiринг, iншi форми забезпечення розрахункiв у частинi вiдкриття, закриття,
переоформлення юридичним (крiм банкiв) та фiзичним особам рахункiв, за якими здiйснюються
операцiї з використанням платiжних карток та їх обслуговування, обслуговування дорожнiх
чекiв;
торгiвля валютними цiнностями;
надання гарантiй та поручительств;
переказ коштiв.
Вiддiлення, крiм надання банкiвських та фiнансових послуг, має право здiйснювати також
дiяльнiсть щодо:
зберiгання цiнностей (у тому числi щодо облiку i зберiгання цiнних паперiв та iнших
коштовностей, конфiскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних
безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших
фiнансових послуг.
В звiтному роцi закрилися 2 вiддiлення Банку в м. Одеса та м. Чорноморск. А також
Представництво АТ "МОТОР-БАНК" в м. Києвi.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Органiзацiйна структура Банку вiдображає склад пiдроздiлiв та їх пiдпорядкованiсть
керiвництву. В звiтному роцi вiдбулися змiни в органiзацiйнiй структурi Банку в зв'язку з
пiдпорядкуванням Управлiння фiнансового монiторингу Наглядовiй радi Банку на виконання
вимог Положення про здiйснення банками фiнансового монiторингу, затвердженого
Постановою Правлiння НБУ вiд 19.05.2020 №65.
В персональному складi Правлiння - переобрано на новий термiн два члени Правлiння; в
Наглядовiй радi вiдбулася замiна представника акцiонера.
Нерентабельнi вiддiлення в Одесi й Чорноморську, представництво в м. Київ закритi.
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
1. В звiтному роцi середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 175 осiб, збiльшення на 4 особи вiдносно 2019 року
2. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) 6 осiб, без змiн вiдносно 2019 року;
3. Станом на 31.12.2020р. чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого
часу (дня, тижня) (осiб) (без урахування працiвникiв, що працюють за сумiсництвом з
неповним робочим днем) - 8 осiб, збiльшення на 5 осiб вiдносно 2019 року.
4. У 2020 роцi реалiзована кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї
її працiвникiв операцiйним потребам. Це вiдвiдування фахiвцями семiнарiв, тренiнгiв за їх
фахом, регулярне здiйснення навчання вдповiдно Плану навчання працiвникiв банку на 2020р. з
тестуванням отриманих знань.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв за 2020рiк склав - 43 633,7 тис. грн.
Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року (38 836,5 тис.гн.) на 12,35% у
зв'язку зi пiдвищенням рiвня заробiтної плати у 2020 роцi.

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
На пiдставi рiшення Комiтету НБУ з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду
(оверсайту) платiжних систем №166 вiд 19.05.2017р. НБУ визнано банкiвську групу у складi
АТ "МОТОР-БАНК" та ТДВ "СК "МОТОР-ГАРАНТ". Контролером банкiвської групи є
Богуслаєв В.О. АТ "МОТОР-БАНК" є вiдповiдальною особою банкiвської групи.
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
АТ "МОТОР-БАНК" у 2020 р. не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
При
застосуваннi облiкової полiтики за мiжнародними стандартами Банк керується
вiдповiдними мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) та мiжнародними
стандартами бухгалтерського облiку (МСБО).
Змiни в облiковiй полiтицi можуть мати мiсце у випадку:
якщо змiни вимагаються МСФЗ;
необхiдностi застосування якого-небудь iншого способу вiдображення господарських
операцiй, активiв, зобов'язань, власного капiталу, результатiв дiяльностi для бiльш правдивого

вiдображення подiй та угод у фiнансовiй звiтностi Банку при умовi, що данi змiни призведуть до
надання бiльш доречної та надiйної iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi результати
дiяльностi або грошовi потоки.
Сума поправки, яка виникає в результатi змiни облiкової полiтики, вiдображається у фiнансовiй
звiтностi шляхом коригування залишку кожного компонента власного капiталу на початок
перiоду, на який ця змiна впливає, за найперший поданий попереднiй перiод, а також коригувати
iншi порiвняльнi суми, iнформацiя про якi розкрита за кожний поданий попереднiй перiод, так,
наче нова облiкова полiтика застосовувалася завжди. При вiдсутностi вiдповiдного стандарту з
питань складання фiнансової звiтностi, що виникли, Банк використовує свої професiйнi
судження для розробки положень облiкової полiтики.
Банк не використовує новi чи переглянутi стандарти до дати набуття ними чинностi.
Бiльш детально методи облiкової полiтики прописанi в Примiтцi 4 форм бухгалтерської
звiтностi, що є складовою цього звiту.
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
З точки зору генерацiї доходiв ключовими для Банку є наступнi бiзнес-лiнiї та продукти
(послуги):
корпоративний бiзнес (кредитування; розрахунково-касове обслуговування, у т.ч.
обслуговування зарплатних проектiв; обслуговування валютообмiнних операцiй);
малий та середнiй бiзнес (кредитування; розрахунково-касове обслуговування;
обслуговування валютообмiнних операцiй).
Також, Банк пропонує своїм клiєнтам iншi продукти та послуги, а саме:
депозитнi операцiї, документарнi операцiї, вiдкриття поточних (карткових) рахункiв,
грошовi перекази, здiйснення платежiв на адресу юридичних осiб, iнтернет банкiнг, оренда
iндивiдуальних депозитарних сейфiв.
В звiтному роцi Банк не здiйснював придбання акцiй.
Вiдповiдно до Концепцiї SREP "Supervisory review and evaluation process", наразi бiзнес-модель
Банку класифiкується як обмежене кредитне посередництво (частка наданих кредитiв
юридичним та фiзичним особам є незначною (менше 30 вiдсоткiв), або основна частка кредитiв
надана обмеженому колу осiб, або активнi операцiї профiнансовано власними коштами).
Основнi ризики в дiяльностi емiтента: найбiльш суттєвим ризиком Банк вважає кредитний
ризик. Банк має спецiальний пiдроздiл для аналiзу та оцiнки ризикiв для мiнiмiзацiї останнiх.
Бiльш детально про ризикi, на якi наражається Банк в своїй дiяльностi, описано в Звiтi про
управлiння, який є складовою цього звiту.

Канали збуту й методи продажу продуктiв банкiвської дiяльностi - здiйснюються через мережу
вiддiлень, електроннi канали продажу, через спiвробiтництво з iншими банками при
споживчому кредитуваннi фiзичних осiб, через використання соцiальних мереж для просування
банкiвських продуктiв та послуг.
Джерелами "сировини" для Банку є рахунки на вимогу, вклади на вимогу, депозити.
Залежнiсть вiд сезонних змiн вiдсутня.
Про особливостi стану розвитку банкiвського сектору в Українi i мiсце в ньому Банка, про
рiвень впровадження Банком нових технологiй i продуктiв повiдомляємо наступне.
Тiсний взаємозв'язок i взаємозалежнiсть банкiв та реального сектору вiдображають усю
складнiсть i глибиннiсть проблем, якi потребують невiдкладного вирiшення з огляду на
величезну соцiально-економiчну значимiсть банкiвської системи для суспiльства та економiки
України. Високий ступiнь сприйнятливостi банкiвської системи, як до змiн у розвитку свiтового
господарства, так i до внутрiшнього економiчного та соцiального клiмату в країнi, свiдчить про
надзвичайну важливiсть i першочерговiсть завдання щодо подолання проблем банкiвської
системи, без ефективного функцiонування якої неможливе стiйке зростання нацiональної
економiки. Слiд зазначити, що проблеми банкiвської системи не можуть бути вирiшенi без
розв'язання комплексу завдань, спрямованих на забезпечення структурної перебудови
економiки, досягнення стабiльного економiчного зростання, фiнансової стiйкостi та
макроекономiчної збалансованостi.
Банкiвська система є ключовою ланкою нацiональної економiки, вiд ефективностi
функцiонування, фiнансової стiйкостi та здатностi протистояти кризовим явищам якої
вирiшальною мiрою залежать перспективи економiчного розвитку країни в цiлому.
Акумулюючи та концентруючи капiтал, перерозподiляючи кошти, диверсифiкуючи та
мiнiмiзуючи ризики, банки здатнi створити необхiднi умови для стiйкого зростання у всiх
галузях i секторах економiки. На жаль, в сучасних умовах вiтчизняна банкiвська система не в
повнiй мiрi виконує свою головну функцiю акумуляцiї та перерозподiлу грошових капiталiв в
економiцi задля стимулювання виробничого зростання. Кризовi явища в банкiвський системi
України проявилися у низцi негативних процесiв, якi поєдналися у великий комплекс проблем,
що в концентрованому виглядi характеризують макроекономiчнi дисбаланси, якi сьогоднi є
одним iз вирiшальних факторiв гальмування розвитку економiки України.
Рiвень впровадження нових технологiй та послуг є низьким.
Банк здiйснює свою дiяльнiсть тiльки в Українi.
Бiльш детально iнформацiя розкрита в Звiтi про управлiння, який є складовою частиною цього
звiту.
Основних постачальникiв ресурсiв. що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi
постачання - 2.
2 постачальники: акцiонер i АТ "Мотор-сiч".
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
За останнi п'ять рокiв: 2016-2020 було
придбано Банком активiв за основними групами:
-будiвлi та споруди на суму 4043 тис. грн.,
-машини та обладнання на 15 181 тис. грн.,
-транспортнi засоби 10 965 тис. грн.,
-iнструменти, прилади, iнвентар, меблi на суму 2 469 тис. грн. ,

-iншi основнi засоби на суму 1 436 тис. грн.,
-iншi необоротнi матерiальнi активи 4 508 тис. грн.,
-нематерiальнi активи
11 608 тис. грн.
вiдчужено:
-

машини та обладнання на 34,4 тис. грн.,
транспортнi засоби 628,8 тис. грн.

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
Банк має у власностi основнi засоби: будiвлi, меблi, iнвентар та iншi активи, банкiвське
обладнання, транспортнi засоби та комп'ютерну технiку. Банк орендує примiщення для
розмiщення десяти вiддiлень загальною площею 1593,5 кв.м. Примiщення Банку вiдповiдають
вимогам Нацiонального банку України. Мiсце знаходження основних засобiв: Україна,
Запорiзька область, м. Запорiжжя, 69068, просп. Моторобудiвникiв, 54Б, просп.
Моторобудiвникiв, 42 та в примiщеннях вiддiлень Банку, назви та адреси яких наведенi в роздiлi
звiту "Вiдомостi про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
емiтента".
Основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння,
користування та розпорядженя, у Банку вiдсутнi. Основних засобiв та нематерiальних активiв,
переданих в заставу, немає. Основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя) та вилучених з експлуатацiї на продаж на кiнець дня 31 грудня 2020 року, немає.
Виробничi потужностi (обладнання, устаткування) є власнiстю Товариства, використовуються за
призначенням, утримуються за власний рахунок.
Ступiнь використання активiв 100%. Спосiб утримання активiв: утримання активiв вiдбувається
за рахунок власних коштiв Товариства.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства вiдсутнi.
Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, Товариство
не має.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть Банку мають значний вплив змiни полiтичної, соцiальної i економiчної ситуацiї в
країнi, остання iз яких потребує готовностi Банку до роботи в майже кризових умовах, з
достатньо високим ступенем ризику. Пандемiя COVID 19 та її потенцiйний вплив на економiку
також зумовили нездатнiсть Банку досягти фiнансових цiлей через затяжний спад дiлової
активностi. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень висока.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi Банку здiйснюється як за рахунок власного капiталу, так й за рахунок
залучених коштiв. Обсяг робочого капiталу перевищує 75% вiд обсягу власного капiталу та є
достатнiм для задоволення поточних потреб. Рiвень лiквiдностi є високим та не потребує
покращення.
Лiквiднiсть Банку впродовж 2020 року передувала на достатньому рiвнi. З метою покращення
стану управлiння лiквiднiстю у стресових ситуацiях, Банком у 2020 роцi актуалiзовано та
затверджено низку внутрiшнiх документiв з управлiння лiквiднiстю у кризових ситуацiях
вiдповiдно до вимог Постанови НБУ вiд 11.06.18р. № 64 (зi змiнами).
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року контрактнi зобов'язання за капiтальними iнвестицiями
за невведеними в експлуатацiю нематерiальними активами складає 300 тис.грн., за капiтальними
iнвестицiями за невведеними в експлуатацiю основними засобами складає 0 тис.грн
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)
Цiлi, викладенi у основних напрямках дiяльностi АТ "МОТОР-БАНК" на 2021-2024 рр.:
- Удосконалити систему корпоративного управлiння Банку.
- Удосконалити систему пiдбору, найму, навчання, оцiнки, планування кар'єри та ефективної
мотивацiї персоналу.
- Сприяти фiнансуванню розвитку пiдприємств, конкурентних на мiжнародних ринках. Вiдкрити
прямi кореспондентськi рахунки в валютах першої групи класифiкатора в iноземних банках.
Диверсифiкувати клiєнтський кредитний портфель шляхом його збiльшення в iноземних
валютах.
- Використовуючи iндивiдуальну привабливiсть окремих конкурентних галузей та пiдприємств
країни, залучити дешевий мiжнародний грошовий ресурс.
- Збалансовано збiльшити активи та пасиви Банку, що не є ресурсами акцiонера,
АТ "Мотор Сiч" та пов'язаних iз ним юридичних та фiзичних осiб. Продовжити плiдну
спiвпрацю зi стратегiчним клiєнтом АТ "Мотор Сiч" та пов'язаними iз ним юридичними та
фiзичними особами, нарощуючи абсолютнi показники оборотiв та доходiв вiд контрагентiв
групи, при цьому зменшуючи долю цих клiєнтiв в балансi Банку за рахунок залучення нових
ринкових клiєнтiв.
- Розвивати новi види дiяльностi.
- Побудувати та впровадити IТ-систему, спрямовану на централiзацiю, оптимiзацiю,
кiбербезпеку, технологiчнiсть та безперервнiсть бiзнес-процесiв Банку.
- Продовжити формування оптимальної структури регiональної мережi вiддiлень в Українi.

Стратегiя досягнення цiлей, викладена у Стратегiї розвитку АТ "МОТОР-БАНК" на 2021-2024
рр.:
- Удосконалення системи корпоративного управлiння Банку.
- Удосконалення системи пiдбору, найму, навчання, оцiнки, планування кар'єри та ефективної
мотивацiї персоналу.
- Розвивати новi напрямки дiяльностi Банку.
- Щодо управлiння ризиками - пiдвищення надiйностi, стабiльностi Банку, збереження капiталу
та пiдвищення адекватностi реагування на виклики зовнiшнього середовища.
- Удосконалення системи звiтностi та аналiзу дiяльностi Банку на основi принципу "Чiтко,
просто, доступно", забезпечення високого рiвня автоматизацiї цiєї системи.
- Продовжити формування оптимальної структури регiональної мережi вiддiлень в Українi,
iнтенсивний розвиток створеної регiональної мережi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку.
- Створення viber бота для розширення каналiв обслуговування клаєнтiв та продажу банкiвських
продуктiв, вiдкриття call-центру.
- В галузi IT-технологiй - повноцiнне та своєчасне iнформацiйне забезпечення дiючих та нових
бiзнес-процесiв Банку вiдповiдно до свiтових стандартiв автоматизацiї банкiвських технологiй.
- У iнформацiйнiй безпецi Банк прагне забезпечити безпеку власного бiзнесу, безпеку iнтересiв
акцiонера, безпеку своїх клiєнтiв у межах наявних ресурсiв.
За кожним iз вищезазначених стратегiчних заходiв у Бiзнес-планах розвитку Банку
закрiплюється вiдповiдальний пiдроздiл або пiдроздiли, якi розробляють план дiй на рiк. Оцiнка
виконання заходiв, передбачених Бiзнес-планом, здiйснюється Наглядовою радою
щоквартально, оцiнка виконання заходiв, передбачених Стратегiєю розвитку Банку,
здiйснюється Наглядовою радою щорiчно.
У порiвняннi з попередньою Стратегiєю розвитку Банку на 2020-2022 рр. не зафiксовано
суттєвих змiн в цiлях та стратегiї їх досягнення, проте реалiзацiя окремих заходiв перенесена на
iнший термiн з урахуванням їх актуальностi, витрат на реалiзацiю, рiвня ризикiв та розмiру
очiкуваної вигоди, а також ринкових трендiв й тенденцiй.
В рамках поточних ринкових трендiв Банк бачить можливостi для:
- збiльшення розмiру клiєнтського кредитного портфелю з поступовою трансформацiєю
бiзнес-моделi вiд обмеженого кредитного посередництва до унiверсальної або корпоративної з
роздрiбним фiнансуванням (за методологiєю SREP);
- поступового нарощення депозитного портфелю фiзичних осiб;
- подальшого збiльшення клiєнтської бази;

- забезпечення присутностi в бiльшостi областей України.
Банк розглядає наступнi загрози як ключовi для реалiзацiї своїх стратегiчних цiлей:
1. Посилення кризових тенденцiй у свiтовiй економiцi.
2. Можливе зростання рiвня проблемної заборгованостi за кредитами через посилення
негативних тенденцiй в економiцi, у т.ч. свiтовiй.
3. Вiдсутнiсть на ринку необхiдної кiлькостi платоспроможних позичальникiв - юридичних осiб.
4. Падiння рiвня реальних доходiв фiзичних осiб (як позичальникiв, так й кредиторiв).
5. Збiльшення рiвня монополiзацiї ринку банкiвських послуг, впровадження законодавчих
обмежень щодо можливостi невеликих банкiв обслуговувати певнi напрями фiнансового
сектору.
6. Значне скорочення доходiв через зменшення обсягу операцiй зi стратегiчними клiєнтами.

Бiльш детально iнформацiя викладена в подальшому роздiлi - в Звiтi про управлiння.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки у звiтному роцi проводились Банком за рахунок власних ресурсiв.
Додаткових витрат не було.
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
д/н

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв
Наглядова рада

Структура

Персональний склад

Єдиний акцiонер

Богуслаєв Вячеслав Олександрович

Голова Наглядової ради, незалежний
директор
Заступник Голови Наглядової ради,
представник акцiонера Богуслаєва В.О.
Член Наглядової ради, представник
акцiонера Богуслаєва В.О.
Член Наглядової ради, представник
акцiонера Богуслаєва В.О.

Хохлов Юрiй Олександрович
Лунiн Вiктор Олексiйович
Дем'янова Олена Вiкторiвна
Пересада Сергiй Анатолiйович
Дунаєнко Надiя Сергiївна
Приходько Нiна Миколаївна
Суржик Iнна Вiкторiвна

Правлiння

Член Наглядової ради, представник
акцiонера Богуслаєва В.О.
Член Наглядової ради, незалежний
директор
Член Наглядової ради, незалежний
директор
Голова Правлiння
Перший заступник Голови Правлiння,
член Правлiння
Заступник Голови Правлiння, член
Правлiння
Головний бухгалтер, член Правлiння
Начальник Управлiння аналiзу та
оцiнки ризикiв, член Правлiння
Вiдповiдальний працiвник- начальник
Управлiння фiнансового монiторингу,
член Правлiння

Чихун Вадим Васильович
Бериславський Сергiй Миколайович
Воiнов Євген Михайлович
Мотроненко Лариса Олексiївна
Патлах Вiталiй Федорович
Удовiченко Олександр Васильович

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 Наглядової
ради, незалежний
директор

Хохлов Юрiй Олександрович

1957

вища

42

1

2

3

4

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
Акцiонерне товариство
"МОТОР-БАНК", 35345213,
Голова Наглядової ради,
незалежний директор

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
26.03.2019, до
27.03.2022

Опис:
Винагороду в звiтному перiодi отримував вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору та рiшення єдиного акцiонера, в натуральнiй формi не
отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Спостережної ради, незалежний член Спостережної ради, Радник Голови Правлiння, Заступник
Голови Правлiння, Радник Голови Правлiння, Голова Наглядової ради, незалежний директор. Посади на iнших пiдприємствах не займає.
Член Наглядової ради,
Акцiонерне товариство
26.03.2019, до
представник акцiонера
Дем'янова Олена Вiкторiвна
1981
вища
18
"МОТОР-БАНК", 35345213,
27.03.2022
Богуслаєва В.О.
Член Наглядової ради
Опис:
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi отримувала вiдповiдно до умов
цивiльно-правового договору та рiшення єдиного акцiонера, в натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Перелiк
попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради, Член Спостережної ради, бухгалтер, головний
бухгалтер. Займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Вертольоти МОТОР СIЧ", ЄДРПОУ 38146389, Україна, м. Запорiжжя, вул. Феликса
Мовчановського, 98.
Заступник Голови
Акцiонерне товариство
Наглядової ради,
"МОТОР-БАНК", 35345213, 26.03.2019, до
Лунiн Вiктор Олексiйович
1952
вища
46
представник акцiонера
Заступник Голови Наглядової
27.03.2022
Богуслаєва В.О.
ради
Опис:
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi отримував вiдповiдно до умов
цивiльно-правового договору та рiшення єдиного акцiонера, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 46 рокiв. Перелiк
попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник Голови Наглядової ради, Член Спостережної ради, фiнансовий
директор, член Ради директорiв. Займає посаду Фiнансового директора, члена Ради директорiв АТ "МОТОР СIЧ", ЄДРПОУ 14307794. Україна,
69068, м. Запорiжжя, просп. Моторобудiвникiв, 15.
Член Наглядової ради,
Товариство з обмеженою
07.10.2020, 3
Дунаєнко Надiя Сергiївна
1984
вища
16
представник акцiонера
вiдповiдальнiстю "ФIРМА
роки

Богуслаєва В.О.

"МОТОР-ДIЛЕР", 24513000,
директор

Опис:
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi отримувала вiдповiдно до умов
цивiльно-правового договору та рiшення єдиного акцiонера, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Перелiк
попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер, начальник депозитарного вiддiлу, директор. Працює директором в
ТОВ "ФIРМА "МОТОР-ДIЛЕР", ЄДРПОУ 24513000, адреса 69068 м. Запорiжжя, вул. Омельченка, 21. В звiтному роцi зайняла посаду замiсть
Савченка Андрiя Вiкторовича - замiна представника згiдно повiдомлення акцiонера, яке Банк отримав 06.10.2020р..

5

6

7

8

Член Наглядової ради,
Акцiонерне товариство
Пересада Сергiй
26.03.2019, до
представник акцiонера
1960
вища
37
"МОТОР-БАНК", 35345213,
Анатолiйович
27.03.2022
Богуслаєва В.О.
Член Наглядової ради
Опис:
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi отримував вiдповiдно до умов
цивiльно-правового договору та рiшення єдиного акцiонера, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Перелiк
попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради, Член Спостережної ради, директор з правових питань.
Займає посади: Директор з правових питань АТ "МОТОР СIЧ" ЄДРПОУ 14307794, Україна, 68068 м. Запорiжжя, просп. Моторобудiвникiв, 15.
Акцiонерне товариство
25.04.2019, по
Голова Правлiння
Чихун Вадим Васильович
1972
вища
24
"МОТОР-БАНК", 35345213,
24.04.2022
Голова Правлiння
Опис:
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi отримував вiдповiдно до контракту та рiшень
Наглядової ради, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння, в.о. Голови Правлiння, заступник Голови Правлiння, член Правлiння. Посаду на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає.
Акцiонерне товариство
Перший заступник
Бериславський Сергiй
"МОТОР-БАНК", 35345213,
01.01.2021,
Голови Правлiння, член
1981
вища
17
Миколайович
заступник Голови Правлiння, по 31.12.2023
Правлiння
член Правлiння
Опис:
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi отримував вiдповiдно до контракту та рiшень
Наглядової ради, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу, заступник керуючого фiлiєю, заступник Голови Правлiння, член Правлiння. Посаду на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає. В звiтному роцi рiшенням Наглядової ради вiд 17.12.2020р.посадовiй особi подовжено термiн повноважень.
Публiчне акцiонерне
Заступник Голови
товариство "МОТОР-БАНК", 05.10.2020, по
Правлiння, член
Воiнов Євген Михайлович
1975
вища
27
35345213, Радник
01.10.2021
Правлiння
Спостережної ради
Опис:

9

10

11

12

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi отримував вiдповiдно до контракту та рiшень
Наглядової ради, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв: Радник Спостережної ради, заступник директора, керуючий фiлiєю. Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. В
звiтному роцi рiшенням Наглядової ради вiд 05.10.2020р. йому подовжено термiн повноважень.
Публiчне акцiонерне
товариство акцiонерний
17.09.2007,
комерцiйний банк
до прийняття
Головний бухгалтер,
Мотроненко Лариса
1968
вища
31
"IНДУСТРIАЛБАНК",
рiшення про
член Правлiння
Олексiївна
13857564, Начальник
припинення
управлiння бухгалтерського
повноважень
облiку та звiтностi
Опис:
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi отримувала вiдповiдно до умов контракту та
рiшень Наглядової ради, в натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 31 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, член Правлiння. Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Акцiонерний банк
08.06.2018,
Начальник Управлiння
"ТАС-Бiзнесбанк", 09806443,
до
аналiзу та оцiнки
Патлах Вiталiй Федорович
1975
вища
21
Начальник 1 категорiї
припинення
ризикiв, член Правлiння
Управлiння кредитних
повноважень
ризикiв
Опис:
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi отримував вiдповiдно до умов контракту та
рiшень Наглядової ради, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 21 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу. Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Вiдповiдальний
Публiчне акцiонерне
18.01.2011,
працiвник-начальник
товариство "БАНК КIПРУ",
до прийняття
Управлiння
Удовiченко Олександр
19358784, Головний
1975
вища
25
рiшення про
фiнансового
Васильович
спецiалiст вiддiлу
припинення
монiторингу, член
фiнансового монiторингу
повноважень
Правлiння
юридичного управлiння
Опис:
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному перiодi отримував вiдповiдно до умов контракту та
рiшень Наглядової ради, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала
протягом останнiх п'яти рокiв: Вiдповiдальний працiвник, член Правлiння. Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Акцiонерне товариство
Член Наглядової ради,
"МОТОР-БАНК", 35345213,
26.03.2019,
Приходько Нiна Миколаївна
1953
вища
49
незалежний директор
Член Наглядової ради,
до 27.03.2022
незалежний директор
Опис:

Винагороду в звiтному перiодi отримувала вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору та рiшення єдиного акцiонера, в натуральнiй формi не
отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 49 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi
особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради, незалежний директор, головний бухгалтер фiлiї банку. Посади на iнших
пiдприємствах не займає.
Член Наглядової ради,
незалежний директор
13

Суржик Iнна Вiкторiвна

1973

вища

25

Акцiонерне товариство "ОТП
Банк", 21685166, Директор
Донецької регiональної
дирекцiї АТ "ОТП Банк"

26.03.2019,
до 27.03.2022

Опис:
Винагороду в звiтному перiодi отримувала вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору та рiшення єдиного акцiонера, в натуральнiй формi не
отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi
особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор регiональної дирекцiї банку. Посади на iнших пiдприємствах не займає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Голова Наглядової ради,
незалежний директор
Член Наглядової ради,
представник акцiонера
Богуслаєва В.О.
Заступник Голови Наглядової
ради, представник акцiонера
Богуслаєва В.О.
Член Наглядової ради,
представник акцiонера
Богуслаєва В.О.
Член Наглядової ради,
представник акцiонера
Богуслаєва В.О.
Голова Правлiння
Перший заступник Голови
Правлiння, член Правлiння
Заступник Голови Правлiння,
член Правлiння
Головний бухгалтер, член
Правлiння
Начальник Управлiння
аналiзу та оцiнки ризикiв,
член Правлiння
Вiдповiдальний
працiвник-начальник
Управлiння фiнансового
монiторингу, член Правлiння
Член Наглядової ради,
незалежний директор
Член Наглядової ради,
незалежний директор

2
Хохлов Юрiй Олександрович

3
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0

Дем'янова Олена Вiкторiвна

0

0

0

0

Лунiн Вiктор Олексiйович

0

0

0

0

Дунаєнко Надiя Сергiївна

0

0

0

0

Пересада Сергiй Анатолiйович

0

0

0

0

Чихун Вадим Васильович
Бериславський Сергiй Миколайович

0
0

0
0

0
0

0
0

Воiнов Євген Михайлович

0

0

0

0

Мотроненко Лариса Олексiївна

0

0

0

0

Патлах Вiталiй Федорович

0

0

0

0

Удовiченко Олександр Васильович

0

0

0

0

Приходько Нiна Миколаївна

0

0

0

0

Суржик Iнна Вiкторiвна

0

0

0

0

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

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
0

6
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
5.
РЕЗУЛЬТАТИ ДIЯЛЬНОСТI ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
5.1. РЕЗУЛЬТАТИ 2020 РОКУ (ФIНАНСОВI I НЕФIНАНСОВI):
Позицiї банку серед iнших банкiв України:
Топ-45 за рентабельнiстю активiв
Топ-47 за рентабельнiстю капiталу
Топ-50 за розмiром чистого прибутку
Топ-50 за розмiром капiталу
Топ-54 за розмiром активiв
Iнфраструктура та клiєнтська база:
12 вiддiлень у 8 мiстах України
26 власних банкомати,1 програмно технiчний комплекс самообслуговування
бiльше 17 тисяч клiєнтiв
Кредитнi рейтинги:
довгостроковий кредитний рейтинг за нацiональною шкалою на рiвнi uaAА
Капiталiзацiя та лiквiднiсть:
Банк пiдтримує високий рiвень капiталiзацiї, що значно перевищує регуляторнi вимоги
Показник
Норматив НБУ
Факт
Норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу min 10%
35%
Рiвень лiквiдностi АТ "МОТОР-БАНК" є достатнiм для повернення вкладiв, залучених у
клiєнтiв
Кореспондентський рахунок банку в НБУ 39 млн. грн.
Банкноти та монети 82 млн. грн.
Кореспондентськi рахунки в iнших банках
108 млн. грн.
Депозитнi сертифiкати НБУ
260 млн. грн.
Нормативи лiквiдностi, встановленi НБУ, виконуються iз значним запасом
Показник
Норматив НБУ
Факт
Норматив короткострокової лiквiдностi min 60%
119%
Коефiцiєнт покриття лiквiднiстю (LCR) в усiх валютах min 100%
728%
Коефiцiєнт покриття лiквiднiстю (LCR) в iноземнiй валютi
min 100%
469%
Чистий прибуток Банку у порiвняннi з 2019 р. скоротився на 54%
2019 рiк
22,0 млн. грн.
2020 рiк
10,1 млн. грн.
Структура чистого прибутку Банку за 2020 р. (в млн. грн.)
Чистий процентний дохiд Чистий комiсiйний дохiд Результат вiд операцiй з валютою
та iнший дохiд
Чистий операцiйний дохiд Операцiй-нi витрати Операцiй-ний
прибуток
Резерви пiд знецiнення активiв
Податок на прибуток
Чистий прибуток
"+"
62,8 31,3 16,7 110,8
12,1 0,7
10,1
"-"
98,7
2,7
Питома вага окремих статей чистого операцiйного доходу в загальному пiдсумку:
Чистий процентний дохiд 57%
Чистий комiсiйний дохiд 28%
Результат вiд операцiй з валютою та iнший дохiд
15%
Питома вага непрацюючих кредитiв в кредитному портфелi незначна та становить 0,04% (у 2019

роцi - 0,1%).
Значення показникiв, що характеризують ефективнiсть роботи Банку, погiршились:
Показник
Розрахунок 2019 2020
Чиста вiдсоткова маржа
вiдношення чистого процентного доходу до активiв, за якими Банк
отримує вiдсотки
8,2% 5,8%
С / I (cost to income) вiдношення операцiйних витрат до чистого операцiйного доходу
77,0%
90,0%
Рентабельнiсть активiв (ROA)
вiдношення чистого прибутку до загальних активiв Банку
1,93% 0,75%
Рентабельнiсть капiталу (ROE)
вiдношення чистого прибутку до власного капiталу Банку
7,0% 3,0%
В рамках реалiзацiї Стратегiї розвитку Банку на 2020-2022, протягом 2020 здiйснювався
розвиток iнфраструктури Банку:
Вiддiлення: вiдкрито 1 вiддiлення (Київ)
Банкомати: встановлено 1 банкомат
5.2. ПЕРСПЕКТИВИ НА 2021-2024
Позицiї банку серед iнших банкiв України:
Топ-25 за рентабельнiстю активiв та статутного капiталу
Топ-35 за розмiром чистого прибутку
Топ-45 за розмiром власного капiталу та активiв
Iнфраструктура та клiєнтська база:
Вiдкриття 1 вiддiлення на рiк
Збiльшення клiєнтської бази до 20 тисяч клiєнтiв
Кредитнi рейтинги:
Пiдтримання довгострокового кредитного рейтингу за нацiональною шкалою на рiвнi uaAА
Капiталiзацiя та лiквiднiсть:
Пiдтримання високого рiвня капiталiзацiї та лiквiдностi, який перевищує регуляторнi вимоги
Показник
Норматив НБУ
Факт
Норматив адекватностi капiталу min 10%
не менше 25%
Коефiцiєнт чистого стабiльного фiнансування (NSFR, Net Stable Funding Ratio)
min
90%
не менше 120%
Коефiцiєнт покриття лiквiднiстю (LCR) в усiх валютах min 100%
не менше 135%
Коефiцiєнт покриття лiквiднiстю (LCR) в iноземнiй валютi
min 100%
не менше 135%
Забезпечення чистого прибутку
2021 рiк
21,0 млн. грн.
2022 рiк
37,0 млн. грн.
2023 рiк
39,9 млн. грн.
2024 рiк
41,1 млн. грн.
Забезпечення ефективностi роботи Банку
Чиста вiдсоткова маржа
7,7 - 8,6%
С / I (cost to income) 74 - 80%
Рентабельнiсть активiв (ROA)
1,3 - 1,9%
Рентабельнiсть капiталу (ROE)
6,6 - 11,6%
Збiльшення ефективностi процесiв i продуктивностi персоналу
Досягнення рiвня укомплектованостi штату не менше 95%
Пiдвищення продуктивностi працi персоналу за рахунок вдосконалення системи
навчання, оцiнки, планування кар'єри та ефективної мотивацiї персоналу
Створення власної "Бiзнес-школи", основним завданням якої є впровадження єдиної

внутрiшньокорпоративної системи навчання та розвитку персоналу, шляхом утворення
вiдповiдної системи заходiв, таких як тренiнгове, дистанцiйне, внутрiшнє i зовнiшнє навчання, а
також механiзму збереження i поширення знань - "Електронної бiблiотеки"
Зменшення долi бек-офiсного та пiдтримуючого персоналу за рахунок розширення
мережi вiдокремлених пiдроздiлiв, представлених максимальною кiлькiстю спiвробiтникiв
фронт-офiсу

2. Інформація про розвиток емітента
1.
ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ ПРО БАНК
АТ "МОТОР-БАНК" (надалi - Банк) є банкiвською установою, яка зареєстрована та здiйснює
дiяльнiсть за законодавством України.
Повне офiцiйне найменування: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР-БАНК".
Скорочене офiцiйне найменування: АТ "МОТОР-БАНК"
Мiсцезнаходження Банку: Україна, 69068, м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, буд.54
"Б".
Дата державної реєстрацiї Банку: 07.08.2007.
Єдиним акцiонером Банку з 25.05.2017 є Богуслаєв Вячеслав Олександрович.
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про Банк: http://motor-bank.ua/
Органiзацiйно-правова форма Банку: Акцiонерне товариство. Банк дiє як приватне акцiонерне
товариство.
2.
ХАРАКТЕР БIЗНЕСУ
2.1. ГАЛУЗЬ ДIЯЛЬНОСТI
Банк дiє на банкiвському ринку з 2008 року. Статутний капiтал Банку станом на 31.12.2020
складає 200 млн. грн.
2.2. КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦIЯ БАНКУ
Конкурентна позицiя Банку станом на кiнець звiтного року (серед 73 дiючих банкiв):
54 мiсце за розмiром активiв, у т.ч.:
o
48 мiсце за обсягом кредитiв та заборгованостi клiєнтiв (юридичних осiб - 45 мiсце,
фiзичних осiб - 61 мiсце);
45 мiсце за розмiром коштiв клiєнтiв, у т.ч.:
o
46 мiсце за обсягом коштiв суб'єктiв господарювання та небанкiвських фiнансових
установ (за коштами на вимогу - 39 мiсце);
o
39 мiсце за обсягом коштiв фiзичних осiб (за коштами на вимогу - 25 мiсце).
2.3. ОПИС ЗОВНIШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, В ЯКОМУ ЗДIЙСНЮЄ ДIЯЛЬНIСТЬ БАНК
Незважаючи на те, що економiку України визнано ринковою, вона продовжує демонструвати
деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi перехiднiй економiцi. Такi особливостi
включають, крiм iншого валюту, що не є вiльно конвертованою за межами країни, обмеження та
контроль у валютнiй сферi, вiдносно високу iнфляцiю та високi процентнi ставки, значну частку
тiньової економiки та високий рiвень корупцiї. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi
залежить вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної й правової
систем, а також економiки в цiлому. Як наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, не типовi
для країн з розвитою економiкою.
На українську економiку впливають ринковi коливання i зниження темпiв економiчного
розвитку у свiтовiй економiцi, торгiвельнi вiйни мiж найпотужнiшими країнами. Свiтова
фiнансова криза призвела до нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення

лiквiдностi в банкiвському секторi та бiльш жорстоких умов кредитування (за наявностi такого),
а також суттєвого знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до основних свiтових валют.
Позичальники Банку також вiдчули наслiдки кризи, що в свою чергу вплинуло на їх здатнiсть
обслуговувати борги та залучати необхiдне фiнансування.
Податкове, валютне та митне законодавство України дозволяє рiзнi тлумачення та часто
змiнюється. До труднощiв, з якими стискаються банки України, вiдносяться також необхiднiсть
подальшого розвитку законодавства з питань банкрутства, типових процедур реєстрацiї та
використання застави, а також iншi недолiки законодавчого та фiскального характеру.
Посилення кризових тенденцiй в економiцi України, якi спостерiгалися у 2015 - 2016, лише до
певної мiри можна пояснити наслiдками росiйської агресiї та росiйських обмежувальних
торговельних заходiв, що зумовили втрату чималої частини вiтчизняного виробництва.
Головним, глибинним чинником їх посилення є дуже серйознi системнi економiчнi деформацiї,
що накопичувалися тривалий час - фактично весь перiод з моменту набуття Україною державної
незалежностi - i зрештою не могли не зумовити масштабних процесiв деградацiї економiки та,
вiдповiдно, крайнього загострення соцiальних протирiч. Останнi не лише значно послабили
потенцiал протистояння зовнiшнiм загрозам, але й стали каталiзатором їх наростання.
Майбутнiй економiчний розвиток України залежить як вiд зовнiшнiх факторiв, в першу чергу
економiчної, фiнансової пiдтримки з боку ЄС, США, iнших країн свiту, так й вiд дiй уряду,
спрямованих на пiдтримку зростання i впровадження необхiдних змiн у податковiй, правовiй та
регулятивнiй сферах.
Аналiз банкiвської системи України та основних регуляторних аспектiв показує на наявнiсть
проблем, якi свiдчать про кризовi явища, зокрема в системi банкiвського регулювання та
нагляду. Для подолання цих явищ необхiдним є запровадження комплексної стратегiї
поступового переходу до вiдновлення банкiвського бiзнесу в Українi з подальшими кроками по
втiленню рекомендацiй Базельського комiтету.
Розвиток подiй навколо вiрусу COVID 19 з початку 2020 року до цього часу свiдчать про те, що
в за пiдсумками звiтного року та 1-го пiврiччя поточного року 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.
Iнфляцiя за пiдсумками 2020 склала 5,0%, що перевищує рiвень попереднього року (4,1%), проте
вiдповiдає середньострокової iнфляцiйної цiлi 5% + 1 в. п., яку НБУ декларував iз 2015 року. У
груднi iндекс споживчих цiн (IСЦ) збiльшився на 0,9% за мiсяць, що спричинило прискорення
iнфляцiї у рiчному вимiрi до 5% пiсля 3,8% у листопадi. У найближчi мiсяцi очiкується
подальше прискорення iнфляцiї, у тому числi через пiдвищення адмiнiстративно регульованих
тарифiв.
Значення облiкової ставки протягом звiтного року скоротилось з 13,5% рiчних до 6,0% рiчних,
що суттєво вплинуло на динамiку рiвня процентних ставок за кредитами прямим
позичальникам, а також вартiсть фондування у нацiональнiй валютi.
Офiцiйний обмiнний курс гривнi до долара США, встановлений НБУ, станом на 31.12.2020
становив 28,2746 гривень за 1 долар США порiвняно з 23,6862 станом на 31.12.2019.
Волатильнiсть курсу гривнi до долара США за пiдсумками 2020 становила 5,2% проти 4,9% за
пiдсумками 2019.
2.4. КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА
Персональний склад Наглядової ради та персональний склад Правлiння розкрито в роздiлi 7.3.
Структурнi пiдроздiли (працiвники), що пiдпорядкованi Наглядовiй радi Банку
служба Корпоративного секретаря;

управлiння аналiзу та оцiнки ризикiв;
управлiння комплаєнс контролю;
управлiння внутрiшнього аудиту;
управлiння фiнансового монiторингу;
Радники Наглядової ради.
Структурнi пiдроздiли, що пiдпорядкованi Правлiнню
директор iз зв'язкiв з громадськiстю та комунiкацiй;
радник;
помiчник Голови Правлiння;
юридичне управлiння, в т.ч. вiддiл по роботi з непрацюючими активами;
управлiння фiнансового аналiзу та звiтностi, в т.ч. вiддiл бюджетування;
управлiння по роботi з персоналом;
служба безпеки;
вiддiл маркетингу та реклами;
служба охорони працi;
вiддiл валютного контролю;
вiдокремленi пiдроздiли;
управлiння залучення бiзнес-клiєнтiв, в т.ч. вiддiл продажу банкiвських продуктiв та
вiддiл експертизи проектiв активних операцiй;
управлiння роздрiбного бiзнесу, в т.ч. вiддiл залучення фiзичних осiб;
управлiння розвитку каналiв продажу, в т.ч. вiддiл розвитку мережi та вiддiл
продукт-менеджменту;
управлiння супроводження операцiй, в т.ч. вiддiл кредитного адмiнiстрування i вiддiл
пасивних та документарних операцiй бiзнес-клiєнтiв;
операцiйне управлiння, в т.ч. вiддiл касових операцiй, вiддiл розрахункових операцiй та
контролю, вiддiл вiдкриття рахункiв юридичних осiб;
управлiння казначейства та фiнансових iнститутiв, в т.ч. вiддiл платiжних систем, вiддiл
неторгiвельних операцiй, вiддiл мiжбанкiвських та дилiнгових операцiй;
управлiння iнформацiйних технологiй, в т.ч. вiддiл iнформацiйно-технiчної пiдтримки,
вiддiл автоматизацiї банкiвських технологiй;
управлiння платiжних карток;
вiддiл методологiї;
вiддiл забезпечення;
вiддiл iнформацiйної безпеки;
загальний вiддiл;
управлiння бухгалтерського облiку та контролю, в т.ч. вiддiл бухгалтерського облiку та
звiтностi, вiддiл податкового облiку та звiтностi;
управлiння облiку банкiвських операцiй;
управлiння фiнансової та статистичної звiтностi, в т.ч. вiддiл зведеної звiтностi.
2.5. КОРОТКИЙ ОПИС ДIЮЧОЇ БIЗНЕС-МОДЕЛI, ОСНОВНI ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ
Види дiяльностi Банку
Станом на 31.12.2020 на пiдставi банкiвської лiцензiї, Банк мав право здiйснювати i здiйснював
наступнi види дiяльностi (операцiї):
залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб;
вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв;
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв вiд
свого iменi, на власних умовах та на власний ризик;
неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття
на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;

ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та
клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй
валютi та здiйснення операцiй за ними;
вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцiй з
готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i
пунктах обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв];
випуск платiжних документiв, платiжних карток та/або їх обслуговування, клiринг, iншi
форми забезпечення розрахункiв;
зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального
банкiвського сейфа;
надання гарантiй та поручительств;
переказ коштiв;
здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi;
випуск власних цiнних паперiв.
Також Банк має право здiйснювати наступнi операцiї:
операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в
пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських
договорiв з юридичними особами-резидентами;
ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй
валютi;
ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно
зi статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг" та не зазначенi в абзацах другому-сiмнадцятому роздiлу другого Положення
про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення
валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд
15.08.2011 №281;
iншi операцiї в межах чинного законодавства України.
Спецiалiзацiя Банку
Вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi, Банк функцiонує як унiверсальний. В межах
наданих Нацiональним банком України лiцензiй та дозволу Банк надає великий спектр
банкiвських послуг корпоративним та приватним клiєнтам на територiї Запорiзької та iнших
областей України.
Бiзнес-модель
Вiдповiдно до Концепцiї SREP "Supervisory review and evaluation process", наразi бiзнес-модель
Банку класифiкується як обмежене кредитне посередництво (частка наданих кредитiв
юридичним та фiзичним особам є незначною (менше 30 вiдсоткiв), або основна частка кредитiв
надана обмеженому колу осiб, або активнi операцiї профiнансовано власними коштами).
Основнi продукти та послуги
З точки зору генерацiї доходiв ключовими для Банку є наступнi бiзнес-лiнiї та продукти
(послуги):
корпоративний бiзнес (кредитування; розрахунково-касове обслуговування, у т.ч.
обслуговування зарплатних проектiв; обслуговування валютообмiнних операцiй);
малий та середнiй бiзнес (кредитування; розрахунково-касове обслуговування;
обслуговування валютообмiнних операцiй).
Також, Банк пропонує своїм клiєнтам iншi продукти та послуги, а саме:
депозитнi операцiї, документарнi операцiї, вiдкриття поточних (карткових) рахункiв,

грошовi перекази, здiйснення платежiв на адресу юридичних осiб, iнтернет банкiнг, оренда
iндивiдуальних депозитарних сейфiв.
В звiтному роцi Банк не здiйснював придбання акцiй.
Загальний обсяг винагород працiвникам Банку за 2020 склав 3 905 тис. грн., у т.ч.:
винагорода за погашення проблемної заборгованостi - 7 тис. грн.;
винагорода в рамках премiювання дiлової активностi - 1 956 тис. грн.;
винагорода в рамках премiювання за участь у реалiзацiї проектiв - 30 тис. грн.;
iншi винагороди згiдно умов колективного договору - 30 тис. грн.;
винагорода за досягнення цiлей дiяльностi - 1 882 тис. грн.
3.
ЦIЛI КЕРIВНИЦТВА ТА СТРАТЕГIЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦИХ ЦIЛЕЙ
Цiлi, викладенi у основних напрямках дiяльностi Банку на 2021 - 2024:
стати збалансованим, клiєнтоорiєнтованим Банком, унiверсальною кредитно-фiнансовою
установою, що поєднує високi темпи росту з ефективним управлiнням ризиками;
набути статус загальнодержавного Банку;
вiдповiдати кращим мiжнародним стандартам.
Стратегiя досягнення цiлей, викладена у Стратегiї розвитку Банку на 2021 - 2024:
удосконалення системи корпоративного управлiння Банку;
удосконалення системи пiдбору, найму, навчання, оцiнки, планування кар'єри та
ефективної мотивацiї персоналу;
сприяння фiнансуванню розвитку пiдприємств, конкурентних на мiжнародних ринках;
вiдкриття прямих кореспондентських рахункiв у валютах I-ї групи класифiкатора в iноземних
банках; диверсифiкацiя клiєнтського кредитного портфелю шляхом збiльшення його обсягу в
iноземних валютах;
використовуючи iндивiдуальну привабливiсть окремих конкурентних галузей та
пiдприємств країни, залучення "дешевого" мiжнародного грошового ресурсу до Банку;
збалансоване збiльшення активiв та пасивiв Банку, що не є ресурсами акцiонера, АТ
"Мотор Сiч" та пов'язаних iз ним юридичних та фiзичних осiб; продовження плiдної спiвпрацi зi
стратегiчним клiєнтом АТ "Мотор Сiч" та пов'язаними iз ним юридичними та фiзичними
особами за напрямками обслуговування зовнiшньоекономiчних контрактiв, зарплатних проектiв,
кредитування спiвробiтникiв пiдприємств, розрахунково-касового обслуговування тощо;
розвиток нових напрямкiв дiяльностi Банку;
побудова та упровадження IТ-системи, спрямованої на централiзацiю, оптимiзацiю,
кiбербезпеку, технологiчнiсть та безперервнiсть бiзнес-процесiв Банку;
продовження формування оптимальної структури регiональної мережi вiддiлень в
Українi, iнтенсивний розвиток створеної мережi вiдокремлених пiдроздiлiв, трансформацiя
роботи вiддiлень з метою подальшого полiпшення якостi сервiсу, зручностi для клiєнта та
збiльшення лояльностi клiєнтiв до Банку.
За кожним iз вищезазначених стратегiчних заходiв у Бiзнес-планах розвитку Банку
закрiплюється вiдповiдальний пiдроздiл або пiдроздiли, якi розробляють план дiй на рiк. Оцiнка
виконання заходiв, передбачених Бiзнес-планом, здiйснюється Наглядовою радою
щоквартально, оцiнка виконання заходiв, передбачених Стратегiєю розвитку Банку,
здiйснюється Наглядовою радою щорiчно.
В рамках поточних ринкових трендiв Банк бачить можливостi для:
збiльшення розмiру клiєнтського кредитного портфелю з поступовою трансформацiєю
бiзнес-моделi вiд обмеженого кредитного посередництва до унiверсальної або корпоративної
моделi з роздрiбним фiнансуванням (за методологiєю SREP);
поступового нарощення депозитного портфелю фiзичних осiб;
подальшого збiльшення клiєнтської бази;
забезпечення присутностi в бiльшостi областей України.
Банк розглядає наступнi загрози як ключовi для реалiзацiї своїх стратегiчних цiлей:

можливе зростання рiвня проблемної заборгованостi за кредитами через посилення
негативних тенденцiй в економiцi;
вiдсутнiсть на ринку необхiдної кiлькостi платоспроможних позичальникiв - юридичних
осiб, показники дiяльностi яких вiдповiдають кредитнiй полiтицi Банку;
пiдвищення рiвня конкуренцiї з боку iнших банкiв (як за позичальниками, так й за
кредиторами)
падiння рiвня реальних доходiв фiзичних осiб (як позичальникiв, так й кредиторiв);
збiльшення рiвня монополiзацiї ринку банкiвських послуг, впровадження законодавчих
обмежень щодо можливостi невеликих банкiв обслуговувати певнi напрями фiнансового
сектору;
неможливiсть досягнення планового рiвня рентабельностi активних операцiй Банку;
нездатнiсть закрiпитися на нових бiзнес-напрямках (кеш-кредити, iпотека, тендернi
гарантiї тощо).
6.
КЛЮЧОВI ПОКАЗНИКИ ДIЯЛЬНОСТI
Показники ефективностi, якi використовує керiвництво для оцiнки результатiв дiяльностi Банку
вiдповiдно до встановлених цiлей, подiляються на основнi та допомiжнi. Перелiк основних
показникiв дiяльностi Банку та їх цiльовi значення визначений Основними напрямками
дiяльностi Банку на 2021-2024:
"
Валюта балансу - не менше 2,6 млрд. грн. станом на 31.12.2024
"
Рентабельнiсть активiв - на рiвнi 1,2 - 2,5%
"
Рентабельнiсть статутного капiталу - на рiвнi 7,0 - 14,0%
За пiдсумками 2020 зафiксованi наступнi вiдхилення вiд цiльових значень основних показникiв:
"
виконання на 178% плану за обсягом активiв (1,06 млрд. грн. за планом, 1,88 млрд. грн. за
фактом);
"
виконання на 68% плану за рентабельнiстю статутного капiталу (7,5% за планом, 5,1% за
фактом);
"
виконання на 56% плану за рентабельнiстю активiв (1,3% за планом, 0,75% за фактом).
Позитивне вiдхилення вiд плану за обсягом активiв в найбiльшiй мiрi сформувалося за рахунок
бiльшого обсягу запасу лiквiдностi та поточних активiв (0,34 млрд. грн. за планом, 1,28 млрд.
грн. за фактом), в той же час вiдставання вiд плану за кредитами, наданими клiєнтам, становило
0,11 млрд. грн., що в свою чергу спричинило негативне вiдхилення вiд планового значення
показникiв рентабельностi активiв й капiталу та зменшення чистої вiдсоткової маржi.
Допомiжнi показники дiяльностi Банку визначаються у його внутрiшнiй нормативнiй базi:
"
С / I (cost to income);
"
Коефiцiєнт покриття накладних витрат Банку його чистим непроцентним доходом;
"
Рентабельнiсть витрат на персонал (величина чистого операцiйного доходу, що припадає
на 1 грн. витрат на персонал);
"
Рентабельнiсть власного капiталу.
Звiт про управлiння Банку розкривається у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства
України, у т.ч. Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi",
Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України,
затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24 жовтня 2011 року №
373, iнших нормативно-правових актiв Нацiонального банку.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Банком в звiтному роцi не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похiдних
цiнних паперiв.

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
4.
РЕСУРСИ, РИЗИКИ ТА ВIДНОСИНИ
4.1. КЛЮЧОВI ФIНАНСОВI ТА НЕФIНАНСОВI РЕСУРСИ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ
ДОСЯГНЕННЯ ЦIЛЕЙ
Фiнансовi ресурси
Банк має у своєму розпорядженнi наступнi фiнансовi ресурси:
високий рiвень лiквiдних активiв (нормативи Нацiонального банку України виконуються
iз значним запасом);
наявнiсть власного оборотного капiталу, який перевищує 75% вiд обсягу власного
капiталу Банку;
високий рiвень капiталiзацiї (норматив Нацiонального банку України Н2 перевищує
мiнiмальний рiвень у 3,5 рази);
потужну ресурсну пiдтримку з боку єдиного акцiонера та пов'язаних з Банком осiб (за
даними останнього кварталу сформували близько 47% зобов'язань Банку).
Нефiнансовi ресурси
Людськi ресурси, iнтелектуальний капiтал
Вiдповiдно до Стратегiї розвитку Банку на 2021-2024, найважливiшим капiталом Банку є його
персонал. Для повного розкриття його потенцiалу Банком проводиться постiйна цiлеспрямована
робота по пiдбору та пiдвищенню квалiфiкацiї кадрiв, удосконаленню форм i методiв мотивацiї
персоналу, розвитку корпоративної культури та системи внутрiшнiх комунiкацiй. Банк
нацiлений на збiльшення ефективностi процесiв та пiдвищення продуктивностi персоналу, у т.ч.
за рахунок реалiзацiї наступних заходiв:
своєчасного забезпечення пiдроздiлiв Банку персоналом необхiдного рiвня квалiфiкацiї,
що дозволить досягти рiвня укомплектованостi штату не менше 95%;
вдосконалення систем , оцiнки, планування кар'єри та ефективної мотивацiї персоналу,
що має сприяти пiдвищенню продуктивностi працi персоналу;
впровадження нових форм навчання персоналу, в тому числi системи дистанцiйного
навчання (СДО) i тестування персоналу;
розширення мережi вiдокремлених пiдроздiлiв, представлених максимальною кiлькiстю
спiвробiтникiв фронт-офiсу, що дозволить зменшити питому вагу бек-офiсного та
пiдтримуючого персоналу.
Технологiчнi ресурси
Банк має у своєму розпорядженнi наступнi технологiчнi ресурси:
Назва Функцiонал
Автоматизована банкiвська система "Б2" Виконання функцiй iз вводу, обробцi, збереженню та
виводу iнформацiї щодо операцiйної дiяльностi Банку, бухгалтерський облiк
Iнтерактивна система фронт-офiсного обслуговування клiєнтiв Банку iFOBS Дистанцiйне
обслуговування рахункiв клiєнтiв, у тому числi система "Клiєнт-Банк"
Система управлiння персоналом i розрахунку заробiтної плати HRM :: eCSpert
Управлiння
робочим часом та облiк заробiтних плат працiвникiв Банку
АРМ-СЕП 3 Обмiн файлами документiв, квитанцiй, виписок та iнших технологiчних файлiв
мiж АБС та НБУ в межах СЕП НБУ
АРМ-НБУ-Iнф
Обмiн у файловому виглядi iнформацiєю мiж САБ та iншими
iнформацiйними задачами банкiвської дiяльностi, що працюють в iнформацiйнiй мережi НБУ ,
за винятком СЕП
Транспортна система НБУ на базi IBM Websphere MQ Взаємодiя АРМ-СЕП та НБУ
"Банк-Iнфо" Система внесення iнформацiї до електронної форми Державного реєстру банкiв
Iнформацiйно-довiдкова система з купiвлi та продажу кредитних ресурсiв у нацiональнiй валютi

на мiжбанкiвському кредитному ринку (АРМ "КредIнфо2")
Управлiння
купiвлею
та
продажем кредитних ресурсiв на мiжбанкiвському ринку
Система розмiщення та кiлькiсного обiгу депозитних сертифiкатiв нацiонального Банку України
"СЕРТЛАЙН3" WEB iнтерфейс Управлiння депозитними сертифiкатами НБУ
Система реєстрацiї кредитних договорiв уповноважених банкiв з нерезидентами
Управлiння
кредитними договорами уповноважених банкiв з нерезидентами
Система пiдтвердження мiжбанкiвських валютних угод (VAL-CLI2). Управлiння
мiжбанкiвськими валютними угодами
"АРМ Заявка"
Управлiння касовою готiвкою
Система проведення операцiй з рефiнансування банкiв (АРМ "КредЛайн3") WEB iнтерфейс
Управлiння рефiнансуванням Банку
Система внесення iнформацiї до електронної форми Державного реєстру банкiв ("Банк-Iнфо")
Внесення iнформацiї до електронної форми Державного реєстру банкiв за допомогою
електронних повiдомлень, що надсилаються банками про вiдкриття, змiну вiдомостей про
вiдокремлений пiдроздiл Банку
Системи грошових переказiв Western Union, Ria, MoneyGram, Privatmoney
Intel Express, Швидка копiйка
Обслуговує платежi фiзичних осiб
Система обробки Свифт-повiдомлень Alliance Lite2
Мiжнароднi
електроннi
платежi
"SWIFT"
Система клiєнт-банк EximClient Мiжбанкiвськi електроннi платежi
Програма зв'язку FTOMail Забезпечення зв'язку у системi електронних платежiв та iнших
системах НБУ
Прикладна програма клiєнта GLite Забезпечення валютних платежiв по телексним каналам
зв'язку
Windows 7/10 Professional Забезпечення роботи робочих станцiй користувачiв
SuSe Linux Enterprise Server Забезпечення роботи серверiв iнформацiйної мережi Банку
ORACLE
Система управлiння базами даних
Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016
Забезпечення роботи робочих станцiй користувачiв
Open Office Забезпечення роботи робочих станцiй користувачiв
Eset Endpoint Security
Забезпечення антивiрусного захисту робочих станцiй користувачiв
Eset Security Authentication Забезпечення аутентифiкацiї користувачiв пiд час доступу до
корпоративних ресурсiв i конфiденцiйної iнформацiї.
CardGalaxy Обмiн даними з картковим процесинговим центром ПУМБ
Система електронного документообiгу "MEDoc" Подача електронної звiтностi та обмiн
рахунками, актами, договорами та iншими юридично значущими документами
Правова iнформацiйно-пошукова система "Лiга: Закон" Пiдтримка нормативного забезпечення
ПЗ ProVision Розрахунок резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними
банкiвськими операцiями у вiдповiдностi з МЗФЗ 9
АСКОД
Система електронного документообiгу
Емкон: звiт Складання звiту емiтента у вiдповiдностi з вимогами НКЦПФР
Forcepoint DLP Suite Програмний продукт для запобiгання витоку конфiденцiйної iнформацiї за
межi корпоративної мережi
Microsoft Windows Server Standard 2016, 2019
Операцiйна система корпоративного рiвня,
забезпечує обробку гiбридної хмари i даних, а також новий рiвень безпеки i iнновацiй для
додаткiв та iнфраструктури компанiї
Iнформацiйнi ресурси.
"06" листопада 2020 року рiшенням рейтингового комiтету Рейтингового агентства
"Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "МОТОР-БАНК" за
нацiональною шкалою на рiвнi uaAА. Банк або окремий борговий iнструмент з рейтингом uaAА
характеризується дуже високою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими українськими
банками. Рiшення про оновлення кредитного рейтингу АТ "МОТОР-БАНК" прийнято

вiдповiдно до результатiв аналiзу пiдсумкiв роботи Банку за дев'ять мiсяцiв 2020 року .
4.2. РИЗИКИ
Стратегiя управлiння банкiвськими ризиками у Банку (надалi у цьому роздiлi - Стратегiя)
визначає основнi цiлi, завдання та принципи управлiння ризиками, якi виникають за всiма
напрямами дiяльностi Банку на всiх органiзацiйних рiвнях, та встановлює мiнiмальнi вимоги
щодо органiзацiї в Банку ефективної, комплексної та адекватної системи управлiння ризиками.
Метою Стратегiї є забезпечення дiяльностi Банку, спрямованої на пiдвищення ролi
iдентифiкацiї, монiторингу, оцiнки i мiнiмiзацiї ризикiв; прийняття упереджувальних заходiв по
запобiганню втрати Банком активiв, доходiв, прибутку, капiталу, пiдтримання належного рiвня
капiталу, платоспроможностi та лiквiдностi; вiдповiдальне ставлення до коштiв клiєнтiв та
акцiонерiв, гарантоване виконання усiх зобов'язань перед клiєнтами та контрагентами Банку.
Наглядова рада Банку визначає загальну стратегiю управлiння ризиками, затверджує та здiйснює
перегляд Стратегiї та Декларацiєю схильностi до ризикiв, встановлює загальний рiвень
ризик-апетиту Банку, затверджує План вiдновлення Банку.
Правлiння Банку забезпечує виконання завдань, рiшень Наглядової ради Банку щодо
впровадження системи управлiння ризиками, уключаючи стратегiю та полiтику управлiння
ризиками, культуру управлiння ризиками, процедури, методи та iншi заходи ефективного
управлiння ризиками. Правлiння Банку визнає та виконує вимоги щодо незалежного виконання
обов'язкiв пiдроздiлами управлiння ризиками i контролю за дотриманням норм (комплаєнс) i не
втручається у виконання ними своїх обов'язкiв. Правлiння Банку делегує частину своїх функцiй i
повноважень постiйно дiючим профiльним комiтетам - Комiтету з управлiння активами i
пасивами (КУАП) - в частинi ринкових ризикiв, процентного ризику банкiвської книги та
ризику лiквiдностi, Кредитному комiтету - в частинi кредитних ризикiв. Операцiйнi ризики
належать до компетенцiї Правлiння.
Наглядова рада Банку та Правлiння Банку з метою дотримання як керiвниками, так i iншими
працiвниками Банку культури управлiння ризиками створюють необхiдну атмосферу (tone at the
top) шляхом:
визначення та дотримання корпоративних цiнностей, а також здiйснення нагляду за
дотриманням таких цiнностей;
забезпечення розумiння як керiвниками Банку, так i iншими працiвниками Банку їх ролi
пiд час управлiння ризиками з метою досягнення цiлей дiяльностi Банку, а також
вiдповiдальностi за порушення встановленого рiвня ризик-апетиту;
просування обiзнаностi щодо ризикiв шляхом забезпечення систематичного
iнформування всiх пiдроздiлiв Банку про стратегiю, полiтику, процедури з управлiння ризиками
та заохочення до вiльного обмiну iнформацiєю i критичної оцiнки прийняття ризикiв Банком;
отримання пiдтверджень, що керiвники та iншi працiвники Банку, проiнформованi про
дисциплiнарнi санкцiї або iншi дiї, якi застосовуватимуться до них у разi неприйнятної
поведiнки/порушення в дiяльностi Банку.
Основними цiлями Стратегiї є:
визначення основних принципiв управлiння ризиками;
встановлення єдиної методологiї виявлення (iдентифiкацiї) та оцiнки (вимiрювання)
ризикiв при проведеннi банкiвських операцiй i вживання заходiв з їх оптимiзацiї;
розмежування функцiй та вiдповiдальностi Наглядової ради i Правлiння Банку,
профiльних комiтетiв та пiдроздiлiв Банку в процесi управлiння ризиками;
створення ефективної системи пiдтримки та прийняття управлiнських рiшень з
урахуванням рiвня ризикiв, властивих банкiвським операцiям;
забезпечення проведення банкiвських операцiй у вiдповiдностi до встановлених
внутрiшнiх процедур (полiтик, положень, методик тощо);
забезпечення виконання вимог Нацiонального банку щодо нормативiв та iнших
обмежень;

ефективна взаємодiя пiдроздiлiв Банку на всiх органiзацiйних рiвнях в процесi
управлiння ризиками;
забезпечення життєздатностi Банку в кризових ситуацiях;
оптимiзацiя очiкуваних прибуткiв i збиткiв;
зростання фiнансової стiйкостi, кредитного рейтингу та iмiджу Банку.
Основними принципами управлiння ризиками у Банку є:
1)
ефективнiсть - забезпечення об'єктивної оцiнки розмiру ризикiв Банку та повноти заходiв
щодо управлiння ризиками з оптимальним використанням фiнансових ресурсiв, персоналу та
iнформацiйних систем щодо управлiння ризиками Банку;
2)
своєчаснiсть - забезпечення своєчасного (на раннiй стадiї) виявлення, вимiрювання,
монiторингу, контролю, звiтування та пом'якшення всiх видiв ризикiв на всiх органiзацiйних
рiвнях;
3)
структурованiсть - чiткий розподiл функцiй, обов'язкiв i повноважень з управлiння
ризиками мiж усiма структурними пiдроздiлами та працiвниками Банку, та їх вiдповiдальностi
згiдно з таким розподiлом;
4)
розмежування обов'язкiв (вiдокремлення функцiї контролю вiд здiйснення операцiй
Банку) - уникнення ситуацiї, за якої одна й та сама особа здiйснює операцiї Банку та виконує
функцiї контролю;
5)
усебiчнiсть та комплекснiсть - охоплення всiх видiв дiяльностi Банку на всiх
органiзацiйних рiвнях та в усiх його структурних пiдроздiлах, оцiнка взаємного впливу ризикiв;
6)
пропорцiйнiсть - вiдповiднiсть системи управлiння ризиками бiзнес-моделi Банку, його
системнiй важливостi, а також рiвню складностi операцiй, що здiйснюються Банком;
7)
незалежнiсть - свобода вiд обставин, що становлять загрозу для неупередженого
виконання пiдроздiлом з управлiння ризиками та пiдроздiлом контролю за дотриманням норм
(комплаєнс) своїх функцiй;
8)
конфiденцiйнiсть - обмеження доступу до iнформацiї, яка має бути захищеною вiд
несанкцiонованого ознайомлення;
9) прозорiсть - оприлюднення Банком iнформацiї щодо системи управлiння ризиками та
профiлю ризику.
Банк на постiйнiй основi здiйснює виявлення, iдентифiкацiю, оцiнку, монiторинг, контроль та
мiнiмiзацiю всiх видiв ризикiв, на якi вiн наражається/може наражатися пiд час своєї дiяльностi.
З метою побудови ефективної системи ризик-менеджменту в Банку та усвiдомлення ризикiв
всiма вiдповiдальними виконавцями, Банк забезпечує комплексну оцiнку основних видiв
ризикiв, на якi вiн наражається/може наражатися.
Найбiльш суттєвим ризиком Банк вважає кредитний ризик, який визначається як ймовiрнiсть
виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходiв унаслiдок
невиконання боржником/контрагентом узятих на себе зобов'язань вiдповiдно до умов договору.
Рiвень ризику Банку визначається системою зовнiшнiх лiмiтiв (нормативним рiвнем прийняття
ризику) та системою внутрiшнiх лiмiтiв для суттєвих ризикiв, що пiддаються кiлькiсному
вимiрюванню.
Система зовнiшнiх лiмiтiв (нормативний рiвень прийняття ризику) визначається системою
економiчних нормативiв, встановлених Нацiональним банком.
Система внутрiшнiх лiмiтiв використовується з метою встановлення певних обмежень стосовно
розподiлу сукупного ризику всерединi Банку, обмеження сукупного рiвня ризику Банку та рiвня
ризику за окремими видами ризикiв.
Основним завданням розвитку системи управлiння ризиками на 2021 рiк Банк визначає:
пiдготовку до впровадження вимог до капiталу пiд операцiйний ризик;
впровадження розрахунку коефiцiєнта чистого стабiльного фiнансування (NSFR);
розробка плану вiдновлення дiяльностi Банку та банкiвської групи у вiдповiдностi до
Постанови НБУ вiд 18.07.2019 №95.
Банком в звiтному роцi не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похiдних

цiнних паперiв.
4.3. ВIДНОСИНИ З АКЦIОНЕРАМИ ТА ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ
Вплив операцiй з єдиним акцiонером та пов'язаними особами на загальний обсяг дiяльностi
Банку є суттєвим - станом на 31.12.2020 їх питома вага становила 3% активiв та 47% зобов'язань
Банку.
В перiод 2021-2024 планується зменшення (у вiдносному вимiрi) впливу зобов'язань перед
єдиним акцiонером та пов'язаними особами на загальний обсяг зобов'язань Банку до 15-20% на
тлi зменшення їх обсягу. Вплив на активи має скоротитися бiльш суттєво (до 1%).
Вiдносини з акцiонерами та пов'язаними особами здiйснюються Банком з урахуванням
обмежень, визначених чинним законодавством України, нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України, Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 24 (МСБО 24)
та внутрiшнiми нормативними документами Банку. З цiєю метою в Банку дiє низка внутрiшнiх
нормативних документiв, а саме:
Положення про визначення пов'язаних осiб Банку, затверджене Правлiнням Банку,
вiдповiдно до якого проводиться визначення приналежностi контрагентiв Банку до кола
пов'язаних осiб;
Положення про операцiї з пов'язаними з Банком особами, затверджене Наглядовою
радою Банку, яке регламентує порядок здiйснення, контроль та нагляд за операцiями з
пов'язаними особами.
У Банку забезпечується наявнiсть вiдповiдних iнформацiйних систем для виявлення активних
операцiй з пов'язаними особами, ведення перелiку пов'язаних осiб Банку, визначення обсягу
операцiй щодо кожної пов'язаної особи, а також загального обсягу таких операцiй з метою їх
монiторингу.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
В звiтному роцi цiновий ризик в Банку вiдсутнiй в зв'язку з вiдсутнiстю операцiй з цiнними
паперами та торгiвлi на товарних ринках.
Рiвень ризику Банку визначається системою зовнiшнiх лiмiтiв (нормативним рiвнем прийняття
цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та iн.) та системою внутрiшнiх лiмiтiв
для суттєвих ризикiв, що пiддаються кiлькiсному вимiрюванню.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
1. Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Банк - розмiщений на власному
веб-сайтi за посиланням:
https://motor-bank.ua/about-the-bank/statutni-document/
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший
кодекс корпоративного управлiння - Банком не застосовується.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги

Будь-яка iнформацiя про практику корпоративного управлiння, що застосовується понад
визначенi законодавством вимоги - Банком не використовується.
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
Банк дiє у вiдповiдностi з власним Кодексом корпоративного управлiння.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові
09.04.2020
100

Порядок денний:
1. Розгляд звiту Наглядової ради Банку за 2019 рiк та затвердження заходiв за
результатами його розгляду.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради та
Правлiння Банку за 2019 рiк.
3. Затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради Банку за 2019 рiк.
4. Затвердження рiчної звiтностi Банку за 2019 рiк та заходiв за результатами
розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту.
5. Розподiл прибутку Банку та виплата дивiдендiв за 2019 рiк.
6. Про збiльшення статутного капiталу Банку.
На пiдставi статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" єдиним
акцiонером Банку Богуслаєвим Вячеславом Олександровичем одноосiбно були
прийнятi наступнi рiшення: затверджений звiт Наглядової ради Банку за 2019 рiк;
за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради та Правлiння Банку за 2019 рiк їх
робота визнана задовiльною; затверджений звiт про винагороду членiв Наглядової
ради Банку за 2019 рiк.; затверджена рiчна звiтнiсть Банку за 2019 рiк та
розглянутi висновки зовнiшнього аудиту; розподiлений прибуток Банку за 2019
рiк, прийнято рiшення про виплату дивiдендiв та затверджений розмiр рiчних
дивiдендiв.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів

позачергові
X
17.02.2020
100

Банк є товариством з одним акцiонером.
На пiдставi статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" єдиним
акцiонером Банку Богуслаєвим Вячеславом Олександровичем одноосiбно було
прийняте рiшення у вiдповiдностi з порядком денним щодо визначення
Основних напрямкiв дiяльностi АТ "МОТОР-БАНК" на 2020-2022 роки.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

річні

позачергові
X
18.04.2020
100

Опис

На пiдставi статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства", єдиним
акцiонером Банку Богуслаєвим Вячеславом Олександровичем одноосiбно
вiдповiдно порядку денному було прийняте рiшення про затвердження умови
додаткової угоди до цивiльно-правового договору (контракту), що
укладатиметься з членом Наглядової ради Савченком А.В., затвердження змiн до
бюджету витрат Наглядової ради Банку.
позачергові
X
24.12.2020
100
На пiдставi статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства", єдиним
акцiонером Банку Богуслаєвим Вячеславом Олександровичем одноосiбно
вiдповiдно порядку денному були прийнятi рiшення про 1) виплату додаткової
заохочувальної грошової винагороди членам Наглядової ради АТ
"МОТОР-БАНК" та премiювання працiвникiв АТ "МОТОР-БАНК". 2) З метою
актуалiзацiї визначенi Основнi напрямки дiяльностi АТ "МОТОР-БАНК" на
2021-2024 роки.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

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
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Банк є товариством з одним акцiонером. На пiдставi статтi 49
Закону України "Про акцiонернi товариства" протягом звiтного
Інше (зазначити)
перiоду єдиним акцiонером Банку Богуслаєвим Вячеславом
Олександровичем одноосiбно приймалися рiшення.
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
X
голосуючих 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
Банк є товариством з одним акцiонером. На пiдставi статтi 49
Закону України "Про акцiонернi товариства" протягом звiтного
Інше (зазначити)
перiоду єдиним акцiонером Банку Богуслаєвим Вячеславом
Олександровичем одноосiбно приймалися рiшення.
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так

Ні

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Жоднi з вищезазначених питань єдиним акцiонером не
Інше (зазначити)
розглядалися.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
Єдиний акцiонер Банку
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Богуслаєв В.О.
товариства
Інше (зазначити)
д/н
У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

д/н

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

д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад
наглядової ради
Хохлов Юрiй
Олександрович

Незалежний
член
наглядової
ради
X

Залежний
член
наглядової
ради

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради
Голова Наглядової ради, незалежний
директор Банку Хохлов Юрiй

Олександрович має повну вищу освiту в
галузi економiки та значний досвiд роботи в
банкiвськiй системi на керiвних посадах.
Нацiональним банком України було
пiдтверджено вiдповiднiсть професiйної
придатностi та дiлової репутацiї Хохлова
Ю.О. вимогам, встановленим Законом
України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"
до керiвникiв Банку. Протягом звiтного
перiоду Голова Наглядової ради Банку
Хохлов Ю.О. органiзовував її роботу,
скликав засiдання Наглядової ради, визначав
порядок денний засiдань, голосував на них,
забезпечував надання членам Наглядової
ради повiдомлень про початок i дату
проведення засiдань та органiзовував
своєчасне розповсюдження необхiдних
матерiалiв для прийняття членами
Наглядової ради вiдповiдних рiшень.
Вiдповiдно до розподiлу сфер
вiдповiдальностi за напрямками дiяльностi
Банку Хохлов Ю.О. здiйснює кураторство за
реалiзацiєю наступних роздiлiв Бiзнес-плану:
Управлiння ризиками, Роздрiбний та
корпоративний бiзнес, Корпоративне
управлiння, Розвиток регiональної мережi та
каналiв продажу. Хохлов Ю.О. приймав
активну участь в розглядi та обговореннi
питань порядку денного в 63 засiданнях
Наглядової ради Банку. Хохлов Ю.О.
вiдповiдає вимогам щодо незалежностi,
встановленим Законом України "Про
акцiонернi товариства" та
нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України. Посади в
iнших юридичних особах не займає.
Лунiн Вiктор
Олексiйович

X

Заступник Голови Наглядової ради Банку
Лунiн Вiктор Олексiйович має повну вищу
освiту в галузi економiки та значний досвiд
роботи в банкiвськiй системi на керiвнiй
посадi. Нацiональним банком України було
пiдтверджено вiдповiднiсть професiйної
придатностi та дiлової репутацiї Лунiна В.О.
вимогам, встановленим Законом України
"Про банки i банкiвську дiяльнiсть" до
керiвникiв Банку. У разi неможливостi
виконання Головою Наглядової ради своїх
повноважень його повноваження здiйснює
заступник Голови Наглядової ради.
Вiдповiдно до розподiлу сфер

Дем'янова Олена
Вiкторiвна

X

Пересада Сергiй
Анатолiйович

X

вiдповiдальностi за напрямками дiяльностi
Банку Лунiн В.О. здiйснює кураторство за
реалiзацiєю наступних роздiлiв Бiзнес-плану:
Управлiння ризиками, Фiнансовi цiлi,
Розвиток клiєнтської бази та продуктовий
портфель, Маркетинговi заходи. Протягом
звiтного перiоду член Наглядової ради Банку
Лунiн В.О. приймав активну участь в
розглядi та обговореннi питань порядку
денного в 56 засiданнях Наглядової ради
Банку. Лунiн В.О. займає посади
фiнансового директора та члена Ради
Директорiв АТ "МОТОР СIЧ". Основний вид
дiяльностi АТ "МОТОР СIЧ" - виробництво
авiацiйних двигунiв та промислових
газотурбiнних установок.
Член Наглядової ради Банку Дем'янова
Олена Вiкторiвна має повну вищу освiту в
галузi економiки та досвiд роботи в
банкiвськiй системi на керiвнiй посадi.
Нацiональним банком України було
пiдтверджено вiдповiднiсть професiйної
придатностi та дiлової репутацiї Дем'янової
О.В. вимогам, встановленим Законом
України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"
до керiвникiв Банку. Вiдповiдно до
розподiлу сфер вiдповiдальностi за
напрямками дiяльностi Банку Дем'янова О.В.
здiйснює кураторство за реалiзацiєю
наступних роздiлiв Бiзнес-плану: Фiнансовий
аналiз та звiтнiсть Банку, Управлiння
персоналом. Протягом звiтного перiоду член
Наглядової ради Банку Дем'янова О.В.
приймала активну участь в розглядi та
обговореннi питань порядку денного в 63
засiданнях Наглядової ради Банку. Дем'янова
О.В. займає посаду головного бухгалтера
ТОВ "Вертольоти МОТОР СIЧ". Основний
вид дiяльностi ТОВ "Вертольоти МОТОР
СIЧ" - виробництво лiтальних апаратiв.
Член Наглядової ради Банку Пересада Сергiй
Анатолiйович має повну вищу освiту в галузi
права та досвiд роботи в банкiвськiй системi
на керiвнiй посадi. Нацiональним банком
України було пiдтверджено вiдповiднiсть
професiйної придатностi та дiлової репутацiї
Пересади С.А. вимогам, встановленим
Законом України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть" до керiвникiв Банку. Вiдповiдно
до розподiлу сфер вiдповiдальностi за
напрямками дiяльностi Банку Пересада С.А.

Дунаєнко Надiя
Сергiївна

Приходько Нiна
Миколаївна

X

X

здiйснює кураторство за реалiзацiєю
наступних роздiлiв Бiзнес-плану: Безпека,
Робота з проблемними активами,
Корпоративне управлiння. Протягом
звiтного перiоду член Наглядової ради Банку
Пересада С.А. приймав активну участь в
розглядi та обговореннi питань порядку
денного в 62 засiданнях Наглядової ради
Банку. Пересада С.А. займає посаду
Директора з правових питань АТ "МОТОР
СIЧ". Основний вид дiяльностi АТ "МОТОР
СIЧ" - виробництво авiацiйних двигунiв та
промислових газотурбiнних установок.
Член Наглядової ради Банку Дунаєнко Надiя
Сергiївна. 06.10.2020р. здiйснена замiна
представника акцiонера на пiдставi його
письмового повiдмлення: Дунаєнко Н.С.
призначена замiсть Савченко Андрiя
Вiкторовича. Дунаєнко Н.С. має повну вищу
освiту в галузi фiнансiв. Нацiональним
банком України було пiдтверджено
вiдповiднiсть професiйної придатностi та
дiлової репутацiї Дунаєнко Н.С. вимогам,
встановленим Законом України "Про банки i
банкiвську дiяльнiсть" до керiвникiв Банку.
Вiдповiдно до розподiлу сфер
вiдповiдальностi за напрямками дiяльностi
Банку Дунаєнко Н.С. здiйснює кураторство
за реалiзацiєю наступних роздiлiв
Бiзнес-плану: Корпоративне управлiння,
Iнвестицiйна дiяльнiсть. Протягом звiтного
перiоду член Наглядової ради Банку
Дунаєнко Н.С. приймала участь в розглядi та
обговореннi питань порядку денного в 21
засiданнi Наглядової ради Банку. Займає
посаду директора ТОВ "ФIРМА "МОТОРДIЛЕР". Основний вид дiяльностi ТОВ
"ФIРМА "МОТОР-ДIЛЕР" - брокерська
дiяльнiсть.
Член Наглядової ради, незалежний директор
Банку Приходько Нiна Миколаївна, має
повну вищу освiту в галузi економiки та
значний досвiд роботи в банкiвськiй системi
на посадi головного бухгалтера.
Нацiональним банком України погоджено
Приходько Н.М. як кандидата напосаду
члена Наглядової ради Банку. Протягом
звiтного перiоду член Наглядової ради Банку
Приходько Н.М. приймала активну участь в
розглядi та обговореннi питань порядку
денного в 63 засiданнях Наглядової ради

Суржик Iнна
Вiкторiвна

X

Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Банку. Вiдповiдно до розподiлу сфер
вiдповiдальностi за напрямками дiяльностi
Банку Приходько Н.М. здiйснює кураторство
за реалiзацiєю наступних роздiлiв
Бiзнес-плану: Роздрiбний та корпоративний
бiзнес, Мiжбанкiвський бiзнес, Фiнансовий
аналiз та звiтнiсть Банку. Приходько Н.М.
вiдповiдає вимогам щодо незалежностi,
встановленим Законом України "Про
акцiонернi товариства" та
нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України. Посади в
iнших юридичних особах не займає.
Член Наглядової ради, незалежний директор
Банку Суржик Iнна Вiкторiвна ,має повну
вищу освiту в галузi економiки та значний
досвiд роботи в банкiвськiй системi на
керiвних посадах. Нацiональним банком
України погоджено Суржик I.В. напосаду
члена Наглядової ради Банку. Протягом
звiтного перiоду член Наглядової ради Банку
Суржик I.В. приймала активну участь в
розглядi та обговореннi питань порядку
денного в 62 засiданнях Наглядової ради
Банку. Вiдповiдно до розподiлу сфер
вiдповiдальностi за напрямками дiяльностi
Банку Суржик I.В. здiйснює кураторство за
реалiзацiєю наступних роздiлiв Бiзнес-плану:
Розвиток регiональної мережi та каналiв
продажу. Суржик I.В. вiдповiдає вимогам
щодо незалежностi, встановленим Законом
України "Про акцiонернi товариства" та
нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України. Посади в
iнших юридичних особах не займає.
Протягом 2020р. Наглядовою радою Банку всього було
проведено 63 засiдання, на яких розглядались питання та
приймались рiшення, що вiдносяться до її виключної
компетенцiї, визначеної Положенням про Наглядову раду АТ
"МОТОР-БАНК"
https://motor-bank.ua/about-the-bank/statutni-document/. Рiшення
Наглядовою радою приймались колегiально шляхом
голосування, в тому числi шляхом таємного голосування з
використанням бюлетенiв. Принцип голосування 1 член
Наглядової ради - один голос.
Для виконання цiлей та завдань, поставлених акцiонером перед
Банком, протягом звiтного перiоду Наглядовою радою Банку в
межах своєї виключної компетенцiї була виконана наступна
робота:

"
Затвердженi та актуалiзованi Стратегiя розвитку Банку та
Бiзнес-план Банку на 2020 рiк.
"
Органiзацiйна структура Банку приведена у вiдповiднiсть
до вимог Положення про здiйснення банками фiнансового
монiторингу, затвердженого Постановою Правлiння НБУ вiд
19.05.2020 №65
"
Протягом звiтного перiоду внутрiшнi документи Банку
приводились у вiдповiднiсть до вимог Положення про
органiзацiю системи управлiння ризиками в банках України та
банкiвських групах, затвердженого Постановою Правлiння НБУ
вiд 11.06.2018 №64 (зi змiнами та доповненнями) та iнших
нормативних документiв, шляхом їх актуалiзацiї та затвердження
в нових редакцiях.
"
З метою розширення географiї присутностi Банку,
збiльшення клiєнтської бази та отримання додаткового прибутку
було прийняте рiшення про створення вiддiлення Банку у мiстi
Києвi - Київське вiддiлення АТ "МОТОР-БАНК" - та
затверджено положення про цей вiдокремлений пiдроздiл.
"
З метою оптимiзацiї структури регiональної мережi Банку,
скорочення непродуктивних витрат та збiльшення рентабельностi
роботи Банку прийнято вiдповiдне рiшення про припинення
дiяльностi Одеського та Чорноморського вiддiлень АТ
"МОТОР-БАНК" та Представництва АТ "МОТОР-БАНК" в м.
Києвi.
"
Розглянутий звiт про виконання плану проведення
аудиторських перевiрок управлiнням внутрiшнього аудиту Банку
за 2019р. Затверджений Стратегiчний план проведення
аудиторських перевiрок управлiння внутрiшнього аудиту Банку
та план проведення аудиторських перевiрок управлiння
внутрiшнього аудиту Банку на 2020р., що складенi на основi
ризик-орiєнтованого пiдходу. Перiодично розглядались звiти
управлiння внутрiшнього аудиту Банку за аудиторськими
перевiрками, здiйсненими у вiдповiдностi iз затвердженим
Наглядовою радою планом проведення аудиторських перевiрок
(аудиту) на 2020р. та стан реалiзацiї рекомендацiй iз усунення
порушень i недолiкiв у дiяльностi Банку, виявлених за
результатами аудиторських перевiрок. За результатами перевiрок
були наданi вiдповiднi висновки та рекомендацiї щодо
пiдвищення рiвня системи внутрiшнього контролю та зниження
рiвня ризикiв за напрямками дiяльностi Банку.
"
Для проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi Банку
та рiчної консолiдованої звiтностi банкiвської групи, до складу
якої входить Банк, проведено конкурс з вiдбору суб'єктiв
аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання
послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi. За
результатами проведеного конкурсу ТОВ АК "КРОУ УКРАЇНА"
визначене для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової
звiтностi АТ "МОТОР-БАНК" та банкiвської групи АТ
"МОТОР-БАНК" за 2020 р.
"
У випадках визначених нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України Наглядова рада приймала рiшення

про надання Банком кредиту пов'язаним з Банком особам у сумi,
що перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного капiталу Банку та
затверджувала рiшення Кредитного комiтету Банку про
можливiсть здiйснення активних операцiй у розмiрi 10% i бiльше
регулятивного капiталу Банку.
"
Протягом звiтного перiоду Наглядова рада забезпечувала
функцiонування системи внутрiшнього контролю i системи
управлiння ризиками Банку шляхом актуалiзацiї та затвердження
внутрiшнiх документiв Банку та здiйснювала контроль за
ефективнiстю цих систем, дiяльнiстю Правлiння та пiдроздiлiв
контролю шляхом розгляду регулярних звiтiв та здiйснення
оцiнки.
"
Здiйснювався контроль за виконанням рекомендацiй,
наданих Нацiональним банком України та iншими органами
державної влади та управлiння (ДФС, ФГВФО) за результатами
перевiрок, проведених у звiтному перiодi.
"
ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" визначений в якостi
квалiфiкованого незалежного експерта для здiйснення оцiнки
ефективностi та якостi роботи пiдроздiлу внутрiшнього аудиту
Банку. Затвердили умови договору про надання аудиторських
послуг, що був укладений з ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" та
встановити загальний розмiр оплати послуг аудитора.
"
Наглядовою радою Банку в межах визначеної компетенцiї
приймалися й iншi рiшення, необхiднi для забезпечення
дiяльностi Банку.
ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" визначений в якостi
квалiфiкованого незалежного експерта для здiйснення оцiнки
ефективностi та якостi роботи пiдроздiлу внутрiшнього аудиту
Банку. Затвердили умови договору про надання аудиторських
послуг, що був укладений з ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" та
встановити загальний розмiр оплати послуг аудитора.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

X
X
X
В звiтному роцi комiтети не
створювалися

Персональний склад
комітетів
д/н
д/н
д/н

Чи проведені засідання
В звiтному роцi комiтети не створювалися
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки В звiтному роцi комiтети не створювалися
роботи комітетів

д/н

зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
Протягом звiтного перiоду Наглядова рада Банку здiйснювала
наглядової ради
стратегiчне управлiння дiяльнiстю Банку, забезпечувала контроль
за дiяльнiстю Правлiння та сприяла досягненню фiнансових
цiлей.
Склад та структура Наглядової ради вiдповiдають вимогам
статей 39 та 42 Закону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть". Нацiональний банк України у встановленому ним
порядку погоджує на посади керiвникiв банку (кандидатiв на
посади керiвникiв банку). Кандидатури всiх членiв Наглядової
ради Банку погодженi Нацiональним банком України. Банк
щорiчно проводить перевiрку вiдповiдностi керiвникiв Банку
вимогам законодавства України. Всi члени Наглядової ради
перевiряються на вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам, а
незалежнi директори також на вiдповiднiсть вимогам щодо
незалежностi. За результатами перевiрки в звiтному роцi всi
члени Наглядової ради вiдповiдають вимогам чинного
законодавства України.
Винагорода членiв Наглядової ради складається з фiксованої та
змiнної частини. Встановлення змiнної частини винагороди
членам Наглядової ради здiйснюється єдиним акцiонером на
основi вимiрювання та оцiнки ефективностi результатiв роботи
по набору показникiв. Показники враховують всi суттєвi аспекти
дiяльностi як фiнансовi так i нефiнансовi, згiдно Положення про
винагороду членiв Наглядової ради Банку.
За наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Банку за 2020 рiк
єдиним акцiонером прийняте рiшення визнати роботу Наглядової
ради Банку в 2020 роцi задовiльною.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми

правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
д/н

Ні

X
X
X
X

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Встановлення додаткової винагороди членам Наглядової ради
проводиться на основi вимiрювання та оцiнки ефективностi
результатiв роботи по набору показникiв. Показники враховують
Інше (запишіть)
всi суттєвi аспекти дiяльностi як фiнансовi так i нефiнансовi,
згiдно "Положення про винагороду членiв Наглядової ради АТ
"МОТОР-БАНК".
Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
1. Голова Правлiння,
Чихун В.В.

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Очолює та керує роботою Правлiння Банку.
Забезпечення реалiзацiї наступних роздiлiв Бiзнес-плану Банку:
управлiння персоналом, розвиток клiєнтської бази та
продуктовий портфель, управлiння ризиками, фiнансовий аналiз
та звiтнiсть, розвиток регiональної мережi, маркетинговi заходи,
IТ-напрямок, iнформацiйна безпека, безпека, фiнансовi цiлi, iнше.

2. Перший заступник
Голови Правлiння, член
Правлiння Бериславський
С.М.

Очолює напрямок роботи Банку - "Пiдтримка".
Забезпечення реалiзацiї наступних роздiлiв Бiзнес-плану Банку:
управлiння персоналом, розвиток клiєнтської бази та
продуктовий портфель, розвиток регiональної мережi,
маркетинговi заходи, IТ-напрямок, iнформацiйна безпека,
безпека, фiнансовi цiлi, iнше.

3. Заступник Голови
Правлiння, член
Правлiння Воiнов Є.М.

Очолює напрямок роботи Банку - "Бiзнес".
Забезпечення реалiзацiї наступних роздiлiв Бiзнес-плану Банку:
розвиток клiєнтської бази та продуктовий портфель, розвиток
регiональної мережi, маркетинговi заходи, фiнансовi цiлi.

4. Головний бухгалтер,
член Правлiння
Мотроненко Л.О.

Забезпечення: дотримання єдиних методологiчних засад
бухгалтерського облiку; органiзацiї контролю за вiдображенням в
облiку всiх операцiй, якi здiйснюються Банком; складання i
подання у встановленi строки фiнансової звiтностi.
Забезпечення реалiзацiї наступних роздiлiв Бiзнес-плану Банку:
управлiння персоналом, фiнансовий аналiз та звiтнiсть, розвиток
регiональної мережi, IТ-напрямок.

5. Начальник Управлiння
аналiзу та оцiнки ризикiв,
член Правлiння Патлах
В.Ф.

Забезпечення своєчасного виявлення, вимiрювання, монiторингу,
контролю, пом'якшення та звiтування щодо суттєвих ризикiв
Банку, координацiї роботи з питань управлiння ризиками Банку.
Забезпечення реалiзацiї роздiлу Бiзнес-плану Банку "Управлiння
ризиками".

6. Вiдповiдальний
працiвник-начальник
Управлiння фiнансового
монiторингу, член
Правлiння Удовiченко
О.В.

Органiзацiя, реалiзацiя та контроль за виконанням Банком вимог
внутрiшньобанкiвської системи запобiгання та протидiї
легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом,
фiнансування тероризму та фiнансування розповсюдження зброї
масового знищення, проведення первинного фiнансового
монiторингу, недопущення використання послуг та продуктiв
Банку для проведення фiнансових операцiй з протиправною
метою.

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

За звiтний рiк Правлiнням Банку проведено 299 засiдань.
Рiшення Правлiнням приймались колегiально шляхом
голосування, в тому числi шляхом заочного або таємного
голосування з використанням бюлетенiв. Принцип голосування 1
член Правлiння - один голос.
На засiданнях Правлiння розглядались питання та приймались
рiшення вiдповiдно до його компетенцiї. До компетенцiї
Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, що
належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та
Наглядової ради Банку. Зокрема, Правлiнням Банку було
забезпечено пiдготовку для затвердження Наглядовою радою
проектiв Стратегiї розвитку та Бiзнес-плану Банку та iнших
внутрiшнiх нормативних документiв Банку, якi вiднесенi до
компетенцiї Наглядової ради; забезпечувалась реалiзацiя
Стратегiї розвитку та Бiзнес-плану Банку; забезпечено
вiдкриття/закриття вiдокремлених пiдроздiлiв вiдповiдно до
рiшень Наглядової ради про їх створення - вiдкрито вiддiлення
Банку у мiстi Києвi, а нерентабельнi вiддiлення в Одесi й
Чорноморську, представництво в м. Київ закритi; здiйснювалась
реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками,
забезпечувалось впровадження процедур управлiння ризиками,
затверджених Наглядовою радою; здiйснювались заходи для
забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що
застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв; були затвердженi
внутрiшнi положення, якими регулюється дiяльнiсть Банку,

переданi для затвердження Правлiнню за рiшенням Наглядової
ради, розробленi проекти нових актуалiзованих редакцiй
положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i
вiдокремлених пiдроздiлiв Банку; здiйснювалось формування
визначеної Наглядовою радою органiзацiйної структури,
перiодично розглядались звiти керiвникiв структурних
пiдроздiлiв та здiйснювалась оцiнка їх роботи; забезпечувалось
виконання рiшень єдиного акцiонера та Наглядової ради. Крiм
цього, у випадках визначених нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України, Правлiння Банку приймало
рiшення про надання Банком кредиту пов'язаним з Банком
особам у сумi, що перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного
капiталу Банку та затверджувало рiшення Кредитного комiтету
Банку про можливiсть здiйснення активних операцiй у розмiрi
10% i бiльше регулятивного капiталу Банку, тощо.
Оцінка роботи
виконавчого органу

Склад та структура Правлiння вiдповiдають вимогам статей 40 та
42 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
Нацiональний банк України у встановленому ним порядку
погоджує на посади керiвникiв банку (кандидатiв на посади
керiвникiв банку). Кандидатури всiх членiв Правлiння Банку
погодженi Нацiональним банком України. Банк щорiчно
проводить перевiрку вiдповiдностi керiвникiв Банку вимогам
законодавства України. Всi члени Правлiння перевiряються на
вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам. За результатами
перевiрки в звiтному роцi всi члени Правлiння вiдповiдають
вимогам чинного законодавства України.
Винагорода членiв Правлiння складається з фiксованої та змiнної
частини. Встановлення змiнної частини винагороди членам
Правлiння здiйснюється Наглядовою радою перiодично на основi
вимiрювання та оцiнки ефективностi результатiв роботи по
набору показникiв. Показники враховують всi суттєвi аспекти
дiяльностi як фiнансовi так i нефiнансовi, згiдно Положення про
винагороду (систему мотивацiї та управлiння ефективнiстю)
членiв Правлiння на основi КРI (ключовi показники
ефективностi).
За наслiдками розгляду звiту Правлiння Банку за 2020 рiк
Наглядовою радою прийняте рiшення визнати роботу Правлiння
Банку в 2020 роцi задовiльною.

Примітки
Правлiння Банку здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з Положенням про Правлiння, яке
розмiщено на веб-сайтi Банку за посиланням:
https://motor-bank.ua/about-the-bank/statutni-document/.
Для вирiшення тематичних питань, Правлiнням Банку створенi наступнi комiтети та комiсiї:
Кредитний комiтет, Комiтет з управлiння активами та пасивами, Тарифний комiтет, Бюджетний
комiтет, Технологiчний комiтет, Комiсiя з питань iнформацiйної безпеки, Тендерна комiсiя,
Комiсiя по роботi з проблемними активами.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Вiдповiдно до вимог законодавства України в Банку створена система внутрiшнього контролю,
яка спрямована на забезпечення порядку здiйснення i досягнення цiлей внутрiшнього контролю
в Банку.
Метою запровадження системи внутрiшнього контролю у Банку є досягнення:
"
ефективностi проведення операцiй Банку, захист вiд потенцiйних помилок, порушень,
втрат, збиткiв у дiяльностi Банку;
"
ефективностi управлiння ризиками;
"
адекватностi, усебiчностi, повноти, надiйностi, доступностi, своєчасностi подання
iнформацiї користувачам для прийняття вiдповiдних рiшень, у тому числi подання фiнансової,
статистичної, управлiнської, податкової та iншої звiтностi;
"
повноти, своєчасностi та достовiрностi вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй
Банку;
"
дотримання Банком законодавчих актiв, ринкових стандартiв, а також стандартiв та
внутрiшнiх документiв Банку (комплаєнс);
"
ефективностi управлiння персоналом;
"
недопущення використання послуг та продуктiв Банку з протиправною метою, виявлення
i запобiгання проведенню фiнансових операцiй, що можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю
(вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму та/або
фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Система внутрiшнього контролю охоплює всi етапи дiяльностi Банку та включає:
"
попереднiй контроль, який проводиться до фактичного здiйснення операцiй Банку та
забезпечується в частинi пiдбору персоналу, залучення i розмiщення грошових коштiв,
матерiальних ресурсiв, вибору постачальникiв товарiв, робiт та послуг, розроблення та
запровадження нових продуктiв;
"
поточний контроль, який проводиться пiд час здiйснення операцiй Банку i включає
контроль за дотриманням законодавчих актiв та внутрiшнiх документiв Банку щодо здiйснення
цих операцiй, порядку прийняття рiшень про їх здiйснення, контроль за повним, своєчасним i
достовiрним вiдображенням операцiй у бухгалтерському облiку та звiтностi, контроль за
збереженням майна Банку;
"
подальший контроль, який проводиться пiсля здiйснення операцiй Банку та полягає в
перевiрцi обгрунтованостi i правильностi здiйснення операцiй, вiдповiдностi документiв
установленим формам i вимогам щодо їх оформлення, вiдповiдностi виконуваних працiвниками
обов'язкiв їх посадовим iнструкцiям, виявленнi причин порушень i недолiкiв та визначеннi
заходiв щодо їх усунення, контролi за виконанням планових показникiв дiяльностi, визначених у
Стратегiї розвитку Банку, його Бiзнес-планах, перевiрцi повноти i достовiрностi даних
фiнансової, статистичної, управлiнської, податкової та iншої звiтностi, сформованої Банком.
Банк забезпечує функцiонування системи внутрiшнього контролю шляхом:
"
контролю керiвникiв Банку за дотриманням законодавства України та внутрiшнiх
процедур Банку;
"
розподiлу обов'язкiв пiд час здiйснення дiяльностi Банку;
"
контролю за функцiонуванням системи управлiння ризиками;
"
контролю за iнформацiйною безпекою та обмiном iнформацiєю;
"
упровадження процедур внутрiшнього контролю;
"
проведення монiторингу системи внутрiшнього контролю;
"
упровадження процедур внутрiшнього аудиту.
Банк здiйснює комплексну оцiнку щонайменше таких суттєвих видiв ризикiв:

"
кредитного ризику;
"
ризику лiквiдностi;
"
процентного ризику банкiвської книги;
"
ринкового ризику;
"
операцiйного ризику;
"
комплаєнс-ризику;
"
iнших суттєвих видiв ризикiв, на якi Банк наражається пiд час своєї дiяльностi.
Банк органiзовує систему управлiння ризиками, яка грунтується на розподiлi обов'язкiв мiж
пiдроздiлами Банку iз застосуванням моделi трьох лiнiй захисту:
"
перша лiнiя - на рiвнi бiзнес-пiдроздiлiв Банку та пiдроздiлiв пiдтримки дiяльностi Банку.
Цi пiдроздiли приймають ризики та несуть вiдповiдальнiсть за них i подають звiти щодо
поточного управлiння такими ризиками;
"
друга лiнiя - на рiвнi пiдроздiлу з управлiння ризиками та пiдроздiлу контролю за
дотриманням норм (комплаєнс);
"
третя лiнiя - на рiвнi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
З метою забезпечення управлiння ризиками Наглядова рада Банку створила постiйно дiючi
пiдроздiли, яким надається пряма та необмежена можливiсть обговорення питань щодо ризикiв
безпосередньо з Наглядовою радою Банку без необхiдностi (обов'язку) iнформування про це
членiв Правлiння Банку. До таких пiдроздiлiв належить пiдроздiл з управлiння ризиками Управлiння аналiзу та оцiнки ризикiв та пiдроздiл контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Управлiння комплаєнс контролю.
Банк забезпечує перевiрки ефективностi системи внутрiшнього контролю та системи управлiння
ризиками, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту.
Банк забезпечує виконання вимог законодавства з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї
(вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму та/або
фiнансування розповсюдження зброї масового знищення - Управлiння фiнансового монiторингу
Управлiння аналiзу та оцiнки ризикiв, Управлiння комплаєнс контролю, Управлiння
фiнансового монiторингу та Управлiння внутрiшнього аудиту пiдпорядковуються Наглядовiй
радi Банку.
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?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
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)
д/н

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
Інформація
Документи
Копії
Інформація
Інформація про
розповсюдж оприлюднюється надаються докуме розміщуєтьс
діяльність
ується на
в
для
нтів
я на
акціонерного
загальних загальнодоступні ознайомлен надают
власному
товариства
зборах
й інформаційній
ня
ься на
веб-сайті

базі даних
безпосередн запит
Національної
ьо в
акціоне
комісії з цінних
акціонерно
ра
паперів та
му
фондового ринку товаристві
про ринок
цінних паперів
або через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

акціонерног
о
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

так

так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) в звiтному роцi в Банку не створена.
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

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

1

Богуслаєв Вячеслав Олександрович

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)
д/н

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

100

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
2 000 000

Опис

Кількість акцій
з обмеженнями
0

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

Обмеження прав участi та
голосування на загальних зборах
вiдсутнi. Банк є товариством з
одним акцiонером.
д/н

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб визначено
Положенням про Наглядову раду https://motor-bank.ua/about-the-bank/statutni-document/
Положенням про Правлiння https://motor-bank.ua/about-the-bank/statutni-document/

Голова та члени Наглядової ради обираються та звiльняються загальними зборами акцiонерiв
(єдинним акцiонером), Голова та члени Правлiння - Наглядовою радою Банку. Внутрiшнiми
документами Банку не передбаченi будь-якi винагороди або компенсацiї посадовим особам
емiтента в разi їх звiльнення, окрiм тих, що визначенi чинним законодавством України.
9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб Банку визначено Положенням про Наглядову раду та
Положенням про Правлiння Банку, якi розмiщено на веб-сайтi Банку за посиланням:
https://motor-bank.ua/about-the-bank/statutni-document/.
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
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Закон України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть"
Вiдповiдно до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть"
аудитори мають надати додаткову iнформацiю та запевнення.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування
ТОВ Аудиторська компанiя "Кроу Україна"
Мiсцезнаходження 03040, м. Київ, пров. Задорожний 1А
Iнформацiя про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв
Номер реєстрацiї в
Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 3681
Суб'єкт аудиторської дiяльностi, який має право проводити обов'язковий аудит фiнансової
звiтностi
Суб'єкт аудиторської дiяльностi, який має право проводити обов'язковий аудит фiнансової
звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення
обов'язкового аудиту
Наглядова Рада Банку
Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi
20.08.2020
(Протокол
засiдання
Наглядової ради №33/20)
Тривалiсть виконання аудиторського завдання 3-й рiк
Аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для Наглядової Ради.
Ми не надавали послуги, забороненi законодавством.
Ключовий партнер з аудиту та суб'єкт аудиторської дiяльностi незалежнi вiд Банку при
проведеннi аудиту.
Ми не надавали iншi послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, та послуг, що розкритi у звiтi
про управлiння або у фiнансовiй звiтностi.
МСА вимагають, щоб аудитор планував та проводив аудит таким чином, щоб отримати
достатню впевненiсть у вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих викривлень. Термiн
"достатня впевненiсть" допускає деякий ризик наявностi суттєвих невiдповiдностей грошового
характеру, якi можуть залишитися невиявленими; також допускається, що аудитор не може
надати абсолютної гарантiї точностi та повноти фiнансової звiтностi. Аудит включає вибiркову
перевiрку пiдтвердження чисел та пояснень, що наводяться у фiнансовiй звiтностi. Умови МСА
вимагають планування аудиту таким чином, щоб забезпечити достатню ймовiрнiсть того, що
помилки та невiдповiдностi, здатнi суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть, були виявленi.
Однак, оскiльки аудитор не буде проводити перевiрку всiх операцiй, здiйснених суб'єктом
господарювання протягом року, проведений аудит не може забезпечити повну впевненiсть у
тому, що помилки та невiдповiдностi, у тому числi випадки шахрайства, будуть виявленi.
Закон України "Про цiннi папери i фондовий ринок"

Вiдповiдно до Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок" емiтент зобов'язаний
залучити аудитора, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, а також перевiрити
iнформацiю стосовно складових частин Звiту про корпоративне управлiння.
На нашу думку Звiт про корпоративне управлiння адекватно вiдображає iнформацiю щодо:
"
опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтента;
"
перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
емiтента;
"
обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента;
"
порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
"
повноважень посадових осiб емiтента.
Iншi роздiли Звiту про корпоративне управлiння перевiренi нами i не суперечить перевiренiй
нами фiнансовiй звiтностi та нашим знанням про Банк, отриманим пiд час аудиту.
Закон України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть"
Вiдповiдно до Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" та вимог Нацiонального
банку України, викладених в Положеннi про порядок подання банком до Нацiонального банку
України аудиторського звiту за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi, аудитор
повинен подати iнформацiю (оцiнку) стосовно:
"
вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) даних щодо розподiлу активiв i зобов'язань
банку за строками до погашення у файлi з показниками статистичної звiтностi А7Х "Данi про
структуру активiв та зобов'язань за строками", що складається банком для подання до
Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним;
"
дотримання банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами НБУ з питань
внутрiшнього контролю;
"
дотримання банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами НБУ з питань
внутрiшнього аудиту;
"
дотримання банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами НБУ з питань
визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями;
"
дотримання банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами НБУ з питань
визнання пов'язаних iз банком осiб та здiйснення операцiй з ними;
"
дотримання банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами НБУ з питань
достатностi капiталу банку, яка має визначатися з урахуванням якостi активiв банку,
"
дотримання банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами НБУ з питань
операцiй iз пов'язаними з банком особами;
"
дотримання банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами НБУ з питань
ведення бухгалтерського облiку.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за:
"
пiдготовку статистичної звiтностi про структуру активiв та зобов'язань за строками, що
складається Банком для подання до НБУ;
"
розробку, впровадження та пiдтримку системи бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до
вимог Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" та положень НБУ;
"
розробку, впровадження та пiдтримку системи внутрiшнього контролю у вiдповiдностi до
вимог Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" та положень НБУ;
"
функцiонування служби внутрiшнього аудиту у вiдповiдностi до вимог Закону України
"Про банки та банкiвську дiяльнiсть" та положень НБУ;
"
обчислення та формування резервiв за активними банкiвськими операцiями;
"
розробку, впровадження та пiдтримку процедур визнання пов'язаних iз Банком осiб та
здiйснення операцiй з ними;
"
забезпечення дотримання вимог НБУ щодо розмiру капiталу.

Процедури та отриманi результати
Розподiл активiв i зобов'язань банку за строками до погашення
Оцiнка вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) розподiлу активiв i зобов'язань Банку за
строками до погашення у формi статистичної звiтностi про структуру активiв та зобов'язань за
строками, що складається банком для подання до НБУ, проведена шляхом вибiркового
тестування залишкiв на рахунках щодо їх розподiлу за строками до погашення.
Нами не виявлено фактiв, якi б свiдчили про невiдповiднiсть розподiлу активiв i зобов'язань
банку за строками до погашення у формi статистичної звiтностi А7Х "Данi про структуру
активiв та зобов'язань за строками" станом на 01.01.2021.
Внутрiшнiй контроль
Оцiнка дотримання Банком вимог щодо внутрiшнього контролю проведена шляхом аналiзу
внутрiшньої нормативної бази Банку, результатiв тестiв контролю та iнших процедур,
здiйснених пiд час аудиту фiнансової звiтностi, якi стосуються внутрiшнього контролю.
Нами не виявлено фактiв, якi б свiдчили про невiдповiднiсть системи внутрiшнього контролю
Банку вимогам НБУ.
Внутрiшнiй аудит
Оцiнка дотримання Банком вимог щодо внутрiшнього аудиту проведена шляхом аналiзу
внутрiшньої нормативної бази Банку та огляду роботи служби внутрiшнього аудиту в звiтному
перiодi.
Нами не виявлено фактiв, якi б свiдчили про невiдповiднiсть функцiонування внутрiшнього
аудиту Банку вимогам НБУ.
Визначення розмiру кредитного ризику
Оцiнка визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями
проведена шляхом вибiркового тестування фiнансових активiв Банку, здiйсненого пiд час
аудиту фiнансової звiтностi.
Нами не виявлено суттєвих вiдхилень пiд час визначення Банком розмiру кредитного ризику за
активними банкiвськими операцiями станом на 31.12.2020.
Пов'язанi iз банком особи та здiйснення операцiй з ними
Оцiнка визнання пов'язаних iз Банком осiб та здiйснення операцiй з ними проведена шляхом
аналiзу внутрiшньої нормативної бази Банку, вибiркового оцiнювання контрагентiв Банку на
пов'язанiсть, здiйснених пiд час аудиту фiнансової звiтностi, вибiркового оцiнювання розмiру
операцiй iз пов'язаними особами, аналiзу дотримання встановлених нормативiв.
Нами не виявлено фактiв, якi б свiдчили про неналежне визнання пов'язаних iз Банком осiб та
здiйснення операцiй з ними, або порушення нормативiв щодо операцiй з пов'язаними особами.
Достатнiсть капiталу банку
Оцiнка достатностi капiталу Банку проведена шляхом перевiрки дотримання Банком
нормативних вимог, встановлених законодавством та вимогами НБУ.
Станом на 31.12.2020 статутний капiтал Банку складав 200 000 тис. грн. (Примiтка 17), що
вiдповiдає розмiру, встановленого Iнструкцiєю про порядок регулювання дiяльностi банкiв в
Українi, затвердженою Постановою НБУ №368.
Станом на 31.12.2020 регулятивний капiтал Банку складав 278 303 тис. грн. (Примiтка 28), що
вiдповiдає розмiру, встановленому Iнструкцiєю про порядок регулювання дiяльностi банкiв в
Українi, затвердженою Постановою НБУ №368.
Протягом 2020 року Банк дотримувався всiх нормативiв, встановлених Iнструкцiєю про порядок
регулювання дiяльностi банкiв в Українi, крiм нормативу максимального розмiру кредитного
ризику на одного контрагента (Н7), який було порушено з 09.06.2020 по 07.07.2020 та
максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з Банком особами (Н9),
який було порушено з 09.06.2020 по 13.10.2020.
Бухгалтерський облiк
Оцiнка ведення бухгалтерського облiку проведена шляхом аналiзу внутрiшньої нормативної
бази Банку, результатiв процедур, здiйснених пiд час аудиту фiнансової звiтностi, якi

стосуються бухгалтерського облiку.
Нами не виявлено фактiв, якi б свiдчили про невiдповiднiсть системи бухгалтерського облiку
Банку вимогам НБУ та МСФЗ.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Вiталiй
Гавриш.
Партнер /
Вiталiй Гавриш
Директор з аудиту фiнансових установ
№100594 в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi
м. Київ, Україна
12 квiтня 2021
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
IНФОРМАЦIЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА СТАТТЕЮ 122 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ФIНАНСОВI
ПОСЛУГИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ"
Мета провадження дiяльностi Банку - стати збалансованим, клiєнтоорiєнтованим Банком,
унiверсальною кредитно-фiнансовою установою, що поєднує високi темпи росту з ефективним
управлiнням ризиками. Набути статус загальнодержавного Банку. Вiдповiдати кращим
мiжнародним стандартам.
Банк дотримується принципiв та Кодексу корпоративного управлiння, який розмiщений на
веб-сайтi Банку за посиланням: https://motor-bank.ua/about-the-bank/statutni-document/. Вiдхилень
протягом 2020 не було.
Iнформацiя про власникiв iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за
фiнансовою установою), наведена в п. 5 цього Звiту. В звiтному роцi не вiдбувалось змiн
власника iстотної участi Банку. Рiшенням Комiтету Нацiонального банку України з питань
нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем вiд 01.04.2016
№170, Богуслаєву Вячеславу Олександровичу погоджено набуття iстотної участi в Банку.
Iнформацiя про склад Наглядової ради та Правлiння Банку наведена в п. 3 цього Звiту. В
звiтному роцi на пiдставi письмового повiдомлення акцiонера вiдбулася замiна 1 члена
Наглядової ради, його представника. Склад Правлiння не змiнився, подовжено термiн
повноважень 2-х членiв Правлiння. Про цi подiї була складена, оприлюднена та подана до
НКЦПФР вiдповiдна нерегулярна iнформацiя. Iнформацiю можна переглянути за посиланням:
https://motor-bank.ua/about-the-bank/shareholder/.
Фактiв порушення членами Наглядової ради та Правлiння Банку внутрiшнiх правил, що
призвело до заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових послуг в звiтному роцi не
було.
Протягом звiтного року до Банку не було застосовано штрафних санкцiй.
Розмiр нарахованої винагороди (фiксованої та змiнної частини) за рiк членiв Наглядової ради та
Правлiння Банку склав: Наглядова рада - 5 308 тис. грн., Правлiння - 7 428 тис. грн.
Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть Банку протягом року висвiтлено в примiтцi
27 до рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2020, яка розмiщена на веб-сайтi Банку за
посиланням: https://motor-bank.ua/about-the-bank/rcna-finansova-swetest/.
Iнформацiя про систему управлiння ризиками Банку та її ключовi характеристики висвiтлена в
примiтцi 27 до рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2020, яка розмiщена на веб-сайтi Банку за
посиланням: https://motor-bank.ua/about-the-bank/rcna-finansova-swetest/.
В Банку функцiонує управлiння внутрiшнього аудиту, пiдпорядковане Наглядовiй радi Банку.
Протягом 2020 управлiнням внутрiшнього аудиту здiйснено 12 аудиторських перевiрок згiдно

Плану проведення аудиторських перевiрок на 2020, затвердженого рiшенням Наглядової ради.
За результатами перевiрок були наданi вiдповiднi висновки та рекомендацiї щодо пiдвищення
рiвня системи внутрiшнього контролю та зниження рiвня ризикiв за напрямками дiяльностi
Банку.
Фактiв вiдчуження, купiвлi-продажу протягом року активiв в обсязi, що перевищує
встановлений у статутi Банку розмiр не було.
Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами висвiтлена в примiтках 4.18. та 32. до рiчної
фiнансової звiтностi Банку за 2020, яка розмiщена на веб-сайтi Банку за посиланням:
https://motor-bank.ua/about-the-bank/rcna-finansova-swetest/.
Рекомендацiй органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо
аудиторського висновку не було.
Зовнiшнiй аудитор, призначений протягом 2020 року - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська компанiя "Кроу Україна".
Загальний стаж аудиторської дiяльностi ТОВ АК "Кроу Україна" - 16 рокiв. ТОВ АК "Кроу
Україна" проводить зовнiшнiй аудит Банку втретє. Згiдно договору, укладеного з Банком, ТОВ
АК "Кроу Україна" проводить аудит рiчної фiнансової звiтностi Банку, рiчної консолiдованої
звiтностi банкiвської групи, до складу якої входить Банк, та оцiнку якостi активiв та
прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями Банку за 2020 рiк на пiдставi вимог
Нацiонально банку України. Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення
виконання функцiй внутрiшнього аудитора вiдсутнi. Стягнення, застосованi до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної звiтностi
фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi
здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг вiдсутнi.
Ротацiя аудиторiв Банку протягом останнiх п'яти рокiв:
"
2016 рiк - ТОВ "Аудиторська компанiя "Аваль"
"
2017 рiк - ТОВ АФ "КАУПЕРВУД"
"
2018 рiк - ТОВ АК "Кроу Україна"
"
2019 рiк - ТОВ АК "Кроу Україна"
"
2020 рiк - ТОВ АК "Кроу Україна"
Захист Банком прав споживачiв фiнансових послуг органiзовано наступним чином: на веб-сайтi
Банку за посиланням: https://motor-bank.ua/about-the-bank/compliance-control є можливiсть
повiдомляти Банк про вiдомi клiєнтам факти порушень скориставшись формою повiдомлення
про неналежнi дiї. Крiм того, в доступних для клiєнтiв мiсцях примiщень Банку знаходяться
Книги вiдгукiв та пропозицiй. Особою уповноваженою розглядати скарги є Голова Правлiння
Банку Чихун Вадим Васильович.
Скарг стосовно надання фiнансових послуг в 2020 не надходило. В 2020 р. до Банку не були
пред'явленi позовнi заяви стосовно надання фiнансових послуг.
Iнформацiя про корпоративне управлiння Банку розкривається у вiдповiдностi до вимог чинного
законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Богуслаєв Вячеслав Олександрович
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Кількість акцій
(шт.)
2 000 000
2 000 000

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
100
100

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
2 000 000
0
2 000 000
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

акцiї простi iменнi

2 000 000

100,00

Права та обов'язки
Власники простих iменних акцiй отримують всi права,
визначенi законодавством України: участь в управлiннi
акцiонерним товариством; отримання дивiдендiв;
отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його
майна або вартостi частини майна товариства;
отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть
акцiонерного товариства.
Також акцiонери користуються переважним правом
придбавати розмiщуванi Банком простi акцiї
пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у
загальнiй кiлькостi простих акцiй та право на
придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами
Банку, за цiною та на умовах, запропонованих
акцiонером третiй особi у вiдповiдностi зi статутом
Банку.
Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один
голос для вирiшення кожного питання на загальних
зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного
голосування.
Акцiонер зобов'язаний:
а) дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх
документiв Банку;
б) виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та
iнших органiв Банку;
в)
виконувати свої зобов'язання перед Банком, у
тому числi пов'язанi з майновою участю;
г)
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та
засобами, що передбаченi статутом Банку;
r)
не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку.
Крiм того, кожний акцiонер має iншi обов`язки,
встановленi цим статутом та законодавством України.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Приватне розмiщення
Акцiї АТ "МОТОР-БАНК" виключенi з
бiржового списку ПФТС 01.11.2018.

Примітки:
Капiтал Банку включає статутний капiтал 200 млн. грн. повнiстю сплачений, резервнi фонди, емiсiйнi рiзницi, нерозподiлений прибуток минулих рокiв, прибуток звiтного
року. Викуплених акцiй немає.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
04.07.2017

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
70/1/2017

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 UA4000025712 Акція проста Бездокумент
100
2 000 000 200 000 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента, а також iнформацiя щодо факту
включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi, мети емiсiї, способу, в який здiйснювалась пропозицiя,
дострокового погашення - не мало мiсце у звiтному перiодi.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
20 940 000
0
10,47
0
19 578 900

У звітному періоді

0
0

за
привілейова
ними
акціями
0
0

0

0

0

д/н

д/н

д/н

за простими
акціями

09.04.2020

10.04.2020
через
депозитарну
систему
14.04.2020,
19 578 900

Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Опис
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про
виплату дивiдендiв - 09.04.2020р..Було прийняте рiшення розподiлити прибуток,
отриманий Банком за результатами дiяльностi в 2019 рiк.
Дата прийняття уповноваженим органом акцiонерного товариства рiшення про
встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, порядок та строк їх виплати, а також найменування уповноваженого
органу, який прийняв таке рiшення - 09.04.2020р. рiшенням Наглядової ради
(протокол 17/20) встановлено цю дату;
дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 10.04.2020р.;
розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв
(грн) - 20940000 грн. (Двадцять мiльйонiв дев'ятсот сорок тисяч гривень 00
копiйок) iз розрахунку 10,47 грн. на 1 акцiю;
строк виплати дивiдендiв - з 13.04.2020р. до 30.04.2020р.;
спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему;
порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi.
Виплата дивiдендiв здiйснилася вчасно i в повному обсязi.

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

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
48 165
42 393
22 676
21 859
8 442
5 269
4 900
2 985
0
0
12 147
12 280
45

42

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

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
48 165
42 393
22 676
21 859
8 442
5 269
4 900
2 985
0
0
12 147
12 280

0

45

42

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
45
42
0
0
45
42
48 210
42 435
0
0
48 210
42 435
Термiни використання ОЗ (за основними групами): Будинки та споруди
- термiн до 25рокiв; машини та обладнання - термiн вiд 2 до 12рокiв;
транспортнi засоби - 5рокiв; iншi ОЗ - термiн вiд 4 до 12 рокiв.
Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi.
Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням за
основним видом дiяльностi.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 85 418
тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 87 709 тис.грн.
Ступiнь використання основних засобiв:100%.
Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiоду 37 253 тис.грн.,
на кiнець звiтного перiоду - 45 316 тис. грн.
Обмежень на використання майна протягом звiтного року не було.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв вiдсутнi, зменьшення по
групах машини та обладня i транспортнi засоби вiдбулося за рахунок
списання на 17 тис. грн. непригодних для експлуатацiї ОЗ та
амортизацiї.

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

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

30.12.1899
X

0
0

0
X

30.12.1899
X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

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

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899
X

0
0

0
X

30.12.1899
X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

X

30.12.1899

X

84

X

X

X

0

X

X

X
1 555 392
X
X
X
1 555 476
X
X
До строки "Iншi зобов'язання та забезпечення" вiднесенi :
кошти клiєнтiв - 1 533 504 тис.грн., резерви за зобов'язаннями 648 тис.грн., iншi зобов'язання - 19 240 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
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, д/н р-н, м. Київ,
вул.Тропiнiна, 7-г
Рiшення № 2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 591-04-00
Депозитарна дiяльнiсть центрального
депозитарiю
З депозитарiєм ПАТ "НДУ" укладено
договiр на обслуговування емiсiї.
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул.
Антоновича, 51, оф. 1206

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
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

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

DR/00001/APA
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Дiяльнiсть з оприлюднення
регульованої iнформацiї вiд iменi
учасникiв фондового ринку
Оприлюднення
регульованої
iнформацiї Банку.
Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя
"Мотор-Гарант"
Товариство з додатковою
відповідальністю
31154435
69068, Україна, Запорізька обл., д/н р-н,
м. Запорiжжя, вул. Вересаєва, 3
АВ 299002
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг
08.11.2006
(061) 720-58-85
(061)720-58-85
Послуги страхування
ТДВ "СК "Мотор-Гарант" надавала
послуги
Банку
зi
страхування
автотранспорта за програмами КАСКО,
обов'язкового
страхування
ЦПВ,
страхуваня водiїв вiд нещасних
випадкiв на транспортi, страхування
майна. ТДВ "СК "Мотор-Гарант" крiм
зазначеної лiцензiї, надає послуги на
пiдставi лiцензiй АВ 299003 вiд
08.11.2006р.,
АВ
299473
вiд
12.02.2007р.,
АЕ
190416
вiд
30.11.2012р.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ГАРАНТ IНВЕСТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
32013602
69068, Україна, Запорізька обл., д/н р-н,
м. Запорiжжя, вул. Вересаєва, 3
263450
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013

Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи

(061) 218-74-85
(061) 218-74-85
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
ТОВ "ГАРАНТ IНВЕСТ" з звiтному
перiодi надавало послуги Банку
вiдповiдно до умов договору про
вiдкриття рахунку в цiнних паперах
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Рейтингове агенство
"Стандарт-Рейтинг"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37413337
04071, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул.
Верхнiй Вал, 4-А
8
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
10.04.2012
(044)383-59-64
(044) 383-27-50
Дiяльнiсть у сферi рейтингування
ТОВ "РА "Стандарт-Рейтинг" надає
послуги з визначення та оновлення
кредитного
рейтингу
АТ
"МОТОР-БАНК"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Нацiональна
експертно-правова група"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
32320437
69035, Україна, Запорізька обл., д/н р-н,
м. Запорiжжя, вул. Незалежної України,
буд. 84 б оф.32
13605/02
Фонд державного майна України
06.02.2012
(097) 219-61-07
д/н
Оцiнка майна та майнових прав
ТОВ "Нацiональна експертно-правова
група" в звiтному роцi надавала
послуги Банку щодо оцiнки майна та
майнових прав
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового

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

ринку України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул.
Антоновича, 51 оф. 1206
DR/00002/ARM
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або
адмiнiстративних даних до НКЦПФР
Подання звiтностi Банку до НКЦПФР

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
05.06.2020

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)

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4
144 154,62

5
1 225 194

6
11,77

Предмет
правочину

7
Врегулювання
потенцiйно
проблемної
заборгованостi
шляхом

Дата
вчинення
правочину

8
05.06.2020

Дата
розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
надання згоди
на вчинення
значних
правочинів в
загальнодосту
пній
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
09.06.2020

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

10
https://motor-bank.ua/
upload/iblock/fc5/353
45213_05.06.2020%2
0%D0%B7%D0%BD
%D0%B0%D1%87%

реструктуриза
цiї.

D0%BD%D0%B8%
D0%B9%20%D0%B
F%D1%80%D0%B0
%D0%B2%D0%BE
%D1%87%D0%B8%
D0%BD.pdf

Опис:
Загальна кiлькiсть голосiв, присутнiх на засiданнi Наглядової ради вiд 05.06.2020 (протокол №25/20) на якому надано згоду на вчинення значного правочину - 5 (крорум є),
кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 4, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" - 1.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, не передбаченi законодавством, статутом Банку не визначенi.
2

06.10.2020

Наглядова
рада

200 000

1 225 194

16,32

Збiльшення
максимально
можливого
розмiру
зобов'язань за
Генеральним
кредитним
договором
щодо
рефiнансуванн
я з боку НБУ.

30.11.2020

07.10.2020

https://motor-bank.ua/
upload/iblock/2ab/znp
ravochin_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.

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2020 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
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

2

3

1000

614 504

226 285

1010

0

0

1020

0

0

1030
1040
1050
1060

0
537 410
0
525 110

0
666 457
0
260 387

1070

0

0

1080

43

45

1090

0

0

1100
1110
1120
1130
1140

713
0
43 810
0
155 221

685
0
50 078
0
21 257

1150

0

0

1990
1999

0
1 876 811

0
1 225 194

2000
2010

0
1 535 504

0
880 826

2020

0

0

2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110

0
0
84
0
648
0
19 240
0
0

0
0
973
0
514
0
10 747
0
0

2990
2999

0
1 555 476

0
893 060

3000
3010

200 000
39 012

200 000
39 012

1990

2990

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

3020
3030
3040
3050
3060

0
0
7 206
0
75 117

0
0
6 098
0
87 024

0
0
321 335
1 876 811

0
0
332 134
1 225 194

3490
3490
3500
3999
9999

Затверджено до випуску та підписано
12.04.2021 року

Керівник

Трубнiкова Л.Ю. тел. 061 7697579
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

В.В. Чихун
(підпис, ініціали, прізвище)
Л.О. Мотроненко
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові
результати)
за 2020 рік
(тис.грн.)
Попередній
період
4
126 153
-42 908

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
106 520
-43 762

1010

62 758

83 245

1020

0

0

1030

0

0

1040
1045

43 274
-11 937

43 477
-10 361

1050

0

0

1060

0

0

1070

0

0

1080
1090

12 214
2 623

7 041
-1 177

1100

0

0

1110

0

0

1120

0

102

1130

839

1 566

1140

0

0

1150

0

0

1160

-132

4

1170
1180
1190

1 883
-98 725
0

1 395
-97 412
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
12 797
Витрати на податок на прибуток
1510
-2 656
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
1520
10 141
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
1530
0
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
1999
10 141
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
27 880
-5 832
22 048
0
22 048

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: д/н

2999

10 141

22 048

3010
3020

10 141
0

22 048
0

3210
3220

10 141
0

22 048
0

4110

5,07000

11,02000

4120

0,00000

0,00000

4210

0,00000

0,00000

4220

0,00000

0,00000

4310

5,07000

11,02000

4320

0,00000

0,00000

Затверджено до випуску та підписано
12.04.2021 року

Керівник

Трубнiкова Л.Ю. тел. 061 7697579
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

В.В. Чихун
(підпис, ініціали, прізвище)
Л.О. Мотроненко
(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

2
1000

3
200 000

емісійні
різниці та
інший
додатков
ий
капітал
4
39 012

1110

0

1120

Неконт-р
ольо-вана
частка

Усього
власного
капіталу

9
310 086

10
0

11
310 086

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

22 048
0
0

22 048
0
0

0
0
0

22 048
0
0

0

1 764

0

-1 764

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

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
4 334

7
0

8
66 740

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

продаж
анулювання
Об'єднання компаній
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: д/н

1354
1358
1360
1370
2000

0
0
0
0
200 000

0
0
0
0
39 012

0
0
0
0
0

0
0
0
0
6 098

0
0
0
0
0

0
0
0
0
87 024

0
0
0
0
332 134

0
0
0
0
0

0
0
0
0
332 134

2200
2205
2300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10 141
0
0

10 141
0
0

0
0
0

10 141
0
0

2310

0

0

0

1 108

0

-1 108

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
-20 940

0
0
0
0
-20 940

0
0
0
0
0

0
0
0
0
-20 940

9990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9999

200 000

39 012

0

7 206

0

75 117

321 335

0

321 335

Затверджено до випуску та підписано
12.04.2021

Керівник

В.В. Чихун

Трубнiкова Л.Ю. тел. 061 7697579
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)
Л.О. Мотроненко
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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

108 009
-46 015
43 278
-11 966

126 040
-41 384
43 441
-10 387

1060

0

0

1070

0

0

1080
1100
1110
1120
1800

12 214
1 870
-60 265
-27 345
-3 540

7 041
1 389
-53 734
-31 834
-6 204

1510

16 240

34 368

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

0

0

1640

0

0

1650

129 276

11 494

1660

-129 154

17 665

1670
1680
1690

-1 115
0
656 996

-1 641
0
-216 593

1700

0

0

1710

0

0

1720

2 027

-1 078

1730

0

0

1999

674 270

-155 785

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: д/н

2020

0

0

2030

-29 119 000

-20 882 000

2040

28 854 000

20 922 000

2050

0

0

2060

0

0

2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150

0
0
0
0
-1 430
0
-1 113
0
0

0
0
0
0
-6 219
0
-1 840
0
0

2999

-267 543

31 941

3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3110

0

0

3120
3130

-20 940
0

0
0

3999

-20 940

0

5100

2 632

-1 177

5200

388 419

-125 021

5300

226 701

351 722

5400

615 120

226 701

Затверджено до випуску та підписано
12.04.2021 року

Керівник
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Головний бухгалтер

В.В. Чихун
(підпис, ініціали, прізвище)
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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

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
1750

0
0

0
0

операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
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 валютного курсу 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
Затверджено до випуску та підписано
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Примітки до фінансової звітності
за 2020 рік
1.
1.
IНФОРМАЦIЯ ПРО БАНК
Найменування, мiсцезнаходження Банку.
Повне офiцiйне найменування: акцiонерне товариство "МОТОР-БАНК".
Скорочене офiцiйне найменування: АТ "МОТОР-БАНК"
Мiсцезнаходження Банку: Україна, 69068, м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, буд.54 "Б".
Дата державної реєстрацiї Банку: 07.08.2007 року. Дата перереєстрацiї у зв'язку зi змiною
мiсцезнаходження: 16.12.2009 року (Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiя А 01 №
027625).
Єдиним акцiонером Банку з 25.05.2017 р. є Богуслаєв Вячеслав Олександрович.
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про Банк: hp://moor-bank.ua/
Органiзацiйно-правова форма Банку.
Банк дiє як приватне акцiонерне товариство
Назва органу управлiння, у вiданнi якого перебуває Банк.
Банк є самостiйним суб'єктом господарювання.
Характеристика банкiвської дiяльностi.
АТ "МОТОР-БАНК" дiє на банкiвському ринку Запорiзької областi з 2008 року (статутний капiтал банку
станом на 31 грудня 2020 року складає 200 млн. грн.).
Клiєнти АТ "МОТОР-БАНК" - фiзичнi та юридичнi особи, резиденти та нерезиденти, якi здiйснюють
свою дiяльнiсть на територiї Запорiзької та iнших областей України, серед яких є лiдери вiтчизняної
економiки та провiднi українськi компанiї.
Прiоритетними напрямками дiяльностi АТ "МОТОР-БАНК" у 2020 р. були розширення клiєнтської бази
та залучення на кредитне обслуговування корпоративних клiєнтiв, а також збiльшення обсягiв
кредитування населення.
Види дiяльностi, якi здiйснює та має намiр здiйснювати Банк.
"
Станом на 31.12.2020 на пiдставi банкiвської лiцензiї, Банк мав право здiйснювати i здiйснював
наступнi види дiяльностi (операцiї):
"
залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб;
"
вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв;
"
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв вiд свого
iменi, на власних умовах та на власний ризик;
"
неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
"
операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на
iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
"
ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв
у грошовiй одиницi України;
"
вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
"
вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення
операцiй за ними;
"
залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
"
торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцiй з готiвковою
iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну
iноземної валюти банкiв i агентiв];
"
випуск платiжних документiв, платiжних карток та/або їх обслуговування, клiринг, iншi форми
забезпечення розрахункiв;
"
зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
"
надання гарантiй та поручительств;
"
переказ коштiв;
"
здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi;
"
випуск власних цiнних паперiв.

"
Також Банк має право здiйснювати наступнi операцiї:
"
операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах
обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з
юридичними особами-резидентами;
"
ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
"
ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
"
валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi
статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг"
та не зазначенi в абзацах другому-сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам
i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №281;
"
iншi операцiї в межах чинного законодавства України.
Спецiалiзацiя Банку.
Вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi, Банк функцiонує як унiверсальний. В межах наданих
Нацiональним банком України лiцензiй та дозволу Банк надає великий спектр банкiвських послуг
корпоративним та приватним клiєнтам на територiї Запорiзької та iнших областей України.
Стратегiчна мета Банку.
Метою дiяльностi Банку є забезпечення належного прибутку акцiонера та пiдтримка високої стабiльностi
Банку шляхом сприяння економiчному розвитку i добробуту усiх клiєнтiв, яких обслуговує Банк, надання
якiсних послуг, що вiдповiдають високим професiйним стандартам i етичним принципам, цiльовим
групам клiєнтiв:
"
Корпоративним клiєнтам - юридичним особам, що не вiдносяться до категорiї малого бiзнесу, а
саме:
o
промисловим пiдприємствам;
o
великим сiльськогосподарським пiдприємствам;
"
Фiзичним особам, що прагнуть до росту свого добробуту i якостi життя, в першу чергу
спiвробiтникам пiдприємств, що обслуговуються Банком.
Для досягнення цiєї мети перед Банком поставленi наступнi завдання:
"
нарощування клiєнтської бази;
"
збiльшення обсягу активiв/пасивiв, з урахуванням якостi їх структури;
"
пiдтримка адекватного розмiру регулятивного капiталу Банку;
"
охоплення прiоритетних сегментiв ринку банкiвських послуг України.
Досягнення поставлених завдань Банком здiйснюється за допомогою наступних заходiв:
"
розвиток мережi вiддiлень;
"
розширення спектру кредитних продуктiв шляхом запровадження нових та оптимiзацiї iснуючих
процедур;
"
органiзацiя комплексного обслуговування клiєнтiв;
"
використання сучасних банкiвських технологiй у роботi з клiєнтами.?
Власники iстної участi АТ "МОТОР-БАНК" станом на 31 грудня 2020 року
Найменування /
ПIБ
Країна реєстрацiї/ громодянство
Код за ЄДРПОУ (для юридичних осiб)
Пряма участь,
%
Опосередкована участь, %
Богуслаєв Вячеслав Олександрович Україна
100% 0%
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ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В УМОВАХ ЯКОГО БАНК ЗДIЙСНЮЄ СВОЮ ДIЯЛЬНIСТЬ
Незважаючи на те, що економiку України визнано ринковою, вона продовжує демонструвати деякi
особливостi, якi бiльшою мiрою властивi перехiднiй економiцi. Такi особливостi включають, крiм iншого
валюту, що не є вiльно конвертованою за межами країни, обмеження та контроль у валютнiй сферi,
вiдносно високу iнфляцiю та високi процентнi ставки, значну частку тiньової економiки та високий
рiвень корупцiї. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежить вiд полiтики та дiй уряду,
спрямованих на реформування адмiнiстративної й правової систем, а також економiки в цiлому. Як
наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, не типовi для країн з розвитою економiкою.

На українську економiку впливають ринковi коливання i зниження темпiв економiчного розвитку у
свiтовiй економiцi, торгiвельнi вiйни мiж найпотужнiшими країнами. Свiтова фiнансова криза призвела
до нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та бiльш
жорстоких умов кредитування (за наявностi такого), а також суттєвого знецiнення нацiональної валюти
по вiдношенню до основних свiтових валют. Позичальники Банку також вiдчули наслiдки кризи, що в
свою чергу вплинуло на їх здатнiсть обслуговувати борги та залучати необхiдне фiнансування.
Податкове, валютне та митне законодавство України дозволяє рiзнi тлумачення та часто змiнюється. До
труднощiв, з якими стискаються банки України, вiдносяться також необхiднiсть подальшого розвитку
законодавства з питань банкрутства, типових процедур реєстрацiї та використання застави, а також iншi
недолiки законодавчого та фiскального характеру.
Посилення кризових тенденцiй в економiцi України, якi спостерiгалися у 2015 - 2016, лише до певної
мiри можна пояснити наслiдками росiйської агресiї та росiйських обмежувальних торговельних заходiв,
що зумовили втрату чималої частини вiтчизняного виробництва. Головним, глибинним чинником їх
посилення є дуже серйознi системнi економiчнi деформацiї, що накопичувалися тривалий час - фактично
весь перiод з моменту набуття Україною державної незалежностi - i зрештою не могли не зумовити
масштабних процесiв деградацiї економiки та, вiдповiдно, крайнього загострення соцiальних протирiч.
Останнi не лише значно послабили потенцiал протистояння зовнiшнiм загрозам, але й стали
каталiзатором їх наростання.
Майбутнiй економiчний розвиток України залежить як вiд зовнiшнiх факторiв, в першу чергу
економiчної, фiнансової пiдтримки з боку ЄС, США, iнших країн свiту, так й вiд дiй уряду, спрямованих
на пiдтримку зростання i впровадження необхiдних змiн у податковiй, правовiй та регулятивнiй сферах.
Аналiз банкiвської системи України та основних регуляторних аспектiв показує на наявнiсть проблем, якi
свiдчать про кризовi явища, зокрема в системi банкiвського регулювання та нагляду. Для подолання цих
явищ необхiдним є запровадження комплексної стратегiї поступового переходу до вiдновлення
банкiвського бiзнесу в Українi з подальшими кроками по втiленню рекомендацiй Базельського комiтету.
У березнi 2020 року Всесвiтнє органiзацiя охорони здоров'я оголосила спалах COVID-19 пандемiєю.
Пандемiя COVID-19 здiйснює широко поширений, iз швидким розвитком i непередбачений вплив на
свiтове суспiльство, економiку, фiнансовi ринки i дiлову практику. Уряд вжив заходiв щодо стримування
поширення вiрусу, включаючи соцiальне дистанцiювання, обмеження на поїздки, закриття кордонiв,
обмеження громадських зiбрань, роботу з дому, змiни логiстики в ланцюжку поставок i закриття
другорядних пiдприємств. Пандемiя COVID-19 вплинула i може продовжувати впливати на нашi
бiзнес-операцiї, включаючи наших спiвробiтникiв, клiєнтiв, партнерiв i суспiльства, i iснує значна
невизначенiсть в характерi i ступенi її триваючого впливу в часi.
Вплив ситуацiї з поширенням COVID-19 на показники дiяльностi Банку характеризується наступним:
Безперервнiсть дiяльностi
Спалах COVID-19 спричинив значне погiршення економiчних умов для багатьох компанiй та збiльшення
економiчної невизначеностi для iнших. На нашу думку, вiдповiднi подiї та умови, що мали мiсце у
звiтному роцi, критично не вплинули на здатнiсть Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi протягом наступних 12 мiсяцiв.
Окремi вiддiлення Банку тимчасово не здiйснювали обслуговування клiєнтiв:
"
Вiддiлення "Соборне", м. Запорiжжя - в перiод з "06" по "28" жовтня;
"
Волочиське вiддiлення - касове обслуговування в перiод з "03" по "09" листопада.
Фiнансовi iнструменти
Вiдповiдно до рекомендацiй Нацiонального банку, протягом року Банком було здiйснено
реструктуризацiю кредитної заборгованостi за 6 договорами, у т.ч. щодо сплати основного боргу - на
суму 99,2 млн. грн., щодо сплати нарахованих доходiв - на суму 0,49 млн. грн.
Оцiнка знецiнення активiв
За пiдсумками звiтного року не зафiксовано фактiв знецiнення активiв внаслiдок поширенням COVID-19.
Допомога уряду
Банк не потребував та не отримував допомоги вiд Уряду для подолання негативних наслiдкiв вiд
поширенням COVID-19.
Оренда
Позитивний ефект вiд зменшення орендної плати внаслiдок поширенням COVID-19 становив 170 тис.
грн.

Зобов'язання за страховими договорами, страховi вiдшкодування
Поширення COVID-19 не призвело до отримання/сплати Банком страхових вiдшкодувань, невиконання
сторонами зобов'язань за страховими договорами.
Iнше
Сукупнi витрати Банку, пов'язанi iз поширенням COVID-19, оцiнюються у 260 тис. грн. (маски,
респiратори, рукавички, окуляри, термометри, кисневi балончики, антисептики, дезiнфекцiя примiщень,
перевезення працiвникiв в перiод локдауну, матерiальна допомога працiвникам у зв'язку iз важким
матерiальним становищем, викликаним захворюванням COVID-19).
Ступiнь, в якiй пандемiя COVID-19 вплине на наш бiзнес, буде залежати вiд безлiчi змiнних факторiв, якi
ми не можемо надiйно передбачити, включаючи тривалiсть i масштаби пандемiї; дiї уряду, бiзнесу та
окремих осiб у вiдповiдь на пандемiю; вплив на економiчну активнiсть, включаючи можливiсть рецесiї
або нестабiльностi фiнансового ринку. Цi фактори можуть негативно вплинути на витрати споживачiв,
бiзнесу i уряду, а також на здатнiсть клiєнтiв оплачувати продукти i послуги на постiйнiй основi. Ця
невизначенiсть також впливає на бухгалтерськi оцiнки та припущення керiвництва, що може привести до
бiльшої мiнливостi в рiзних областях, якi залежать вiд цих оцiнок i припущень, включаючи iнвестицiї,
дебiторську заборгованiсть та прогнознi орiєнтири
Iнфляцiя за пiдсумками 2020 склала 5,0%, що перевишує рiвень попереднього року (4,1%), проте
вiдповiдає середньострокової iнфляцiйної цiлi 5% + 1 в. п., яку НБУ декларував iз 2015 року. У груднi
iндекс споживчих цiн (IСЦ) збiльшився на 0,9% за мiсяць, що спричинило прискорення iнфляцiї у
рiчному вимiрi до 5% пiсля 3,8% у листопадi. У найближчi мiсяцi очiкується подальше прискорення
iнфляцiї, у тому числi через пiдвищення адмiнiстративно регульованих тарифiв.
Значення облiкової ставки протягом звiтного року скоротилось з 13,5% рiчних до 6,0% рiчних, що
суттєво вплинуло на динамiку рiвня процентних ставок за кредитами прямим позичальникам, а також
вартiсть фондування у нацiональнiй валютi.
Офiцiйний обмiнний курс гривнi до долара США, встановлений НБУ, станом на 31.12.2020 становив
28,2746 гривень за 1 долар США порiвняно з 23,6862 станом на 31.12.2019. Волатильнiсть курсу гривнi
до долара США за пiдсумками 2020 становила 5,2% проти 4,9% за пiдсумками 2019.
3.
3.
ОСНОВИ ПОДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Банк пiдготував цю фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, у вiдповiдностi до
вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), прийнятих Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), та тлумачень, випущених Комiтетом з тлумачень
Мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ"), якi застосовуються у вiдношеннi до звiтних перiодiв
станом на 31 грудня 2020 року.
Функцiональна валюта звiтностi та одиниця її вимiру: гривня є функцiональною валютою Банку, усi
форми рiчної фiнансової звiтностi та примiтки до них складенi у тисячах гривень, якщо не вказано
iнакше.
Операцiї в iноземнiй валютi в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi також вiдображаються в
гривнях з її перерахуванням за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату здiйснення
операцiї.
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ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
a.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть.
Банк не має дочiрнiх компанiй i не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Банк складає рiчну консолiдовану звiтнiсть банкiвської групи. Нацiональним банком України за
результатами банкiвського нагляду за дiяльнiстю Банку було iдентифiковано банкiвську групу,
контролером якої є Богуслаєв Вячеслав Олександрович. Згiдно з рiшенням Комiтету Нацiонального
банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем
вiд 19.05.2017 №166 визнано банкiвську групу за участю АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"МОТОР-БАНК". До складу банкiвської групи включено:
"
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР-БАНК";
"
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МОТОР-ГАРАНТ".
b.
Фiнансовi iнструменти
Визнання процентного доходу
Метод ефективної процентної ставки
Згiдно МСФЗ (IFRS) 9, як i МСФЗ (IAS) 39, процентний дохiд по всiх фiнансових iнструментiв,
оцiнюваних за амортизованою вартiстю, i фiнансовим iнструментам, класифiкованих за рiшенням
органiзацiї як оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, розраховується з
використанням методу ефективної процентної ставки. Процентний дохiд по процентних фiнансових
активах, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд згiдно з МСФЗ (IFRS) 9,
а також процентних фiнансових активах, класифiкованих як наявнi для продажу або утримуванi до
погашення згiдно з МСФЗ (IAS) 39, також розраховується з використанням методу ефективної
процентної ставки. Ефективна процентна ставка (ЕПС) - ставка, що дисконтує розрахунковi майбутнi
грошовi надходження протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструменту або, де це доречно,
бiльш короткого перiоду, точно до чистої балансової вартостi фiнансового активу.
ЕПС (i, отже, амортизована вартiсть активу) розраховується з урахуванням дисконту або премiї,
отриманих при придбаннi, винагород i витрат, якi є невiд'ємною частиною ЕПС. Банк визнає процентний
дохiд з використанням норми прибутковостi, що являє собою найкращу оцiнку постiйної норми
прибутковостi протягом очiкуваного термiну дiї позики. Отже, вiн визнає вплив потенцiйно рiзних
процентних ставок, якi застосовуються на рiзних етапах, i iнших характеристик життєвого циклу
продукту (включаючи передоплату, штрафнi вiдсотки i збори).
Якщо очiкування щодо грошових потокiв вiд фiнансових активiв переглядаються з причин, не пов'язаних
з кредитним ризиком, коригування враховується в звiтi про фiнансовий стан як позитивна чи негативна
змiна балансової вартостi активу i як збiльшення або зменшення процентного доходу. Величина даного
коригування згодом амортизується i визнається в складi прибутку чи збитку в якостi "Процентного i
аналогiчного доходу".
Процентний i аналогiчний дохiд.
Банк розраховує процентний дохiд, застосовуючи ЕПС до валової балансової вартостi фiнансових
активiв, крiм кредитно-знецiнених фiнансових активiв.
У разi оцiнки фiнансового активу, який стає кредитно-знецiненими i, отже, вiдноситься до Етапу 3, Банк
розраховує процентний дохiд, застосовуючи ефективну процентну ставку до чистої амортизацiйної
вартостi даного фiнансового активу. Якщо дефолт за фiнансовим активом лiквiдується i вiн бiльше не є
кредитно- знецiненим, Банк повертається до розрахунку процентного доходу на основi валової вартостi.
У разi придбаних або створених кредитно - знецiнених фiнансових активiв (ПСКЗ) Банк розраховує
процентний дохiд iз застосуванням ефективної процентної ставки, скоригованої з урахуванням
кредитного ризику, до амортизацiйної вартостi фiнансового активу. Ефективна процентна ставка,
скоригована з урахуванням кредитного ризику, - це ставка, яка при первiсному визнаннi дисконтує
розрахунковi майбутнi грошовi потоки (включаючи кредитнi збитки) до амортизацiйної вартостi активу,
який є придбаним або створеним кредитно- знецiненими фiнансовим активом.
Процентний дохiд за всiма фiнансовими активами, що призначенi для торгiвлi, i фiнансовими активами,
якi в обов'язковому порядку оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
визнається з використанням договiрної процентної ставки в складi статей "Чистий прибуток/(збиток) вiд
операцiй iз борговими фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд" та "Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй iз фiнансовими iнструментами, якi
облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток" вiдповiдно.
Фiнансовi iнструменти - початкове визнання
Дата визнання
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання, крiм кредитiв та авансiв клiєнтам i коштiв клiєнтiв, спочатку
визнаються на дату укладення угоди, тобто дату, на яку Банк стає стороною за договором, яка визначає
умови вiдповiдного iнструменту. Сюди вiдносяться угоди на стандартних умовах: придбання або продаж
фiнансових активiв, умови яких вимагають поставку активiв протягом промiжку часу, який зазвичай
встановлюється нормативними актами або традицiйно застосовується на ринку. Кредити та аванси
клiєнтам визнаються в момент, коли кошти переводяться на рахунки клiєнтiв. Банк визнає кошти
клiєнтiв, коли данi кошти переводяться на рахунок Банку.

Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв
Класифiкацiя фiнансових iнструментiв при первiсному визнаннi залежить вiд договiрних умов i
бiзнес-моделi, використовуваної для управлiння iнструментами.
Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, включаючи або виключаючи
витрати на угоду, крiм випадкiв, коли фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання оцiнюються за СВПЗ.
Торгова дебiторська заборгованiсть оцiнюється за цiною угоди. Якщо справедлива вартiсть фiнансових
iнструментiв при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд цiни угоди, Банк враховує прибуток або збиток
першого дня, як описано нижче.
Прибуток або збиток "першого дня"
Якщо цiна угоди вiдрiзняється вiд справедливої вартостi фiнансового iнструменту при первiсному
визнаннi i справедлива вартiсть грунтується на моделi оцiнки, при якiй використовуються тiльки
спостережуванi ринковi данi, Банк визнає рiзницю мiж цiною угоди i справедливою вартiстю у складi
чистого доходу вiд торговельної дiяльностi. У тих випадках, коли справедлива вартiсть грунтується на
моделi оцiнки, при якiй деякi данi не є спостережуваними, рiзниця мiж цiною угоди i справедливою
вартiстю переноситься на майбутнi перiоди i визнається в прибутку чи збитку, тiльки коли такi данi
стають спостережуваними або коли вiдбувається припинення визнання iнструменту .
Категорiї оцiнки фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань
Банк класифiкує всi свої фiнансовi активи на пiдставi бiзнес- моделi, використовуваної для управлiння
активами, i договiрних умов активiв як оцiнюванi за:
"
амортизацiйною вартiстю;
"
справедливої вартостi через iнший сукупний дохiд (СВIСД);
"
справедливої вартостi через прибуток або збиток (СВПЗ).
Банк класифiкує i оцiнює похiднi iнструменти та iнструменти, призначенi для торгiвлi, по СВПЗ. Банк
може на власний розсуд класифiкувати фiнансовi iнструменти як оцiнюванi за СВПЗ, якщо така
класифiкацiя дозволить усунути або значно зменшити непослiдовнiсть пiдходiв до оцiнки i визнання.
Фiнансовi зобов'язання, крiм зобов'язань з надання позик i фiнансових гарантiй, оцiнюються за
справедливою вартiстю або за СВПЗ, якщо вони є призначеними для торгiвлi та похiдними
iнструментами, або за рiшенням органiзацiї класифiкуються як оцiнюються за справедливою вартiстю.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання
Кошти в банках, кредити та аванси клiєнтам, фiнансовi iнвестицiї, якi оцiнюються за амортизацiйною
вартiстю
Банк оцiнює кошти банкiв, кредити i позики клiєнтам i iншi фiнансовi iнвестицiї за амортизацiйною
вартiстю, тiльки якщо виконуються обидвi наступнi умови:
"
фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових
активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв;
"
договiрнi умови фiнансового активу обумовлюють отримання в зазначенi дати грошових потокiв,
якi є виключно платежами за рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної
суми боргу.
Бiльш докладно данi умови розглядаються нижче.
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 органiзацiї;
"
ризики, якi впливають на результативнiсть бiзнес-моделi (i на прибутковiсть фiнансових активiв,
утримуваних в рамках цiєї бiзнес-моделi) i, зокрема, спосiб управлiння даними ризиками; i
"
яким чином винагороджуються менеджери, що керують бiзнесом (наприклад, чи грунтується
винагорода на справедливiй вартостi керованих активiв чи на отриманих грошових потоках,
передбачених договором);
"
очiкувана частота, обсяг i термiни продажiв також є важливими аспектами при оцiнцi бiзнесмоделi Банку.
Оцiнка бiзнес-моделi заснована на сценарiях, виникнення яких обгрунтовано очiкується, без урахування

так званих "найгiршого" або "стресового" сценарiїв. Якщо грошовi потоки пiсля первiсного визнання
реалiзованi способом, вiдмiнним вiд очiкувань Банку, Банк не змiнює класифiкацiю фiнансових активiв,
що залишились, утримуваних в рамках даної бiзнес-моделi, але в подальшому приймає таку iнформацiю
до уваги при оцiнцi нещодавно створених або нещодавно придбаних фiнансових активiв.
Тест характеристик передбачених договором грошових потокiв (тест SPPI)
В рамках другого етапу процесу класифiкацiї Банк оцiнює договiрнi умови фiнансового активу, щоб
визначити, чи є передбаченi договором грошовi потоки по активу виключно платежами в рахунок
основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу (Тест SPPI).
Для цiлей даного тесту "основна сума боргу" являє собою справедливу вартiсть фiнансового активу при
первiсному визнаннi, i вона може змiнюватися протягом термiну дiї даного фiнансового активу
(наприклад, якщо мають мiсце виплати в рахунок погашення основної суми боргу або амортизацiя премiї
/ дисконту).
Найбiльш вагомими елементами процентiв в рамках кредитного договору зазвичай є вiдшкодування за
тимчасову вартiсть грошей i вiдшкодування за кредитний ризик. Для проведення тесту SPPI 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 мають впив бiльший, нiж той яким можна знехтувати на схильнiсть до
ризикiв або волатильнiсть передбачених договором грошових потокiв, не пов'язаних з базовим
кредитним договором, не обумовлюють виникнення передбачених договором грошових потокiв, якi є
виключно платежами за рахунок основної суми боргу i процентiв на непогашену частину основної суми
боргу. У таких випадках фiнансовий актив необхiдно оцiнювати по СВПЗ.
Похiднi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Похiдний iнструмент - це фiнансовий iнструмент або iнший договiр, який володiє всiма трьома
наступними характеристиками:
"
його вартiсть змiнюється в результатi змiни певної процентної ставки, цiни фiнансового
iнструменту, цiни товару, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок, кредитного рейтингу або кредитного
iндексу або iншої змiнної (званою "базовою"), за умови, що зазначена змiнна - якщо це нефiнансова
змiнна - не є специфiчною для будь-якої зi сторiн за договором;
"
для його придбання не потрiбна первiсна чиста iнвестицiя або потрiбна порiвняно невелика
початкова чиста iнвестицiя в порiвняннi з iншими видами договорiв, якi, вiдповiдно до очiкувань,
реагували б аналогiчним чином на змiни ринкових факторiв;
"
розрахунки по ньому будуть здiйсненi на деяку дату в майбутньому.
Банк укладає угоди за похiдними iнструментами з рiзними контрагентами. До похiдних iнструментiв
вiдносяться ф'ючерснi договори, валютнi свопи, форварднi валютнi договори. Похiднi iнструменти
облiковуються за справедливою вартiстю i вiдображаються як активи, якщо їх справедлива вартiсть
позитивна, i як зобов'язання, якщо їх справедлива вартiсть негативна. Змiни справедливої вартостi
похiдних iнструментiв включаються до складу чистих доходiв вiд торговельної дiяльностi, за винятком
випадкiв, коли застосовується облiк хеджування.
Вбудованi похiднi iнструменти
Вбудований похiдний iнструмент - це компонент гiбридного iнструмента, що також включає непохiдний
основний договiр, в результатi дiї якого деякi грошовi потоки вiд комбiнованого iнструмента змiнюються
аналогiчно тому, що виникає в разi самостiйного похiдного iнструменту. Вбудований похiдний
iнструмент визначає змiну деяких або всiх грошових потокiв, якi в iншому випадку визначалися б
договором, вiдповiдно обумовленої процентної ставки, цiни фiнансового iнструменту, цiни товару,
валютного курсу, iндексу цiн чи ставок, кредитного рейтингу чи кредитнiй iндексу або будь-якої iншої
змiнної , за умови, що у випадку з нефiнансовою змiнною, вона не є специфiчною для будь-якої зi сторiн
за договором. Похiдний iнструмент, який прив'язаний до фiнансового iнструменту, проте за договором
може бути переданий незалежно вiд такого iнструменту або укладений з iншим контрагентом, вiдмiнним
вiд контрагента за даним фiнансовим iнструментом, є не вбудованим похiдним iнструментом, а окремим
фiнансовим iнструментом.
Згiдно МСФЗ (IAS) 39 похiднi iнструменти, вбудованi у фiнансовi активи, зобов'язання i нефiнансовi
основнi договори, враховувалися як окремi похiднi iнструменти i оцiнювалися за справедливою вартiстю,
якщо вони вiдповiдали визначенню похiдного iнструмента, їх економiчнi характеристики i ризики не
були тiсно пов'язанi з економiчними характеристиками та ризиками основного контракту i сам по собi
основний договiр не був призначеним для торгiвлi або класифiкованим за рiшенням органiзацiї як

оцiнюваний по СВПЗ. Вбудованi похiднi iнструменти, якi вiддiлялися вiд основного договору,
враховувалися за справедливою вартiстю в рамках портфелю, призначеного для торгiвлi, а змiни
справедливої вартостi визнавалися в звiтi про прибутки i збитки.
Банк враховує подiбним чином похiднi iнструменти, вбудованi у фiнансовi зобов'язання i нефiнансовi
основнi договори. Класифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється на пiдставi бiзнес-моделi i оцiнки
передбачених договором грошових потокiв (тесту SPPI).
Фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi
Банк класифiкує фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання як тi, що призначенi для торгiвлi, якщо
вони були придбанi або випущенi, головним чином, з метою отримання короткострокового прибутку
через торгову дiяльностi або є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, якi управляються як єдина
група, i недавня практика свiдчить про те, що операцiї з ними вiдбувалися з метою отримання
короткострокового прибутку. Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi,
оцiнюються за справедливою вартiстю i вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан. Змiни справедливої
вартостi визнаються у складi чистого доходу вiд торговельної дiяльностi. Процентнi та дивiденднi доходи
або витрати визнаються в якостi чистого доходу вiд торговельної дiяльностi в момент, передбачений
умовами договору, або коли право на їх отримання встановлено.
Дана класифiкацiя включає борговi цiннi папери, пайовi iнструменти, короткi позицiї i кредити клiєнтам,
якi були придбанi, головним чином, з метою продажу або зворотного придбання в найближчому
майбутньому.
Борговi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
Згiдно МСФЗ (IFRS) 9 Банк застосовує категорiю i оцiнює борговi iнструменти за справедливою вартiстю
через iнший сукупний дохiд (СВIСД), якщо виконуються обидвi наступнi умови:
"
iнструмент утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання
передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв;
"
договiрнi умови фiнансового активу обумовлюють отримання грошових потокiв, якi є виключно
платежами за рахунок основної суми боргу i процентiв на непогашену частину основної суми боргу
(тобто дотримуються критерiї тесту SPPI).
До таких iнструментiв в основному вiдносяться активи, якi вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 39 ранiше
класифiкувалися як фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу.
Борговi iнструменти, якi оцiнюються за СВIСД, згодом оцiнюються за справедливою вартiстю, а
прибуток або збиток, що виникають в результатi змiни справедливої вартостi, визнаються в складi IСД.
Процентний дохiд i прибуток або збиток вiд змiни валютних курсiв визнаються в прибутку чи збитку
таким же чином, як i в випадку фiнансових активiв, оцiнюваних за амортизацiйною вартiстю. Якщо Банк
володiє бiльше однiєї iнвестицiєю в один i той же цiнний папiр, вважається, що їх вибуття буде
здiйснюватися за принципом "перший надiйшов - перший проданий". При припиненнi визнання
накопиченi прибуток або збиток, ранiше визнанi в складi IСД, рекласифiкуються зi складу IСД в чистий
прибуток або збиток.
Iнструменти, оцiнюванi за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
Банк може при первiсному визнаннi деяких iнвестицiй в фiнансовi iнструменти приймати рiшення, без
права його подальшого скасування, класифiкувати їх як iнструменти, оцiнюванi за СВIСД, якщо вони
вiдповiдають визначенню фiнансового iнструмента у згiдно з МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти:
подання" i не призначенi для торгiвлi. Рiшення про таку класифiкацiю приймається по кожному
iнструменту окремо.
Прибутки та збитки за такими iнструментам нiколи не рекласифiкуються в склад прибутку або збитку.
Дивiденди визнаються в складi прибутку або збитку в якостi iншого операцiйного доходу, якщо право на
отримання дивiдендiв встановлено, крiм випадкiв, коли Банк отримує вигоду вiд таких надходжень в
якостi вiдшкодування частини первiсної вартостi такого iнструменту. У такому випадку прибуток
визнається в складi IСД. Фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за СВIСД, не пiдлягають оцiнцi на
предмет знецiнення.
Випущенi борговi iнструменти та iншi позиковi кошти
Пiсля первiсного визнання випущенi борговi iнструменти та iншi позиковi кошти згодом оцiнюються за
амортизованою вартiстю. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням всiх дисконтiв або
премiй вiд випуску засобiв i витрат по угодi, якi є невiд'ємною частиною ЕПС. Складовою фiнансовий
iнструмент, який мiстить як борговий, так i компонент власного, роздiляється на дату випуску.
При встановленнi порядку облiку таких непохiдних iнструментiв Банк спочатку визначає, чи є

iнструмент складовим, i класифiкує компоненти такого iнструменту окремо як фiнансовi зобов'язання,
фiнансовi активи або iнструменти капiталу вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 32. Класифiкацiя боргового та
пайового компонентiв конвертованого iнструменту не переглядається через змiни ймовiрностi того, що
право конвертацiї буде реалiзовано, навiть в разi, коли може здатися, що реалiзацiя цього права стала для
деяких власникiв iнструменту економiчно вигiдною.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток
До даної категорiї оцiнки вiдносяться фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, що не призначенi для
торгiвлi i якi при первiсному визнаннi були класифiкованi таким чином на розсуд керiвництва або в
обов'язковому порядку повиннi оцiнюватися за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9.
При первiсному визнаннi керiвництво може по власний розсуд класифiкувати iнструмент як оцiнюваний
по СВПЗ, тiльки якщо виконується один з наступних критерiїв. Рiшення про таку класифiкацiю
приймається по кожному iнструменту окремо:
"
це усуває або значно зменшує непослiдовнiсть пiдходiв, яка iнакше виникла б внаслiдок
використання рiзних баз оцiнки активiв або зобов'язань або визнання пов'язаних з ними прибуткiв i
збиткiв; або
"
зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань (або фiнансових активiв, або i того i
iншого згiдно з МСФЗ (IAS) 39), управлiння якою i оцiнка результатiв здiйснюються на основi
справедливої вартостi вiдповiдно до документально оформленою стратегiєю управлiння ризиками або
iнвестицiйною стратегiєю; або
"
зобов'язання мiстять один або бiльше вбудованих похiдних iнструментiв, за винятком випадкiв,
коли вони не викликають значної змiни грошових потокiв в порiвняннi з тими, якi в iншому випадку
були б потрiбнi за договором, або очевидно, на основi мiнiмального аналiзу або без нього, при
первiсному розглядi аналогiчного iнструменту, що вiддiлення вбудованого (их) похiдного (их)
iнструменту (iв) заборонено
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за СВПЗ, враховуються в звiтi про фiнансовий
стан за справедливою вартiстю. Змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибутку або
збитку, за винятком змiн справедливої вартостi фiнансових зобов'язань, класифiкованих на розсуд Банку
як оцiнюванi за СВПЗ, якi обумовленi змiною власного кредитного ризику Банку. Такi змiни
справедливої вартостi визнаються в якостi "Резерву власного кредитного ризику" в складi iншого
сукупного доходу i не пiдлягають рекласифiкацiї в чистий прибуток або збиток. Вiдсотки, сплаченi або
отриманi по iнструментах, класифiкованих на розсуд Банку як оцiнюванi за СВПЗ, вiдображаються як
процентнi витрати або процентнi доходи вiдповiдно з використанням ЕПС з урахуванням всiх дисконтiв /
премiй i вiдповiдних витрат на операцiю, якi є невiд'ємною частиною iнструменту. Вiдсотки, отриманi за
активами, якi в обов'язковому порядку оцiнюються по СВПЗ, враховуються з використанням
передбаченої договором процентної ставки. Дивiденди, отриманi вiд iнвестицiй в iнструменти капiталу,
якi оцiнюються за СВПЗ, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки як iншого операцiйного доходу,
коли право на їх отримання встановлено.
Фiнансовi гарантiї, акредитиви та невикористана частина зобов'язання надати позику
Банк випускає фiнансовi гарантiї, акредитиви та зобов'язання з надання позик.
Фiнансовi гарантiї спочатку визнаються у фiнансовiй звiтностi (за статтею "Резерви за зобов'язаннями")
за справедливою вартiстю, в сумi отриманої премiї. Пiсля первiсного визнання Банк оцiнює своє
зобов'язання по кожнiй гарантiї за найбiльшою величиною з первiсно визнаної суми за вирахуванням
накопиченої амортизацiї, визнаної у звiтi про прибутки i збитки, i - згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 - оцiночного
резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки ( далi ОКЗ).
Отриманi премiї визнаються в прибутку чи збитку в якостi "Комiсiйних доходiв" на лiнiйнiй основi
протягом термiну дiї гарантiї.
Невикористанi зобов'язання з надання позик i акредитиви є договiрними зобов'язаннями, за умовами яких
протягом термiну дiї зобов'язання Банк зобов'язаний надати клiєнту позику на обговорених заздалегiдь
умовах. Як i у випадку з договорами фiнансової гарантiї, стосовно таких зобов'язань застосовуються
вимоги до оцiнки ОКЗ, за умови, що зобов'язання не виникає внаслiдок виконання певних умов.
Договiрна номiнальна вартiсть фiнансових гарантiй, акредитивiв та невикористаних зобов'язань з
надання позик, якщо їх умови передбачають надання позики на ринкових умовах, не вiдображається в
звiтi про фiнансовий стан.
Рекласифiкацiя фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань

Банк не рекласифiкує фiнансовi активи пiсля їх первiсного визнання, крiм виняткових випадкiв, коли
Банк набуває, робить вибуття або припиняє дiяльнiсть напрямку бiзнесу. Фiнансовi зобов'язання нiколи
не рекласифiкуються. У 2020 р Банку не рекласифiкував фiнансовi активи.
Припинення визнання фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань
Припинення визнання в зв'язку з iстотною модифiкацiєю умов iнструменту
Банк припиняє визнання фiнансового активу, наприклад, кредиту, наданого клiєнту, якщо умови
договору переглядаються таким чином, що по сутi вiн стає новим кредитом, а рiзниця визнається в якостi
прибутку або збитку вiд припинення визнання до того, як визнаний збиток вiд знецiнення. При
первiсному визнаннi кредити вiдносяться до Етапу 1 для цiлей оцiнки ОКЗ, крiм випадкiв, коли
створений кредит вважається ПСКЗ активом.
При оцiнцi того, чи слiд припиняти визнання кредиту клiєнту, Банк, крiм iншого, розглядає наступнi
фактори:
"
змiна валюти кредиту;
"
додавання пайового компоненту;
"
змiна контрагента;
"
чи призводить модифiкацiя до того, що iнструмент бiльше не вiдповiдає критерiям тесту SPPI.
Якщо модифiкацiя не призводить до значної змiни грошових потокiв, модифiкацiя не призводить до
припинення визнання. На основi змiни грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ЕПС, Банк визнає
прибуток або збиток вiд модифiкацiї до того, як визнаний збиток вiд знецiнення.
Припинення визнання, не пов'язане з iстотною модифiкацiєю
Фiнансовi активи
Банк припиняє визнання фiнансового активу (або, де це доречно, частини фiнансового активу або
частини групи аналогiчних фiнансових активiв), коли закiнчився термiн дiї передбачених договором прав
на отримання грошових потокiв вiд цього фiнансового активу. Банк також припиняє визнання
фiнансового активу, якщо вiн передав цей фiнансовий актив i дана передача вiдповiдає вимогам для
припинення визнання.
Банк передав фiнансовий актив в тому i тiльки в тому випадку, якщо вiн:
"
передав передбаченi договором права на одержання грошових потокiв вiд цього фiнансового
активу; або
"
зберiг передбаченi договором права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, але
взяв на себе обов'язок виплачувати цi грошовi потоки без iстотних затримок третiй сторонi в рамках
"транзитного" угоди.
Транзитнi домовленостi являють собою угоди, в рамках яких Банк зберiгає передбаченi договором права
на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу ( "первiсний актив"), але приймає на себе
передбачений договором обов'язок виплачувати цi грошовi потоки однiй або декiльком iншим
органiзацiям ( "кiнцевi одержувачi") , i при цьому виконуються всi три наступнi умови:
"
Банк не зобов'язаний виплачувати кiнцевим одержувачам будь-якi суми, якщо вiн не отримає
еквiвалентних сум за первiсним активом, за винятком короткострокового розмiщення коштiв з правом
повного вiдшкодування розмiщеної суми плюс нарахованi вiдсотки за ринковими ставками;
"
Банк не може продавати або передавати первiсний актив в заставу, крiм як кiнцевим одержувачам
як забезпечення;
"
Банк зобов'язаний перераховувати всi грошовi потоки, що збираються їм в iнтересах кiнцевих
одержувачiв, без iстотних затримок. Крiм того, Банк не має права реiнвестувати такi грошовi потоки, за
винятком iнвестицiй в грошовi кошти або еквiваленти грошових коштiв, в тому числi вiдсотки, заробленi
вiд такої iнвестицiї, в межах перiоду з дати збору грошових потокiв до дати необхiдного їх
перерахування кiнцевим одержувачам.
Передача фiнансових активiв вiдповiдає вимогам для припинення визнання, якщо:
"
Банк передав практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з активом; або
"
Банку не передав i не зберiг практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з активом, але передав
контроль над цим активом.
Банк вважає, що вiн передав контроль над активом в тому i тiльки в тому випадку, якщо приймаюча
сторона має практичну можливiсть продати переданий їй актив цiлком незалежнiй третiй сторонi i може
використовувати цю можливiсть в односторонньому порядку без необхiдностi накладення додаткових
обмежень на таку передачу.
Якщо Банк не передав i не зберiг практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з активом, але зберiг контроль

над переданим активом, то Банк продовжує визнання даного фiнансового активу в обсязi свого
подальшої участi. В даному випадку Банк також визнає пов'язане з активом зобов'язання. Переданий
актив i пов'язане з ним зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає тi права i обов'язки, якi Банк
зберiг.
Подальша участь, яке приймає форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за найменшою з
наступних двох величин: первiсної балансової вартостi активу або максимальної суми вiдшкодування,
яку Банк може бути зобов'язаний виплатити.
Якщо подальша участь приймає форму випущеного або придбаного опцiону (або i того i iншого) щодо
переданого активу, то обсяг подальшої участi оцiнюється в тiй сумi, яку Банк може бути зобов'язаний
виплатити в разi зворотної купiвлi. У разi випущеного пут-опцiону щодо активу, що оцiнюється за
справедливою вартiстю, обсяг подальшої участi органiзацiї обмежується меншою з наступних двох
величин: справедливої вартостi переданого активу i цiни виконання даного опцiону.
Фiнансовi зобов'язання
Банк припиняє визнання фiнансового зобов'язання, коли передбачена договором обов'язок виконана,
анульована або припинена пiсля закiнчення термiну. Коли iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюється
на iнше з тим же кредитором, але з iстотно вiдмiнними умовами, або якщо умови наявного зобов'язання
iстотно модифiкуються, то така замiна або модифiкацiя враховуються як припинення визнання
первiсного зобов'язання та визнання нового зобов'язання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю первiсного
фiнансового зобов'язання та сумою виплаченого вiдшкодування визнається в прибутку чи збитку.
Знецiнення фiнансових активiв
Огляд принципiв оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв
Застосовуючи МСФЗ (IFRS) Банк визнає резерв пiд ОКЗ за всiма кредитами та iншими борговими
фiнансовими iнструментами, якi не оцiнюються по СВПЗ, а також зобов'язаннями з надання позик i
договорами фiнансової гарантiї, якi в даному роздiлi всi разом iменуються "фiнансовими iнструментами".
Згiдно МСФЗ (IFRS) 9 щодо пайових iнструментiв вимоги, що стосуються знецiнення, не
застосовуються.
Резерв пiд ОКЗ оцiнюється в сумi кредитних збиткiв, якi, як очiкується, виникнуть протягом термiну дiї
активу (очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн), якщо кредитний ризик по даному фiнансовому активу
значно збiльшився з моменту первiсного визнання, в iншому випадку резерв пiд збитки буде оцiнюватися
в сумi, що дорiвнює 12-мiсячному очiкуванню кредитних збиткiв.
12-мiсячнi ОКЗ - це частина ОКЗ за весь термiн, що представляє собою ОКЗ, якi виникають внаслiдок
дефолтiв за фiнансовим iнструментом, можливих протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
ОКЗ за весь термiн i 12-мiсячнi ОКЗ розраховуються або на iндивiдуальнiй основi, або на груповiй
основi, в залежностi вiд характеру базового портфеля фiнансових iнструментiв.
Банк встановив полiтику здiйснення оцiнки на кiнець кожного звiтного перiоду щодо того, чи мало мiсце
значне збiльшення кредитного ризику за фiнансовим iнструментом з моменту первiсного визнання,
шляхом урахування змiни ризику настання дефолту протягом строку дiї фiнансового iнструменту.
На пiдставi описаного вище процесу Банк групує наданi їм кредити в такий спосiб:
"
Етап 1: При первiсному визнаннi кредиту Банк визнає резерв пiд знецiнення в сумi, що дорiвнює
12-мiсячним ОКЗ. До Етапу 1 також вiдносяться кредити та iншi кредитнi лiнiї, кредитний ризик за
якими зменшився до такого ступеня, що вони були переведенi з Етапу 2.
"
Етап 2: Якщо кредитний ризик по кредиту значно збiльшився з моменту первiсного визнання,
Банк визнає резерв пiд знецiнення в сумi, що дорiвнює ОКЗ за весь термiн його iснування. До Етапу 2
також вiдносяться кредити та iншi кредитнi лiнiї, кредитний ризик за якими зменшився до такого
ступеня, що вони були переведенi з Етапу 3.
"
Етап 3: Кредити, якi є кредитно-знецiненими (як описано в Примiтцi 12.3.3.1). Банк визнає резерв
пiд знецiнення в сумi, що дорiвнює ОКЗ за весь термiн.
"
ПСКЗ: Придбанi або створенi кредитно-знецiненi (ПСКЗ) фiнансовi активи - це активи, за якими
було кредитне знецiнення на момент первiсного визнання. При первiсному визнаннi ПСКЗ фiнансовi
активи облiковуються за справедливою вартiстю, i згодом процентний дохiд по ним визнається на основi
ЕПС, скоригованої з урахуванням кредитного ризику. Резерв пiд ОКЗ визнається або припиняє
визнаватися тiльки в тому обсязi, в якому вiдбулася змiна суми очiкуваних кредитних збиткiв.
Якщо Банк не має обгрунтованих очiкувань щодо вiдшкодування фiнансового активу в повному обсязi
або його частини, то необхiдно зменшити валову балансову вартiсть цього фiнансового активу. Таке
зменшення розглядається як (часткове) припинення визнання фiнансового активу.

Розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв
Банк розраховує ОКЗ на основi трьох сценарiїв, зважених з урахуванням ймовiрностi, для оцiнки
очiкуваних недоотримань грошових коштiв, якi дисконтуються з використанням ЕПС або її приблизного
значення. Недоотримання коштiв - це рiзниця мiж грошовими потоками, що належать органiзацiї
вiдповiдно до договору, i грошовими потоками, якi органiзацiя очiкує отримати.
Механiка розрахунку ОКЗ описана нижче, а основними елементами є такi:
"
Iмовiрнiсть дефолту (PD) Iмовiрнiсть дефолту (PD) являє собою розрахункову оцiнку ймовiрностi
дефолту протягом заданого часового промiжку. Дефолт може вiдбутися тiльки в певний момент часу
протягом розглянутого перiоду, якщо визнання активу не було припинено i вiн як i ранiше є частиною
портфеля.
"
Експозицiя пiд ризиком (EAD) Величина, наражена на ризик дефолту (EAD) являє собою
розрахункову оцiнку величини, схильної до дефолту на будь-яку дату в майбутньому, з урахуванням
очiкуваних змiн цiєї величини пiсля звiтної дати, включаючи виплати основної суми боргу i вiдсоткiв,
передбаченi договором або iншим чином, погашення виданих позик i вiдсотки, нарахованi в результатi
прострочення платежiв.
"
Рiвень втрат пiд час дефолту (LGD) Рiвень втрат пiд час дефолту (LGD) представляють собою
розрахункову оцiнку збиткiв, що виникають у разi настання дефолту в певний момент часу. LGD
розраховуються як рiзниця мiж передбаченими договором грошовими потоками i тими грошовими
потоками, якi кредитор очiкує отримати, в тому числi в результатi реалiзацiї забезпечення. Даний
показник зазвичай виражається у вiдсотках по вiдношенню до EAD.
Пiд час оцiнки ОКЗ Банк розглядає три сценарiї: оптимiстичний, очiкуваний, песимiстичний. Для
кожного з них встановлюються свої показники PD, EAD та LGD. У випадку доцiльностi, оцiнка
множинних сценарiїв також враховує спосiб, за допомогою якого очiкується вiдшкодування кредитiв,
щодо яких стався дефолт, в тому числi ймовiрнiсть того, що вiдбудеться полiпшення кредитної якостi, а
також вартiсть забезпечення та суму, яка може бути отримана в результатi продажу активу.
Збитки вiд знецiнення та їх вiдшкодування враховуються та iнформацiя про них подається окремо вiд
прибутку або збиткiв вiд модифiкацiї, якi вiдображаються як коригування валової балансової вартостi
фiнансових активiв.
Принципи оцiнки ОКЗ описанi нижче:
"
Етап 1: 12-мiсячнi ОКЗ розраховуються як частина ОКЗ за весь термiн, яка являє собою ОКЗ, що
виникають внаслiдок дефолтiв за фiнансовим iнструментом, можливих протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної
дати. Банк розраховує 12-мiсячнi ОКЗ виходячи з очiкувань щодо настання дефолту протягом 12 мiсяцiв
пiсля звiтної дати. Даний показник ймовiрностi дефолту протягом 12 мiсяцiв застосовується по
вiдношенню до EAD та множиться на очiкуваний показник LGD, а потiм дисконтується з використанням
приблизного значення початкової ЕПС. Такi розрахунки проводяться для кожного з трьох сценарiїв,
зазначених вище.
"
Етап 2: Якщо кредитний ризик за позикою значно збiльшився з моменту первiсного визнання,
Банк визнає резерв пiд знецiнення в сумi, що дорiвнює ОКЗ за весь термiн. Принципи розрахунку
аналогiчнi тим, якi вказанi вище, включаючи можливiсть використання множинних сценарiїв, за
винятком того, що PD i LGD розраховуються протягом усього термiну дiї iнструмента. Очiкуванi суми
недоотримання коштiв дисконтуються з використанням приблизного значення початкової ЕПС.
"
Етап 3: Вiдносно позик, якi є кредитно-знецiненими, Банк визнає резерв пiд знецiнення в сумi, що
дорiвнює ОКЗ за весь термiн. Метод розрахунку аналогiчний методу, що використовується для активiв
Етапу 2, а PD встановлюється на рiвнi 100%.
"
ПСКЗ: Придбанi або створенi кредитно-знецiненi фiнансовi активи - це активи, за якими було
кредитне знецiнення на момент первiсного визнання. У разi таких активiв Банк визнає в якостi
оцiночного резерву пiд збитки тiльки накопиченi з моменту первiсного визнання змiни ОКЗ за весь
термiн на основi чотирьох сценарiїв, зважених з урахуванням ймовiрностi, дисконтованi з використанням
ЕПС, скоригованої з урахуванням кредитного ризику.
"
Зобов'язання щодо надання позик i акредитиви. При оцiнцi ОКЗ за весь термiн щодо
невикористаної частини зобов'язання з надання позик Банк враховує частину зобов'язання, яка, як
очiкується, буде використана протягом очiкуваного термiну дiї. Згодом ОКЗ розраховуються в сумi
теперiшньої вартостi очiкуваних недоотримань грошових коштiв в разi виконання зобов'язання з надання
позик на пiдставi чотирьох сценарiїв, зважених з урахуванням ймовiрностi. Очiкувана сума
недоотримання коштiв дисконтується з використанням приблизного значення очiкуваної ЕПС за

позикою.
У разi кредитних карт i поновлюваних механiзмiв кредитування, якi мiстять як компонент позики, так i
компонент невикористаної частини зобов'язання з надання позик, ОКЗ розраховуються i
представляються разом з позикою. У разi зобов'язань з надання позик i акредитивiв ОКЗ визнаються за
статтею "Оцiночнi зобов'язання".
Договори фiнансової гарантiї. Зобов'язання Банку по кожнiй гарантiї оцiнюється за найбiльшою
величиною з первiсно визнаної суми за вирахуванням накопиченої амортизацiї, визнаної у звiтi про
прибутки та збитки, i суми оцiночного резерву пiд ОКЗ. Для цих цiлей Банк оцiнює ОКЗ на основi
приведеної вартостi очiкуваних виплат, що вiдшкодовують власнику iнструменту кредитнi збитки, якi вiн
несе. Недоотримання коштiв дисконтуються з використанням процентної ставки, скоригованої з
урахуванням ризику, притаманного вiдповiдному iнструменту. Розрахунки проводяться з використанням
трьох сценарiїв, зважених з урахуванням ймовiрностi. ОКЗ за договорами фiнансової гарантiї визнаються
за статтею "Оцiночнi зобов'язання".
Борговi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
ОКЗ за борговими iнструментами, оцiнюваним по СВIСД, не зменшують балансову вартiсть цих
фiнансових активiв в звiтi про фiнансовий стан, якi продовжують оцiнюватися за справедливою вартiстю.
Замiсть цього, сума, що дорiвнює оцiночному резерву пiд очiкуванi збитки, який був би створений при
оцiнцi активу за справедливою вартiстю, визнається у складi IСД як накопиченої суми знецiнення з
визнанням вiдповiдних сум у звiтi про прибутки та збитки. Накопичена сума збиткiв, визнаних у складi
IСД, рекласифiкується в чистий прибуток або збиток при припиненнi визнання активу.
Придбанi або створенi кредитно-знецiненi фiнансовi активи
У разi ПСКЗ фiнансових активiв Банк визнає в якостi оцiночного резерву пiд збитки тiльки накопиченi з
моменту первiсного визнання змiни ОКЗ за весь термiн.
Кредитнi карти та iншi вiдновлюванi механiзми кредитування
Банк пропонує своїм клiєнтам, корпоративним i роздрiбним, рiзнi овердрафти i кредитнi карти, якi Банк
може вiдкликати i / або за якими вiн може зменшити лiмiти за сповiщенням всього за один день. Банк не
обмежує схильнiсть до ризику кредитних збиткiв договiрним строком для подачi повiдомлення, i замiсть
цього розраховує ОКЗ протягом перiоду, який вiдображає очiкування Банку щодо поведiнки клiєнта,
ймовiрностi дефолту i майбутнiх заходiв по зменшенню кредитного ризику, що може передбачати
зменшення або закриття лiмiтiв.
Ставка, яка використовується для дисконтування ОКЗ по кредитних картах, заснована на середнiй
ефективнiй процентнiй ставцi, яка буде застосовуватися протягом перiоду схильного до ризикiв. Така
оцiнка враховує те, що багато кредитiв виплачуються в повному обсязi щомiсяця, i, вiдповiдно, вiдсоток
по них не нараховується.
Розрахунок ОКЗ, включаючи оцiнку очiкуваного перiоду, протягом якого iснує нараження на кредитний
ризик, i ставку дисконтування, здiйснюється на iндивiдуальнiй основi за корпоративними позиками i на
груповiй основi по роздрiбних позиках. Оцiнка на груповiй основi здiйснюється окремо для портфелiв
фiнансових iнструментiв, що володiють аналогiчними характеристиками кредитного ризику.
Прогнозна iнформацiя
У моделi визначення ОКЗ Банк використовує прогнозну iнформацiю щодо курсу нацiональної валюти як
базового макроекономiчного фактору.
Вихiднi данi та моделi, що використовуються при розрахунку ОКЗ, не завжди вiдображають всi
характеристики ринку на дату подання фiнансової звiтностi. Щоб вiдобразити це, iнодi розробляють
якiснi коригування або накладення в якостi тимчасових корегувань, якщо такi вiдмiнностi є суттєвими.
Оцiнка забезпечення
Для зниження кредитних ризикiв за фiнансовими активами Банк прагне використовувати забезпечення,
де це можливо. Забезпечення приймає рiзнi форми, такi як грошовi кошти, цiннi папери, акредитиви /
гарантiї, нерухомiсть, дебiторська заборгованiсть, запаси, iншi нефiнансовi активи i механiзми
пiдвищення кредитної якостi, наприклад, угоди про неттинга. Забезпечення, крiм випадкiв, коли до нього
було застосовано стягнення, не вiдображається в звiтi про фiнансовий стан Банку. Однак справедлива
вартiсть забезпечення враховується при визначеннi ОКЗ. Як правило, вона оцiнюється принаймнi пiд час
укладеннi договору i перiодично переоцiнюється.
За можливiстю, Банк використовує данi активного ринку для оцiнки фiнансових активiв, що
утримуються в якостi забезпечення. Iншi фiнансовi активи, щодо яких вiдсутнi доступнi данi про їх
ринкову вартiсть, оцiнюються з використанням моделей. Нефiнансовi види забезпечення, наприклад,

нерухомiсть, оцiнюються на основi даних, наданих третiми сторонами, наприклад оцiнювачами, або на
основi iндексу цiн на житло.
Звернення стягнення на забезпечення
Облiкова полiтика полягає у визначеннi того, чи можна використовувати активи, на якi було звернено
стягнення, для здiйснення внутрiшнiх операцiй або їх краще продати. Активи, визначенi як кориснi для
використання у внутрiшнiй дiяльностi, переводяться в вiдповiдну категорiю активiв i оцiнюються за
найменшою величиною з вартостi вилученого активу або балансовою вартiстю первiсного активу,
забезпеченого заставою. Активи, щодо яких приймається рiшення про продаж, переводяться в категорiю
активiв, призначених для продажу, та оцiнюються за справедливою вартiстю (у разi фiнансових активiв)
або за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж (у разi нефiнансових активiв) на дату
звернення стягнення вiдповiдно до полiтики Банку. У своїй звичайнiй дiяльностi Банк не здiйснює
фiзичне вилучення нерухомостi або iнших активiв в рамках роздрiбного портфеля, а залучає зовнiшнiх
агентiв для вiдшкодування коштiв за непогашеною заборгованiстю. Будь-якi надлишки коштiв
повертаються клiєнтам / позичальникам.
Списання
Фiнансовi активи списуються, тiльки коли Банк бiльше не очiкує вiдшкодування їх вартостi. Якщо сума,
що пiдлягає списанню, вище нiж величина накопиченого оцiночного резерву пiд збитки, то рiзниця
спочатку враховується як збiльшення оцiночного резерву, який потiм застосовується до валової
балансової вартостi. Будь-якi подальшi вiдновлення вiдносяться на витрати по кредитних збитках.
Реструктурованi i модифiкованi позики
Банк iнодi поступається або переглядає початковi умови кредитних договорiв у вiдповiдь на фiнансову
скруту позичальника замiсть того, щоб вилучити або iншим чином стягнути забезпечення. Банк вважає
позику реструктурованою, якщо такi поступки або модифiкацiї надаються в результатi наявних або
очiкуваних фiнансових труднощiв позичальника i на якi Банк не погодився б в разi фiнансової
спроможностi позичальника. До показникiв фiнансової скрути вiдносяться порушення ковенантiв або
значнi побоювання, вираженi департаментом кредитного ризику. Реструктуризацiя позики може мати на
увазi продовження договiрних строкiв платежiв i узгодження нових умов кредитування. Пiсля перегляду
умов договорiв збитки вiд знецiнення оцiнюються за первiсною ЕПС, тобто ЕПС, розрахованої до
модифiкацiї умов договору. Полiтика Банку передбачає постiйний монiторинг реструктурованих позик з
метою аналiзу ймовiрностi здiйснення платежiв у майбутньому. Рiшення про припинення визнання i
рекласифiкацiю мiж Етапом 2 i Етапом 3 приймаються в кожному окремому випадку. Якщо в результатi
таких процедур буде виявлена подiя збитку за позикою, вiн буде розкриватися i управлятися як
знецiнений реструктурований актив Етапу 3 до тих пiр, поки заборгованiсть по ньому не буде виплачена
або поки вiн не буде списаний.
У випадках, якщо змiнилися умови позики (перегляд або модифiкацiя), але не вiдбувається припинення
визнання, Банк також повинен провести повторну оцiнку того, чи мало мiсце значне збiльшення
кредитного ризику з моменту первiсного визнання.
c.
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi можна
конвертувати в готiвку за першою вимогою i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Грошовi
кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти у касi, залишки на кореспондентському рахунку в
Нацiональному банку України, використання яких не обмежене, депозити "овернайт" в iнших банках,
крiм гарантiйних депозитiв за операцiями з пластиковими картками, та кошти на кореспондентських
рахунках, вiдкритих в iнших банках. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за первiсною та
амортизованою вартiстю.
d.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Критерiї визнання iнвестицiйної нерухомостi полягають у ймовiрностi надходження до Банку майбутнiх
економiчних вигод, пов'язаних з iнвестицiйною нерухомiстю, i можливостi достовiрно оцiнити вартiсть
iнвестицiйної нерухомостi.
Банк вiддiляє iнвестицiйну нерухомiсть вiд нерухомостi, зайнятою власником (основнi засоби), якщо:
частку, яка утримується з метою орендної плати або для збiльшення капiталу, та частку, яка утримується
для використання в основнiй дiяльностi Банку, можна продати окремо;
якщо такi частки не можна продати окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо тiльки
незначна, не бiльше 10%, її частка утримується для використання в основнiй дiяльностi Банку.
Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi проводиться за собiвартiстю, включаючи витрати на

операцiю. Подальша оцiнка здiйснюється за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та
будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Обладнання, що є невiд'ємною частиною будiвлi, облiковується окремо.
Амортизацiя нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом строку експлуатацiї.
Переведення об'єкта нерухомостi до категорiї iнвестицiйної нерухомостi та з категорiї iнвестицiйної
нерухомостi до iнших Банк проводить лише в разi змiни способу його функцiонального використання,
що пiдтверджується такими подiями:
а) початком зайняття власником нерухомостi - у разi переведення з iнвестицiйної нерухомостi до
нерухомостi, зайнятої власником;
б) закiнченням зайняття власником нерухомостi - у разi переведення з нерухомостi, зайнятої власником,
до iнвестицiйної нерухомостi
У зв'язку з тим, що Банк застосовує метод оцiнки за первiсною вартiстю, то переведення об'єкта
iнвестицiйної нерухомостi до категорiї нерухомостi, зайнятої власником, та навпаки, не впливає на його
балансову вартiсть. Переведення здiйснюється за балансовою вартiстю переданої нерухомостi i вартiсть
цих об'єктiв не змiнюється.
Зменшення та вiдновлення корисностi об'єкта iнвестицiйної нерухомостi, що оцiнюється за первiсною
вартiстю (собiвартiстю), Банк визнає аналогiчно до порядку визнання зменшення корисностi основних
засобiв.
У 2020 роцi Банком втрати вiд зменшення корисностi об`єктiв iнвестицiйної нерухомостi не визнавались.
e.
Основнi засоби
Основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю, яка визначається
як фактична собiвартiсть у сумi грошових коштiв справедливої вартостi iнших активiв, сплачених
(переданих), витрачених на придбання (створення) основних засобiв.
Критерiї визнання: iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом,
надiйдуть в Банк, i собiвартiсть об'єкта може бути достовiрно оцiнена.
Первiсна оцiнка об'єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає:
цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються);
будь-якi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення
його в стан, необхiдний для експлуатацiї;
попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення територiї, зобов'язання за
якими Банк на себе бере.
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється наступним чином:
для основних засобiв, що вiдносяться до класу (групи) "будiвлi, споруди i передавальнi пристрої" - за
переоцiненою сумою (яка є справедливою вартiстю) мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та
подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi;
для всiх iнших основних засобiв - за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi
накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу
протягом строку їх експлуатацiї за наступними нормами:
Термiн корисного використання, роки
Бyдинки, примiщення та iншi будiвлi 25
Мiнi-АТС
10
Телефони, компьютерна технiка, обладання зчитування або друку iнформацiї, обладнання комп`ютерної
мережi, джерела безперебiйного живлення 2
Господарський iнвентар та обладнання, рекламнi конструкцiї
4
Меблi, касова технiка та обладнання, побутова технiка
5
Транспортнi засоби 5
Бокси (сховища)для готiвки 20
Пoлiпшення opeндованного мaйнa
нa стpoк дiї дoгoвopy opeнди мaйнa
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється у першому мiсяцi
використання об'єкта у розмiрi 100 процентiв його вартостi. Земля має необмежений термiн експлуатацiї
i тому не амортизується.
Метод нарахування амортизацiї переглядається щорiчно. Результати його перегляду враховуються як
перегляд бухгалтерської оцiнки. При цьому коригуванню пiдлягають амортизацiйнi вiдрахування

поточного та майбутнього перiодiв.
У 2020 та 2019 роках методи амортизацiї основних засобiв не змiнювалися.
Термiн корисного використання розраховується виходячи з очiкуваного строку використання активу,
очiкуваного фiзичного та морального зносу, технiчного та комерцiйного зносу, а також правових та
iнших подiбних обмежень використання активу. Термiн корисного використання переглядається раз на
рiк.
Переоцiнка основних засобiв здiйснюється на основi рiшення Правлiння Банку. У 2020 роцi переоцiнка
вартостi основних засобiв не проводилась. В 2019 роцi Банк здiйснив уцiнку об`єкту нерухомостi у сумi
2,3 млн.грн.
З метою визначення збиткiв вiд втрати корисностi балансова вартiсть основних засобiв регулярно
переглядається з метою визначення можливого перевищення балансової вартостi над вартiстю
вiдшкодування. Якщо балансова вартiсть активiв перевищує очiкувану вартiсть вiдшкодування, вона
знижується до вартостi вiдшкодування.
Зменшення корисностi основних засобiв у 2020 та 2019 роцi не вiдбувалось.
f.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи - немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути
iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд Банку або виникають внаслiдок
договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути вiдокремленi).
Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi
вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть Банку та собiвартiсть активу можна достовiрно
оцiнити.
Критерiї визнання: нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi
економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть Банку та собiвартiсть активу можна
достовiрно оцiнити.
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи всiх класiв оцiнюються за собiвартiстю. Наступна
оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв
вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом
строку їх експлуатацiї. Строк експлуатацiї нематерiальних активiв встановлюється вiдповiдно до строкiв
дiї лiцензiй, визначених лiцензiйними договорами.
Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк. Термiн корисної
експлуатацiї визначається за кожним активом та залежить вiд виду нематерiальних активiв.
Переоцiнка нематерiальних активiв здiйснюється на основi рiшення Правлiння Банку. У 2020 та 2019
роках переоцiнка вартостi нематерiальних активiв не проводилась.
З метою визначення збиткiв вiд втрати корисностi балансова вартiсть нематерiальних активiв регулярно
переглядається з метою визначення можливого перевищення балансової вартостi над вартiстю
вiдшкодування. Якщо балансова вартiсть активiв перевищує очiкувану вартiсть вiдшкодування, вона
знижується до вартостi вiдшкодування.
У 2020 роцi та 2019 роках норми амортизацiї та строки корисного використання нематерiальних активiв
не змiнювалися.
g.
Оренда
В момент укладення договору Банк оцiнює, чи є угода орендою або чи мiстить воно ознаки оренди.
Iншими словами, Банк визначає, чи передає договiр право контролювати використання iдентифiкованого
активу протягом певного перiоду часу в обмiн на вiдшкодування.
Банк як орендар
Банк застосовує єдиний пiдхiд до визнання та оцiнки всiх договорiв оренди, за винятком
короткострокової оренди i оренди активiв з низькою вартiстю. Банк визнає зобов'язання з оренди щодо
здiйснення орендних платежiв i активи у формi права користування, якi представляють собою право на
використання базових активiв.
i) Активи у формi права користування
Банк визнає активи у формi права користування на дату початку оренди (тобто дату, на яку базовий актив
стає доступним для використання). Активи у формi права користування оцiнюються за первiсною
вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, з
коригуванням на переоцiнку зобов'язань з оренди. Первiсна вартiсть активiв в формi права користування
включає величину визнаних зобов'язань з оренди, понесенi початковi прямi витрати i оренднi платежi,

здiйсненi на дату початку оренди або до такої дати, за вирахуванням отриманих стимулюючих платежiв
по орендi. Активи у формi права користування амортизуються лiнiйним методом протягом коротшого з
таких перiодiв: термiн оренди або передбачуваний термiн корисного використання активiв.
Якщо в кiнцi термiну оренди право власностi на орендований актив переходить до Банку або якщо
первiсна вартiсть активу вiдображає виконання опцiону на його покупку, актив амортизується, протягом
очiкуваного строку його корисного використання.
Активи у формi права користування також пiддаються перевiрцi на предмет знецiнення.
ii) Зобов'язання з оренди
На дату початку оренди Банк визнає зобов'язання з оренди, якi оцiнюються за приведеною вартiстю
орендних платежiв, якi повиннi бути здiйсненi протягом термiну оренди. Оренднi платежi включають
фiксованi платежi (в тому числi по сутi фiксованi платежi) за вирахуванням будь-яких стимулюючих
платежiв по орендi до отримання, змiннi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу або ставки, i суми, якi,
як очiкується, будуть сплаченi за гарантiями лiквiдацiйної вартостi. Оренднi платежi також включають
цiну виконання опцiону на покупку, якщо є достатня впевненiсть в тому, що Банк виконає цей опцiон, i
виплату штрафiв за припинення оренди, якщо термiн оренди вiдображає потенцiйне виконання Банком
опцiону на припинення оренди. Змiннi оренднi платежi, що не залежать вiд iндексу або ставки,
визнаються як витрати в тому перiодi, в якому настає подiя або умова, що призводить до здiйснення
таких платежiв.
Для розрахунку приведеної вартостi орендних платежiв Банк використовує ставку залучення додаткових
позикових коштiв на дату початку оренди, оскiльки процентна ставка, закладена в договорi оренди, не
може бути легко визначена. Пiсля дати початку оренди величина зобов'язань з оренди збiльшується для
вiдображення нарахування вiдсоткiв i зменшується для вiдображення здiйснених орендних платежiв.
Крiм того, Банк здiйснює переоцiнку балансової вартостi зобов'язань з оренди в разi модифiкацiї, змiни
термiну оренди, змiни орендних платежiв (наприклад, змiна майбутнiх виплат, обумовлених змiною
iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв) або змiни оцiнки опцiону на
покупку базового активу.
Банк представляє зобов'язання по орендi в складi "Процентних кредитiв i позик".
iii) Короткострокова оренда i оренда активiв з низькою вартiстю
Банк застосовує звiльнення вiд визнання щодо короткострокової оренди. Банк також застосовує
звiльнення вiд визнання щодо оренди активiв з низькою вартiстю. Оренднi платежi по короткостроковiй
орендi та оренди активiв з низькою вартiстю визнаються як витрати лiнiйним методом протягом термiну
оренди.
Банк в якостi орендодавця
Оренда, за якою у Банка залишаються практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням активом,
класифiкується як операцiйна оренда. Орендний дохiд що виникає враховується лiнiйним методом
протягом термiну оренди i включається до виручки в звiтi про прибуток або збиток зважаючи на його
операцiйний характер. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладеннi договору операцiйної оренди,
включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу i визнаються протягом термiну оренди
на тiй же основi, що i дохiд вiд оренди. Умовна орендна плата визнається в складi виручки в тому
перiодi, в якому вона була отримана.
h.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття
Банк класифiкує необоротнi активи як утримуванi для продажу, якщо балансова вартiсть таких активiв
вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з продажу, а не поточного використання.
Необоротнi активи класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо на дату прийняття рiшення щодо
визнання їх активами, що утримуються для продажу, виконуються такi умови:
"
iснує план продажу, затверджений Правлiнням Банку;
"
стан активiв, у якому вони перебувають, дає змогу здiйснити негайний продаж i є високий
ступiнь iмовiрностi їх продажу протягом одного року з дати класифiкацiї:
"
здiйснюється активний пошук покупцiв для виконання плану продажу;
"
ведеться активна маркетингова програма для продажу активiв за цiною, порiвнянною з поточною
ринковою цiною.
Банк продовжує класифiкувати необоротнi активи як утримуванi для продажу, якщо не було здiйснено
продаж протягом року через подiї або обставини, за якими Банк не може здiйснити контроль, а також
якщо є достатнi свiдчення того, що Банк продовжує виконувати план продажу необоротного активу.
Якщо на дату прийняття рiшення про визнання необоротних активiв як таких, що утримуються для

продажу, не виконуються вищезазначенi умови, але будуть виконанi протягом трьох мiсяцiв пiсля
визнання активу, то Банк має право класифiкувати їх як утримуванi для продажу.
Перед первiсною класифiкацiєю активiв як утримуваних для продажу, Банк здiйснює оцiнку балансової
вартостi активiв, тобто переглядає їх на зменшення корисностi.
Необоротнi активи, що утримуються Банком для продажу, оцiнюються i вiдображаються в
бухгалтерському облiку за найменшою з двох оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю
за вирахуванням витрат на продаж.
Амортизацiя на необоротнi активи, утримуванi для продажу, не нараховується.
Банк визнає втрати вiд зменшення корисностi в разi зниження справедливої вартостi необоротних активiв
за вирахуванням витрат на продаж.
У разi збiльшення справедливої вартостi необоротних активiв за вирахуванням витрат на продаж Банк
визнає дохiд, але в сумi, що не перевищує ранiше накопиченi втрати вiд зменшення корисностi.
Якщо пiд час оцiнки активiв, призначених для продажу, Банк не визнавав зменшення їх корисностi та
вiдновлення їх корисностi, то Банк визнає доходи або витрати на дату припинення їх визнання.
Необоротнi активи, що не вiдповiдають визначеним Банком умовам визнання, переводяться до iншої
категорiї, залежно вiд намiрiв щодо способу їх подальшого використання.
Необоротнi активи, що бiльше не класифiкуються як активи, утримуванi для продажу, з дати прийняття
рiшення про вiдмову вiд продажу Банк облiковує за найменшою з двох оцiнок:
"
за балансовою вартiстю, що визначалася до дати визнання їх як активiв, утримуваних для
продажу. Балансова вартiсть коригується з урахуванням амортизацiї, збиткiв вiд зменшення корисностi,
що були б визнанi, якщо активи не були класифiкованi як утримуванi для продажу;
"
за сумою очiкуваного вiдшкодування на дату прийняття рiшення про вiдмову вiд продажу.
Банк здiйснює коригування балансової вартостi з урахуванням сум накопиченої амортизацiї, втрат вiд
зменшення корисностi з одночасним визнанням такого коригування у звiтi про фiнансовий результат.
Станом на 31.12.2020 року у Банку вiдсутнi необоротнi активи, утримуванi для продажу.
i.
Резерви за зобов'язаннями
Резерви за зобов'язаннями визнаються, коли Банк має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання,
яке виникло у результатi минулих подiй, i ймовiрно, що для погашення цього зобов'язання потрiбне
використання ресурсiв, котрi втiлюють у собi певнi економiчнi вигоди, причому розмiр таких зобов'язань
можна достовiрно оцiнити.
j.
Податок на прибуток
Податок на прибуток є сумою поточного i вiдстроченого податку. Витрати (доходи) з податку на
прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у складi
прибутку чи збитку за рiк, якщо тiльки вони не мають бути вiдображенi в iнших сукупних доходах або
безпосередньо у складi власного капiталу у зв'язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi також
вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi
власного капiталу.
Розрахунок поточних витрат по податку на прибуток здiйснюється у вiдповiдностi до податкового
законодавства України.
Оподатковуваний прибуток або збиток базується на оцiночних показниках, якщо окрема фiнансова
звiтнiсть ухвалюється до подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi податки, за винятком податку
на прибуток, облiковуються у складi статтi "Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати" звiту про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються стосовно всiх тимчасових рiзниць за
методом балансових зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються стосовно всiх
тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою
вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли вiдстрочений податок на прибуток
виникає в результатi первiсного вiдображення гудвiлу, активу або зобов'язання за операцiєю, що не являє
собою об'єднання компанiй, i яка на момент здiйснення не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi
на оподатковуваний прибуток чи збиток. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише тодi, коли
iснує ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна
здiйснити залiк цих тимчасових рiзниць, що зменшують податкову базу. Вiдстроченi податковi активи та
зобов'язання визначаються за ставками податку, що будуть застосовуватись протягом перiоду реалiзацiї
активу чи врегулювання зобов'язання на пiдставi законодавства, яке було набуте або фактично набуло
сили на звiтну дату. Розрахунок вiдстроченого податку на прибуток здiйснювався виходячи iз ставки

оподаткування 18%.
Реалiзацiя тимчасових рiзниць очiкується у наступних звiтних перiодах в залежностi вiд строку
вiдшкодування або погашення вiдповiдних активiв та зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання з податку на прибуток взаємно
залiковуються та вiдображаються на нетто-основi у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс), тому що Банк має
юридично закрiплене право зарахувати поточнi податковi активи з податку на прибуток за рахунок
поточних податкових зобов'язань.
Данi щодо податку на прибуток наведенi у примiтцi 23 "Податок на прибуток".
k.
Дивiденди
Прибуток, що залишається у розпорядженнi Банку пiсля сплати податкiв i обов'язкових платежiв,
розподiляється згiдно зi статутом Банку - направляється на формування резервних та iнших фондiв,
збiльшення капiталу та виплату дивiдендiв. Розмiр виплати дивiдендiв визначається загальними зборами
акцiонерiв Банку.
У разi прийняття загальними зборами акцiонерiв Банку рiшення про виплату дивiдендiв, їх нарахування
та виплата здiйснюється по акцiях, якi на дату початку строку виплати дивiдендiв облiковуються за
акцiонерами в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв. У разi вiдчуження акцiонером належних йому
акцiй пiсля дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, але ранiше дати
виплати дивiдендiв, право на отримання дивiдендiв залишається в особи, зазначеної у такому перелiку.
Наглядовою радою приймається рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв їх виплати. Дивiденди виплачуються через
депозитарну систему. Банком здiйснюється утримання податкiв та до Нацiонального депозитарiю
України перераховується сума коштiв, яка пiдлягає виплатi акцiонерам.
Дивiденди не нараховуються по акцiях, якi викупленi Банком. Банк оголошує розмiр дивiденду без
урахування податку з нього.
Прибуток може виплачуватись у виглядi дивiдендiв та за бажанням акцiонерiв спрямовуватись для
оплати акцiй оголошеної емiсiї, якщо така можливiсть передбачена її умовами.
Обмеження щодо виплати дивiдендiв визначаються законодавством України.
l.
Статутний капiтал та емiсiйний дохiд
Статутний капiтал Банку - сплачена грошовими внесками учасникiв Банку вартiсть акцiй в розмiрi,
визначеному статутом. Капiтал Банку є залишковим iнтересом акцiонерiв Банку в активах за
вирахуванням всiх його зобов'язань. Банк дотримується концепцiї збереження фiнансового капiталу. Банк
зберiгає капiтал, вкладений власником. Формування та збiльшення статутного капiталу може
здiйснюватися виключно шляхом грошових внескiв. Прибуток може виплачуватись у виглядi дивiдендiв
та за бажанням акцiонерiв спрямовуватись для оплати акцiй оголошеної емiсiї, якщо така можливiсть
передбачена її умовами.
Статутний капiтал Банку розподiлений на простi iменнi акцiї. Капiтал Банку включає статутний капiтал,
емiсiйнi рiзницi, загальнi резерви та iншi фонди, результати минулих рокiв, результати переоцiнки.
Емiсiйний дохiд - перевищення суми коштiв, отриманих вiд первинного випуску або продажу власних
акцiй (iнших корпоративних прав), над їх номiналом або перевищення номiналу акцiй (iнших
корпоративних прав) над вартiстю їх викупу.
Збiльшення (зменшення) статутного капiталу Банку здiйснюється з дотриманням порядку, встановленого
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Вiдповiдно до Закону України "Про банки
i банкiвську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства" та статуту Банку рiшення про випуск акцiй
приймається загальними зборами акцiонерiв Банку.
Iнструменти капiталу Банк вiдображає за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки/збитки.
Банк може прийняти рiшення, без права подальшого його скасування, визнавати переоцiнку до
справедливої вартостi iнструментiв капiталу, що не призначенi для торгiвлi, в iншому сукупному доходi.
Пiд час припинення визнання iнструментiв капiталу, що облiковуються за справедливою вартiстю з
визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд, кумулятивнi змiни справедливої вартостi не
переносяться з iншого сукупного доходу до прибуткiв або збиткiв, а можуть бути вiднесенi тiльки до
iншої статтi капiталу.
Протягом 2020 року операцiї щодо викупу в акцiонерiв власних акцiй Банком не проводились..
m.
Визнання доходiв i витрат
Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи

збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення
власного капiталу, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного
капiталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки, коли виникає зростання майбутнiх економiчних вигiд,
пов'язаних зi збiльшенням активу або зi зменшенням зобов'язання, i його можна достовiрно вимiряти.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли виникає зменшення майбутнiх економiчних
вигiд, пов'язаних зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язання, якi можна достовiрно вимiряти.
Це фактично означає, що визнання витрат вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань
або зменшення активiв (наприклад, нарахування сум до виплати працiвникам або амортизацiя
обладнання).
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки на основi безпосереднього зв'язку мiж понесеними
витратами та заробленим доходом вiд конкретних статей. Цей процес, передбачає одночасне або
комбiноване визнання доходiв та витрат, якi виникають безпосередньо та разом у результатi тих самих
операцiй або iнших подiй.
Визнанi Банком доходи i витрати групуються за їх характером за вiдповiдними статтями Звiту про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Банк визначає склад доходiв та витрат виходячи з власного професiйного судження щодо сутностi
здiйснених господарських операцiй та загальних пiдходiв до сутностi доходiв та витрат та їх визнання,
передбачених МСФЗ.
Дохiд визнається Банком за методом нарахування та оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї,
яка була отримана або пiдлягає отриманню. Банк отримує дохiд у виглядi:
"
процентiв (наданi кредити, вкладення в депозити, цiннi папери тощо), якi визнаються iз
застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка;
"
плати за вiдкриття та ведення рахункiв фiзичних та юридичних осiб, в тому числi
банкiв-кореспондентiв ;
"
комiсiй за надання банкiвських гарантiй, порук за третiх осiб, що передбачають виконання
зобов'язань в грошовiй формi; iнкасацiю грошових коштiв, векселiв, платiжних та розрахункових
документiв та касове обслуговування фiзичних та юридичних осiб; надання фiзичним та юридичним
особам спецiальних примiщень або сейфiв, що в них знаходяться, для зберiгання документiв та
цiнностей. Дохiд за наданi послуги визнається в тих облiкових перiодах, в яких надаються послуги;
"
доходу вiд операцiйної оренди, який визнається Банком на прямолiнiйнiй основi протягом строку
оренди.
n.
Переоцiнка iноземної валюти
Функцiональною валютою є гривня. Всi операцiї в iноземнiй валютi Банк вiдображає пiсля первiсного
визнання у функцiональнiй валютi, застосовуючи до суми в iноземнiй валютi офiцiйний курс
Нацiонального банку України на дату операцiї. В кiнцi кожного звiтного перiоду монетарнi статтi
перераховуються за кiнцевим курсом, при цьому курсовi рiзницi визнаються в прибутку або збитку.
Немонетарнi статтi, що оцiнюються за iсторичною собiвартiстю, перераховуються за курсом на дату
здiйснення операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, перераховуються за
курсом на дату визначення справедливої вартостi.
Прибуток або 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).
Курс гривнi вiдносно iноземних валют, за якими вiдображенi активи та зобов'язання в фiнансовiй
звiтностi, якi дiяли на 31 грудня вiдповiдних рокiв:
31.12.2020
31.12.2019
1 USD 28.2746 грн. 23.6862 грн.
1 EUR 34.7396 грн. 26.4220 грн.
10 RUB
3.7823 грн.
3.8160 грн.
1 GBP 38.4393 грн. 31.0206 грн.
1 CHF 32.0156 грн. 24.2711 грн.
1 PLN 7.6348 грн.
6.1943 грн.

o.
Взаємозалiк статей активiв i зобов'язань
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань, з подальшим включенням до Звiту про фiнансовий стан
(Баланс) лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування юридично визначеного
права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно
реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями.
Протягом 2020 року та 2019 року Банк не здiйснював взаємозалiк активiв та зобов'язань.
p.
Виплати працiвникам та пов'язанi з ними вiдрахування
В Банку протягом 2020 р. та 2019 р.. здiйснювались наступнi виплати працiвникам:
"
основна заробiтна плата - винагорода за виконану роботу вiдповiдно до встановлених посадових
окладiв/тарифних ставок спiвробiтникiв Банку;
"
додаткова заробiтна плата - винагорода за працю понад установленi норми, за трудовi успiхи та
винахiдливiсть i за особливi умови працi. Вона включає доплати, надбавки, гарантiйнi i компенсацiйнi
виплати, передбаченi чинним законодавством; премiї, пов'язанi з виконанням виробничих завдань i
функцiй;
"
iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати - у формi винагород за пiдсумками роботи за рiк,
премiй за спецiальними системами i положеннями, компенсацiйних та iнших грошових i матерiальних
виплат, якi не передбаченi актами чинного законодавства, або якi провадяться понад встановленi
зазначеними актами норми;
"
iншi виплати, якi не належать до фонду оплати працi.
Всi податки, збори та iншi обов'язковi платежi нараховуються, утримуються та перераховуються при
кожнiй виплатi заробiтної плати та iнших нарахувань у строки та межах вiдповiдно до вимог
законодавства України.
Неотримана протягом десяти робочих днiв заробiтна плата депонується.
q.
Iнформацiя за операцiйними сегментами
Для визначення звiтних сегментiв Банк застосовує наступний порядок:
"
iдентифiкує операцiйнi сегменти, виходячи з системи управлiнської звiтностi Банку;
"
визначає, чи вiдповiдають iдентифiкованi сегменти всiм критерiям угрупування, наведеним в
МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти";
"
визначає, чи вiдповiдають операцiйнi сегменти кiлькiсним порогам, визначеним МСФЗ 8
"Операцiйнi сегменти";
"
iнформацiя про операцiйнi сегменти, якi не вiдповiдають кiлькiсним порогам, об'єднується з
iнформацiєю про iншi операцiйнi сегменти, якi не вiдповiдають кiлькiсним порогам, якщо операцiйнi
сегменти мають подiбнi економiчнi характеристики та спiльну бiльшiсть критерiїв угрупування;
"
визначаються додатковi операцiйнi звiтнi сегменти (навiть якщо вони не вiдповiдають критерiям
угрупування), якщо загальний зовнiшнiй дохiд, вiдображений в звiтностi за операцiйними сегментами,
становить менше 75% доходу Банку;
"
сегменти, що залишилися, об'єднуються в категорiю "всi iншi сегменти".
Сегменти дiяльностi вiдображаються банком окремо, якщо бiльша частина його доходу створюється вiд
банкiвської дiяльностi за межами сегмента й одночасно показники його дiяльностi вiдповiдають одному з
таких критерiїв:
"
дохiд за сегментом становить 10% або бiльше вiд загального доходу (уключаючи банкiвську
дiяльнiсть у межах сегмента) всiх сегментiв Банку;
"
фiнансовий результат (прибуток або збиток) сегменту становить не менше нiж 10 % бiльшої з
двох абсолютних величин-загальної суми прибутку або загальної суми збитку всiх сегментiв Банку;
"
активи сегменту становлять 10% або бiльше вiд загальних активiв Банку.
З огляду на внутрiшню органiзацiйну структуру та систему внутрiшньої звiтностi Банк визначив такi
операцiйнi сегменти: послуги корпоративним клiєнтам, послуги фiзичним особам, мiжбанкiвськi
операцiї, iншi сегменти та операцiї.
До корпоративних клiєнтiв належать юридичнi особи та фiзичнi особи - пiдприємцi, у тому числi:
промисловi пiдприємства, пiдприємства АПК, небанкiвськi фiнансовi установи (страховi компанiї),
пiдприємства сфери торгiвлi та послуг. До цього операцiйного сегменту також належать операцiї з
цiнними паперами, в тому числi з цiнними паперами Нацiонального банку України.
До фiзичних осiб належать: фiзичнi особи - спiвробiтники банку та спiвробiтники пiдприємств, якi є
корпоративними клiєнтами Банку, iншi фiзичнi особи. До цього операцiйного сегменту також належать
операцiї з купiвлi/продажу валюти, операцiї з платiжними картками.

До мiжбанкiвських операцiй належать: кошти на вимогу в iнших банках, кошти на вимогу iнших банкiв,
операцiї iз залучення коштiв на мiжбанкiвському ринку, операцiї iз розмiщення коштiв на
мiжбанкiвському ринку, SWOP операцiї.
До iнших операцiй належать операцiї за рахунками на вимогу в Нацiональному банку України.
Доходи i витрати операцiйних сегментiв складають всi доходи та витрати, здiйсненi протягом звiтного
перiоду та якi безпосередньо можливо вiднести до сегменту.
Вiднесення доходiв та витрат до вiдповiдних пiдроздiлiв з подальшим вiднесенням до вiдповiдних
сегментiв здiйснюється за допомогою даних управлiнського облiку. Аналогiчним чином здiйснюється
вiднесення до операцiйних сегментiв дiяльностi активiв та зобов'язань.
До активiв сегмента вiдносяться тi активи, якi використовуються сегментом у його дiяльностi i якi
можливо прямо вiднести до цього сегмента або обгрунтовано розподiлити на цей сегмент. Активи
сегмента не включають активи з податку на прибуток.
До зобов'язань сегмента вiдносяться тi зобов'язання, якi виникли в результатi дiяльностi сегмента i якi
можливо прямо вiднести до цього сегмента або обгрунтовано розподiлити на цей сегмент.
Станом на кiнець 2020 року Банком не проводилися розрахунки цiноутворення мiж сегментними
операцiями.
Банк здiйснює свою дiяльнiсть в одному географiчному сегментi на територiї України i тому звiт за
географiчними сегментами не подається
Засади цiноутворення за мiжсегментними операцiями: цiноутворення за мiжсегментними операцiями не
здiйснюється.
Основа для розподiлу доходiв i витрат за сегментами: вiдповiдно до плану рахункiв, вiдповiдно даних
бухгалтерської звiтностi щодо залишкiв та оборотiв за аналiтичними рахунками.
Iнформацiя про звiтнi сегменти Банку вiдображена у примiтцi 26 "Операцiйнi сегменти".
r.
Операцiї з пов'язаними сторонами
Банк здiйснює операцiї з пов'язаними сторонами вiдповiдно до банкiвської лiцензiї та письмового
дозволу на здiйснення операцiй, наданого Нацiональним банком України, з урахуванням обмежень,
визначених чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Нацiонального банку
України, Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 24 (МСБО 24) та внутрiшнiми нормативними
документами Банку. З цiєю метою в Банку дiє низка внутрiшнiх нормативних документiв, а саме:
Положення про визначення пов'язаних осiб АТ "МОТОР-БАНК", затверджене Правлiнням Банку,
вiдповiдно до якої проводиться визначення приналежностi контрагентiв Банку до кола пов'язаних осiб,
Положення про операцiї з пов'язаними з АТ "МОТОР-БАНК" особами, яке регламентує порядок
здiйснення, контроль та нагляд за операцiями з пов'язаними особами.
Положення розробленi у вiдповiдностi до Законiв України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть в Українi"
(далi - Закон про банки), "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг",
Положення про визначення пов'язаних iз банком осiб, затвердженого постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 12.05.2015р. №315 (далi - Положення №315), статуту Банку з
урахуванням вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 24 (МСБО 24).
Пов'язанi з Банком особи - юридичнi або фiзичнi особи, якi визначаються Законом та Положенням №315,
з урахуванням вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 24 (МСБО 24).
Перелiк пов'язаних з Банком осiб - визначений перелiк осiб, якi є клiєнтами Банку та по вiдношенню до
Банку є пов'язаними з Банком особами.
Банк визначає перелiк пов'язаних iз Банком осiб, який затверджується Правлiнням Банку, вiдповiдно до
вимог статтi 52 Закону про банки, Положення №315.
Банк забезпечує внесення змiн до перелiку пов'язаних iз Банком осiб на пiдставi змiн iнформацiї щодо
особи, визначеної пов'язаною з Банком, визначення нових осiб пов'язаними з Банком особами тощо.
У Банку забезпечується наявнiсть вiдповiдних iнформацiйних систем для виявлення активних операцiй з
пов'язаними особами, ведення перелiку пов'язаних осiб Банку, визначення обсягу операцiй щодо кожної
пов'язаної особи, а також загального обсягу таких операцiй з метою їх монiторингу.
s.
Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'яснень.
Банк вперше застосував деякi стандарти i поправки, якi вступають в силу до рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. Банк не застосовував достроково стандарти,
роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але ще не вступили в силу.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - "Визначення бiзнесу"
У поправках до МСФЗ (IFRS) 3 пояснюється, що, щоб вважатися бiзнесом, iнтегрована сукупнiсть видiв

дiяльностi та активiв повинна включати як мiнiмум внесок i принципово вагомий процес, якi разом
значною мiрою можуть сприяти створенню вiддачi. При цьому пояснюється, що бiзнес не обов'язково
повинен включати всi внески та процеси, необхiднi для створення вiддачi. Данi поправки не вплинули на
фiнансову звiтнiсть Банку, але можуть бути застосовнi в майбутньому, якщо Банк проведе операцiю по
об'єднанню бiзнесiв.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9 i МСФЗ (IAS) 39 - "Реформа базової процентної ставки"
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та
оцiнка" передбачають ряд звiльнень, якi застосовуються до всiх вiдносин хеджування, на якi реформа
базової процентної ставки безпосередньо впливає. Реформа базової процентної ставки впливає на
вiдносини хеджування, якщо в результатi її застосування виникають невизначеностi щодо термiнiв
виникнення та/або величини грошових потокiв, що базуються на базовiй процентнiй ставцi, за об'єктом
хеджування або за iнструментом хеджування. Данi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Банку,
оскiльки у неї вiдсутнi вiдносини хеджування, що базуються на процентних ставках.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 i МСФЗ (IAS) 8 - "Визначення суттєвостi"
Поправки пропонують нове визначення суттєвостi, згiдно з яким "iнформацiя є суттєвою, якщо можна
обгрунтовано очiкувати, що її пропуск, спотворення або маскування вплинуть на рiшення основних
користувачiв фiнансової звiтностi загального призначення, якi прийнятi ними на основi даної фiнансової
звiтностi, що надає фiнансову iнформацiю про конкретну органiзацiю, яка звiтує".
У поправках пояснюється, що суттєвiсть буде залежати вiд характеру або кiлькiсної важливостi
iнформацiї (взятої окремо або в сукупностi з iншою iнформацiєю) в контекстi фiнансової звiтностi, що
розглядається в цiлому. Спотворення iнформацiї є суттєвим, якщо можна обгрунтовано очiкувати, що це
вплине на рiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi. Данi поправки не вплинули на фiнансову
звiтнiсть Банку, i очiкується, що в майбутньому вплив також буде вiдсутнiй.
"Концептуальнi основи подання фiнансових звiтiв", випущенi 29 березня 2018 р.
Концептуальнi основи не є стандартом, i жодне з положень Концептуальних основ не має переважної
сили над будь-яким положенням або вимогою стандарту. Цiлi Концептуальних основ полягають в
наступному: сприяти Радi з МСФЗ в розробцi стандартiв; сприяти тим, хто готує фiнансовi звiти, в
розробцi положень облiкової полiтики, коли жоден з стандартiв не регулює певну операцiю або iншу
подiю; i сприяти всiм сторонам в розумiннi та iнтерпретацiї стандартiв. Даний документ вплине на
органiзацiї, якi розробляють свою облiкову полiтику вiдповiдно до положень Концептуальних основ.
Переглянута редакцiя Концептуальних основ мiстить кiлька нових концепцiй, оновленi визначення
активiв i зобов'язань i критерiї для їх визнання, а також пояснює деякi суттєвi положення. Перегляд
даного документа не вплинув на фiнансову звiтнiсть Банку.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 - "Поступки з оренди, пов'язанi з пандемiєю COVID-19"
28 травня 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" - "Поступки з
оренди, пов'язанi з пандемiєю COVID-19". Дана поправка передбачає звiльнення для орендарiв вiд
застосування вимог МСФЗ (IFRS) 16 в частинi облiку модифiкацiй договорiв оренди в разi поступок з
оренди, якi виникають в якостi прямого наслiдку пандемiї COVID-19. Як спрощення практичного
характеру орендар може прийняти рiшення не аналiзувати, чи є поступка з оренди, надана орендодавцем
у зв'язку з пандемiєю COVID-19, модифiкацiєю договору оренди. Орендар, який приймає таке рiшення,
повинен враховувати будь-якi змiни орендних платежiв, обумовленi поступкою з оренди, пов'язаної з
пандемiєю COVID-19, аналогiчно тому, як це змiна вiдображалась б в облiку вiдповiдно до МСФЗ (IFRS)
16, якщо б воно не було модифiкацiєю договору оренди.
Дана поправка застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 червня 2020 року або пiсля
цiєї дати. Допускається дострокове застосування. Дана поправка не вплинула на фiнансову звiтнiсть
Банку.
t.
Суттєвi облiковi судження та оцiнки, їх вплив на визнання активiв та зобов'язань
Пiдготовка фiнансової звiтностi Банку потребує вiд керiвництва прийняття суджень, розрахункових
оцiнок та припущень, якi впливають на суми доходiв, витрат, активiв i зобов'язань, що вiдображаються у
звiтностi, а також розкриття вiдповiдної iнформацiї та розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання.
Невизначенiсть щодо таких припущень i розрахункових оцiнок може привести до таких результатiв, якi
вимагають iстотних коригувань балансової вартостi активiв або зобов'язань, вплив на якi буде надано в
майбутнiх перiодах. У процесi застосування облiкової полiтики Банку керiвництво прийняло такi
судження та припущення щодо майбутнього та iнших основних джерел невизначеностi оцiнки на звiтну
дату, якi несуть в собi значний ризик того, що в наступному фiнансовому роцi буде потрiбно iстотне

коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань.
Iснуючi обставини i припущення щодо майбутнього розвитку можуть змiнитися в результатi подiй,
непiдконтрольних Банку, якi вiдображаються в припущеннях, якщо або коли вони вiдбуваються. Позицiї,
якi надають найбiльш значний вплив на суми, визнанi в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, та щодо
яких керiвництво використовувало iстотнi судження i / або оцiнки, розглядаються нижче з урахуванням
прийнятих суджень / оцiнок.
Керiвництво здiйснює свої оцiнки та приймає професiйнi судження на постiйнiй основi. Такi оцiнки та
судження керiвництва базуються на iнформацiї, яка є у керiвництва Банку станом на дату пiдготовки
фiнансової звiтностi. Вiдповiдно, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок i припущень.
Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Банку також використовує професiйнi
судження при застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий
вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути
значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року,
включають:
Збитки вiд знецiнення фiнансових активiв.
Фiнансовi активи списуються або частково, або цiлком, тiльки коли Банк бiльше не очiкує вiдшкодування
їх вартостi. Якщо сума, що пiдлягає списанню, вище нiж величина накопиченого оцiночного резерву пiд
збитки, то рiзниця спочатку враховується як збiльшення оцiночного резерву, який потiм застосовується
до валової балансової вартостi. Будь-якi подальшi вiдновлення вiдносяться на витрати по кредитних
збитках.
Оцiнка збиткiв вiд знецiнення за всiма категорiями фiнансових активiв вимагає застосування судження,
зокрема, при визначеннi збиткiв вiд знецiнення та оцiнцi значного збiльшення кредитного ризику
необхiдно оцiнити величину i термiни виникнення майбутнiх грошових потокiв i вартiсть забезпечення.
Такi попереднi оцiнки залежать вiд ряду факторiв, змiни в яких можуть привести до рiзних сум резервiв
пiд знецiнення.
Розрахунки ОКЗ Банку є результатом складних моделей, що включають ряд базових припущень щодо
вибору змiнних вихiдних даних i їх взаємозалежностей. До елементiв моделей розрахунку ОКЗ, якi
вважаються судженнями i розрахунковими оцiнками, вiдносяться наступнi:
"
критерiї, якi використовуються Банком для оцiнки того, чи мало мiсце значне збiльшення
кредитного ризику, в результатi чого резерв пiд знецiнення фiнансових активiв повинен оцiнюватися в
сумi, що дорiвнює ОКЗ за весь термiн, i якiсна оцiнка;
"
об'єднання фiнансових активiв в групи, коли ОКЗ по ним оцiнюються на груповiй основi;
"
розробка моделей розрахунку ОКЗ, включаючи рiзнi формули i вибiр вихiдних даних;
"
макроекономiчнi данi, наприклад, рiвнем девальвацiї, а також їх вплив на показники PD, EAD та
LGD;
"
вибiр прогнозних макроекономiчних сценарiїв i їх зважування з урахуванням ймовiрностi для
отримання економiчних вихiдних даних для моделей оцiнки ОКЗ.
Полiтика Банку передбачає регулярний перегляд моделей з урахуванням фактичних збиткiв i їх
коригування в разi потреби.
Оцiнка резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення вимагає використання iстотних професiйних суджень.
Банк регулярно переглядає свої кредити з метою оцiнки на предмет їхнього знецiнення. Банк здiйснює
оцiнку резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення з метою пiдтримання сум резервiв на рiвнi, який, на
думку керiвництва, буде достатнiм для покриття збиткiв, очiкуваних стосовно кредитного портфеля
Банку. Розрахунок резервiв на покриття збиткiв базується на вiрогiдностi списання активу та очiкуваного
збитку вiд такого списання. Цi оцiнки здiйснюються з використанням статистичних методик на основi
iсторичного досвiду. Отриманi результати коригуються на основi професiйного судження керiвництва.
Банк використовує професiйнi судження керiвництва пiд час оцiнки суми очiкуваного збитку вiд
знецiнення у випадках, коли у позичальника виникають фiнансовi труднощi i iснує обмаль доступних
джерел iсторичної iнформацiї, пов'язаної з аналогiчними позичальниками. Аналогiчно, Банк здiйснює
оцiнку змiн майбутнiх потокiв грошових коштiв на основi результатiв попередньої дiяльностi, поведiнки
клiєнта у минулому, доступної для спостереження iнформацiї, яка вказує на негативнi змiни у
платоспроможностi позичальникiв у складi групи, а також загальнодержавної або мiсцевої економiчної
ситуацiї, яка пов'язана iз невиконанням зобов'язань стосовно активiв у складi групи. Керiвництво
використовує оцiнки на основi iсторичного досвiду щодо понесення збиткiв для активiв iз
характеристиками кредитного ризику та об'єктивними свiдченнями знецiнення, якi подiбнi до групи

аналогiчних кредитiв. Керiвництво Банку використовує професiйнi судження для коригування доступної
для спостереження iнформацiї для групи кредитiв з метою вiдображення поточних обставин, якi не
вiдображенi в iсторичних даних.
Суми резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв у фiнансовiй звiтностi визначались
на основi iснуючих економiчних та полiтичних умовз урахуванням прогнозних даних щодо змiн у
економiчнiй та полiтичнiй ситуацiї в Українi.
Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на податковi
витрати, у визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на податковi витрати, у тiй мiрi, в
якiй iснує вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалiзувати
цi тимчасовi рiзницi, якi вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування. Оцiнка вiрогiдностi базується на
прогнозах керiвництва щодо майбутнього оподатковуваного прибутку та доповнюється суб'єктивними
судженнями керiвництва Банку. Грунтуючись на оцiнках, що були зробленi за результатом дiяльностi за
2020 рiк та приймаючи до уваги плани щодо наступного розвитку Банком були визнанi вiдстроченi
податковi активи тiєю мiрою, якою як очiкується буде достатньо податкових надходжень в майбутнiх
перiодах.
Безперервнiсть дiяльностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Банк здатен продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.
У 2020 роцi одним з головних чинникiв впливу на економiчнi процеси в країнi виявився фактор
розповсюдження пандемiї COVID-19. У вiдповiдь на пандемiю COVID-19 вiдбулись суттєвi змiни у
життєдiяльностi - було запроваджено санiтарно-епiдемiологiчнi заходи (карантиннi зони, перевiрка
температури, скасування масових заходiв, закриття навчальних та культурно-розважальних закладiв);
встановлено обмеження виїзду/в'їзду до країн та пересування всерединi країн; посилено роль державного
управлiння в надзвичайних умовах; встановленi обмеження трудової дiяльностi; введенi новi дистанцiйнi
форми працi та освiти. Такi безпрецедентнi кроки спричинили уповiльнення економiчного розвитку як
економiки держави в цiлому так i АТ "МОТОР-БАНК" зокрема. Найбiльш важким у II кварталi був
квiтень - перiод максимально жорстких карантинних заходiв. Проте, наступне пом'якшення карантинних
обмежень як в Українi, так i по всьому свiтi сприяло поступовому вiдновленню дiлової активностi
пiдприємств та органiзацiй.
Банком оперативно було вжито заходи забезпечення безперервної дiяльностi в умовах невизначеностi
щодо сценарiю розгортання подiй i строкiв подолання пандемiї.
Так, з моменту введення карантину та обмежувальних заходiв АТ "МОТОР-БАНК" для забезпечення
безперервної дiяльностi створив всi умови для безперебiйної роботи всiх систем банку, забезпечивши
постiйне обслуговування клiєнтiв та безпеку спiвробiтникiв - органiзовано роботу у режимi вiддаленого
доступу, забезпечено можливiсть обслуговування клiєнтiв он-лайн, створено безпечнi умови для
спiвробiтникiв i клiєнтiв у примiщеннях банку вiдповiдно до всiх вимог та рекомендацiй.
Однак, не дивлячись на досить важку ситуацiю, що склалася в країнi на фонi подiй, пов'язаних з
COVID-19, АТ "МОТОР-БАНК" не вiдчув значного впливу на результати дiяльностi, завдяки вжитим
заходам щодо забезпечення безперервностi дiяльностi. В результатi цих дiй Банк пiдтвердив здатнiсть
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi в ситуацiях невизначеностi, пов'язаних з подiями
чи умовами, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi Банку продовжувати дiяльнiсть на
безперервнiй основi.
Крiм того, банком складено План вiдновлення дiяльностi, в рамках якого проведено стрес-тестування з
урахуванням впливу COVID-19. Результати тестування Плану пiдтвердили можливiсть АТ
"МОТОР-БАНК" подолати наслiдки COVID-19 без загрози переривання дiяльностi та/або порушення
нормативiв дiяльностi банку.
Податкове законодавство.
Податкове законодавство перiодично зазнає iстотних змiн, а його поточне вдосконалення є постiйним
процесом. З iншого боку, унаслiдок змiни податкових умов ведення бiзнесу з'являються новi закони, що
регулюють пiдприємницьку дiяльнiсть, якi справляють як позитивний, так i негативний вплив на
розвиток пiдприємств. На жаль, не всi iмплементованi податковi правки створюють комфортне
середовище для провадження господарської дiяльностi юридичними та фiзичними особами. Звiсно, є як
важливi змiни в податковому законодавствi, наприклад доступнiсть електронних сервiсiв податкових
органiв, що дає змогу заощадити час, так i поточнi, якi лише забирають час у платникiв податкiв на

адаптацiю до них, зокрема змiна старих та запровадження нових форм звiтностi, введення податкових
пiльг, застосування яких не є однозначним, тощо. Внаслiдок наявностi в українському господарському,
зокрема, податковому, законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а
також внаслiдок практики, яка склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi через
довiльне тлумачення податковими органами рiзних аспектiв економiчної дiяльностi, Банк, можливо, буде
змушений визнати додатковi податковi зобов'язання, штрафи та пеню у разi, якщо податковi органи
пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на судженнi керiвництва Банку. Податковi записи
залишаються вiдкритими для перегляду податковими органами протягом трьох рокiв, з урахуванням
подовження строку позовної давностi на час дiї карантину, встановленого Кабмiном з метою запобiгання
поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19).
Справедлива вартiсть нерухомостi
Нерухомiсть, яка зайнята Банком, проходить регулярну оцiнку для визначення переоцiнку. Така
переоцiнка грунтується на результатах оцiнки, незалежною оцiночною компанiєю, яка у ходi оцiнки
використовувала професiйне судження та оцiнки для визначення аналогiв будiвель, строку експлуатацiї
активiв та норм капiталiзацiї доходу.
Справедлива вартiсть заставного майна.
Для зниження кредитних ризикiв за фiнансовими активами Банк прагне використовувати забезпечення,
де це можливо. Забезпечення приймає рiзнi форми, такi як грошовi кошти, цiннi папери, акредитиви /
гарантiї, нерухомiсть, дебiторська заборгованiсть, запаси, рухоме майно тощо. Забезпечення, крiм
випадкiв, коли до нього було застосовано стягнення, не вiдображається в звiтi про фiнансовий стан
Банку. Однак справедлива вартiсть забезпечення враховується при визначеннi ОКЗ. Як правило, вона
оцiнюється принаймнi пiд час укладання договору i переоцiнюється перiодично. Однак деякi види
забезпечення, наприклад, грошовi кошти або цiннi папери, що належать до заставних вимог, оцiнюються
щодня.
За можливiстю, Банк використовує данi активного ринку для оцiнки фiнансових активiв, що
утримуються в якостi забезпечення. Iншi фiнансовi активи, щодо яких вiдсутня легко виявна ринкова
вартiсть, оцiнюються з використанням моделей. Нефiнансовi види забезпечення, наприклад, нерухомiсть,
оцiнюються на основi даних, наданих суб'єктами оцiночної дiяльностi.
При визначеннi вартостi заставного майна застосовувалась оцiночна вартiсть, яка спиралась на
професiйну думку фахiвцiв з оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi заставного майна вимагає формування
суджень та застосування припущень щодо порiвнянностi об'єктiв майна та iнших факторiв. Виходячи з
вищенаведеного, резерв пiд знецiнення кредитiв може зазнати впливу вiд застосування оцiночної
вартостi заставного майна. При створеннi резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв, Банк
обчислював теперiшню вартiсть попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд забезпеченого
заставою кредиту якi можуть бути наслiдком позбавлення боржника права викупу закладеного ним
майна з урахуванням лiквiдностi застави та за вирахуванням витрат на утримання та реалiзацiю застави,
незалежно вiд iмовiрностi позбавлення боржника права викупу закладеного ним майна. Види застави, якi
враховувались для обчислення майбутнiх грошових потокiв за кредитом, визначаються Банком з
урахуванням вимог "Мiжнародної конвергенцiї вимiрювання капiталу i стандартiв капiталу (Базель II)".
Початкове визнання операцiй з пов'язаними особами.
У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї з пов'язаними особами. МСБО 39 вимагає
облiковувати фiнансовi iнструменти при початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутнiстю
активного ринку таких операцiї, для того щоб визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими
або неринковими цiнами та ставками, використовують професiйне судження. Пiдставою для таких
суджень є цiноутворення щодо подiбних фiнансових iнструментiв та операцiй з ними, у тому числi аналiз
ефективної ставки та параметрiв укладених угод.
5.
5.
СТАНДАРТИ, ПОПРАВКИ I РОЗ'ЯСНЕННЯ, ЯКI БУЛИ ВИПУЩЕНI, АЛЕ ЩЕ НЕ НАБРАЛИ
ЧИННОСТI
Нижче наводяться новi стандарти, поправки та роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
на дату випуску фiнансової звiтностi Банку. Банк має намiр застосувати цi стандарти, поправки i
роз'яснення, у разi необхiдностi, з дати їх вступу в силу.

МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти"
В травнi 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування", новий всеосяжний
стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який розглядає питання визнання та оцiнки,
подання та розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, вiн замiнить собою МСФЗ
(IFRS) 4 "Страховi контракти", який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всiх
видiв договорiв страхування (тобто страхування життя i страхування, вiдмiнне вiд страхування життя,
пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних
гарантiй i фiнансових iнструментiв з умовами дискрецiйної участi. Iснують декiлька виняткiв зi сфери
застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв страхування, яка
є бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. На вiдмiну вiд вимог МСФЗ (IFRS) 4, якi в
основному базуються на попереднiх мiсцевих облiкових полiтиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебiчну
модель облiку договорiв страхування, охоплюючи всi доречнi аспекти облiку. В основi МСФЗ (IFRS) 17
лежить загальна модель, доповнена наступним:
o
Певнi модифiкацiї для договорiв страхування з умовами прямої участi (метод змiнної
винагороди).
o
Спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) в основному для короткострокових
договорiв.
МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi щодо звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля
цiєї дати, при цьому необхiдно надати порiвняльну iнформацiю. Допускається дострокове застосування
за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 i МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого
застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї. Даний стандарт не застосовний до Банку.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 - "Класифiкацiя зобов'язань як короткострокових або довгострокових"
У сiчнi 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до пунктiв 69-76 МСФЗ (IAS) 1, в яких пояснюються
вимоги щодо класифiкацiї зобов'язань як короткострокових або довгострокових. У поправках
пояснюється наступне:
o
що розумiється пiд правом вiдкласти врегулювання зобов'язань;
o
право вiдкласти врегулювання зобов'язань повинно iснувати на кiнець звiтного перiоду;
o
на класифiкацiю зобов'язань не впливає ймовiрнiсть того, що органiзацiя виконає своє право
вiдкласти врегулювання зобов'язання;
o
умови зобов'язання не впливатимуть на його класифiкацiю, тiльки якщо похiдний iнструмент,
який входить в конвертоване зобов'язання, сам по собi є iнструментом власного капiталу.
Данi поправки вступають в силу до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2023 року або пiсля
цiєї дати, i застосовуються ретроспективно. На даний момент Банк аналiзує можливий вплив цих
поправок на поточну класифiкацiю зобов'язань.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - "Посилання на Концептуальнi основи"
У травнi 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесiв" "Посилання на концептуальнi основи". Мета даних поправок -замiнити посилання на "Концепцiю
пiдготовки та подання фiнансової звiтностi", випущену в 1989 роцi, на посилання на "Концептуальнi
основи подання фiнансових звiтiв", випущенi в березнi 2018 року, без внесення значних змiн у вимоги
стандарту.
Рада також додала виключення з принципу визнання в МСФЗ (IFRS) 3, щоб уникнути виникнення
потенцiйних прибуткiв або збиткiв "2-го дня", для зобов'язань i умовних зобов'язань, якi б вiдносились до
сфери застосування МСФЗ (IAS) 37 або Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Обов'язковi платежi", якби вони
виникали в рамках окремих операцiй.
В той же час Рада вирiшила роз'яснити iснуючi вимоги МСФЗ (IFRS) 3 щодо умовних активiв, на якi
замiна посилань на "Концепцiю пiдготовки та подання фiнансової звiтностi" не вплине.
Данi поправки вступають в силу до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 р. або пiсля
цiєї дати, i застосовуються перспективно.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 - "Основнi засоби: надходження до використання за призначенням"
У травнi 2020 року Рада з МСФЗ випустила документ "Основнi засоби: надходження до використання за
призначенням", який забороняє органiзацiям вiднiмати з первiсної вартостi об'єкта основних засобiв
будь-якi надходження вiд продажу виробiв, вироблених в процесi доставки цього об'єкта до мiсця
розташування та приведення його у стан, який потрiбен для його експлуатацiї вiдповiдно до вимог
керiвництва. Замiсть цього органiзацiя визнає надходження вiд продажу таких виробiв, а також вартiсть
виробництва цих виробiв в прибутку чи збитку.

Данi поправки вступають в силу до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля
цiєї дати, i повиннi застосовуватися ретроспективно до тих об'єктiв основних засобiв, якi стали
доступними для використання на дату початку (або пiсля неї) найранiшого з представлених в фiнансової
звiтностi перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує данi поправки.
Очiкується, що данi поправки суттєво не вплинуть на Банк.
Поправки до МСФЗ (IAS) 37 - "Обтяжливi контракти - витрати на виконання договору"
У травнi 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 37, в яких роз'яснюється, якi
витрати органiзацiя повинна враховувати при оцiнцi того, чи є договiр обтяжливим або збитковим.
Поправки передбачають застосування пiдходу, який базується на "витратах, безпосередньо пов'язаних з
договором". Витрати, безпосередньо пов'язанi з договором на надання товарiв або послуг, включають як
додатковi витрати на виконання цього договору, так i розподiленi витрати, безпосередньо пов'язанi з
виконанням договору. Загальнi i адмiнiстративнi витрати не пов'язанi безпосередньо з договором i, отже,
виключаються, окрiм випадкiв, коли вони явно пiдлягають вiдшкодуванню контрагентом за договором.
Данi поправки вступають в силу для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля
цiєї дати. Банк буде застосовувати данi поправки до договорiв, за якими ще не виконанi всi обов'язки на
дату початку рiчного звiтного перiоду, в якому вперше застосовуються данi поправки.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" дочiрня органiзацiя, вперше застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
В рамках процесу щорiчних удосконалень МСФЗ, перiод 2018-2020 рокiв, Рада з МСФЗ випустила
поправку до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Вiдповiдно до даної поправки дочiрня органiзацiя, яка вирiшує застосувати пункт D16 (a) МСФЗ (IFRS)
1, має право оцiнювати накопиченi курсовi рiзницi з використанням сум, вiдображених у фiнансовiй
звiтностi материнського пiдприємства, виходячи з дати переходу материнського пiдприємства на МСФЗ.
Дана поправка також може бути застосована до асоцiйованих органiзацiй та спiльних пiдприємств, якi
вирiшують застосовувати пункт D16 (a) МСФЗ (IFRS) 1.
Дана поправка набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або
пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" - комiсiйна винагорода пiд час проведення "тесту
10%" в разi припинення визнання фiнансових зобов'язань
В рамках процесу щорiчних удосконалень МСФЗ, перiод 2018-2020 рокiв, Рада з МСФЗ випустила
поправку до МСФЗ (IFRS) 9. В поправцi пояснюються суми комiсiйної винагороди, якi органiзацiя
враховує при оцiнцi того, чи суттєво вiдрiзняються умови нового або модифiкованого фiнансового
зобов'язання вiд умов первiсного фiнансового зобов'язання. До таких сум вiдносяться тiльки тi комiсiйнi
винагороди, якi були виплаченi або отриманi мiж певним кредитором i позичальником, включаючи
комiсiйну винагороду, виплачену або отриману кредитором або позичальником вiд iменi iншої сторони.
Органiзацiя повинна застосовувати дану поправку щодо фiнансових зобов'язань, якi були модифiкованi
або замiненi на дату початку (або пiсля неї) рiчного звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше
застосовує дану поправку.
Дана поправка набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або
пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування. Банк застосує цю поправку щодо фiнансових
зобов'язань, якi були модифiкованi або замiненi на дату початку (або пiсля неї) рiчного звiтного перiоду,
в якому вперше застосовується дана поправка.
Очiкується, що дана поправка суттєво не вплине на Банк.
Поправка до МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство" - оподаткування при оцiнцi справедливої вартостi
В рамках процесу щорiчних удосконалень МСФЗ, перiод 2018-2020 рокiв, Рада з МСФЗ випустила
поправку до МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство". Дана поправка виключає вимогу в пунктi 22 МСФЗ
(IAS) 41 про те, що органiзацiї не включають до розрахунку грошовi потоки, пов'язанi з оподаткуванням,
при оцiнцi справедливої вартостi активiв, що належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 41.
Банк повинен застосовувати дану поправку перспективно щодо оцiнки справедливої вартостi на дату
початку (або пiсля неї) першого рiчного звiтного перiоду, починається 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї
дати. Допускається дострокове застосування.
Очiкується, що дана поправка суттєво не вплине на Банк.
6.

6.
ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Готiвковi кошти
165 11780 239
Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 50 118 38 610
Кореспондентськi рахунки у банках: 399 909107 876
України
262 185101 869
iнших країн 137 7246 007
Резерв за грошовими коштами та їх еквiвалентами (640) (440)
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв за мiнусом резервiв
614 504 226 285
Данi про грошовi кошти та їх еквiваленти зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан " за рядком "Грошовi
кошти та їх еквiваленти".
Сума нарахованих вiдсоткiв за кореспондентськими рахунками станом на 31.12.2020 року складає 24
тис.грн. (станом на 31.12.2019 року - 24 тис.грн.)
Таблиця 6.2. Аналiз змiни резерву за грошовими коштами та їх еквiвалентами
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду
440
1 097
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи
Фiнансовi активи, вартiсть яких змiнювалася протягом звiтного року*
193
(658)
Змiна параметрiв/моделей, якi використовуються для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв Курсовi рiзницi
7
1
Переведення до активiв групи вибуття
Вибуття дочiрнiх компанiй Змiни вiд застосування нових стандартiв
Iншi змiни
Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду
640
440
* Сума змiни резерву пiд знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв, наведена в таблицi 6.2 (*) є
частиною суми, що зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд" у рядку "Чисте
(збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими
операцiями"
Таблиця 6.3. Аналiз змiни валової балансової вартостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Валова балансова вартiсть на початок перiоду
226 725351 739
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи
Фiнансовi активи, вартiсть яких змiнювалася протягом звiтного року:
388 419(125 014)
Готiвковi кошти
84 878 2 093
Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 11 508 (1 542)
Кореспондентськi рахунки у банках 292 033(125 565)
Валова балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду грошових коштiв та їх еквiвалентiв
615
226 725
Таблиця 6.4. Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Мiнiмальний кредитний ризик614 504226 285
Середнiй кредитний ризик
Дефолтнi активи
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв
614 504
226 285
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7.
КРЕДИТИ ТА ЗАБОРГОВАНIСТЬ КЛIЄНТIВ
Таблиця 7.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
537 410666
457
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за мiнусом резервiв
537 410
666 457
Данi про кредити та заборгованiсть клiєнтiв зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком "Кредити
та заборгованiсть клiєнтiв".
Iнформацiю про кредити та заборгованiсть клiєнтiв за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у
примiтцi 32.
Заборгованiсть клiєнтiв за кредитами по операцiям "репо" станом на 31.12.2020 року та 31.12.2019 року
вiдсутня.
Таблиця 7.2. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування Кредити, наданi юридичним особам 539 218668 084
Iпотечнi кредити фiзичних осiб
68
97
Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби
1 948 3 191
Резерв за кредитами, що наданi клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
(3
824) (4 915)
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
537
410
666 457
В таблицях нижче показано кредитну якiсть i максимальне наражання на кредитний ризик в залежностi
вiд рiвня кредитного ризику та стадiї ОКЗ станом на кiнець 2020 та 2019 рокiв.
Таблиця 7.3. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю, за 2020 рiк
в тис. грн.
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Придбанi або створенi знецiненi активи
Усього
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю:
Мiнiмальний кредитний ризик450 434450 434
Низький кредитний ризик
Середнiй кредитний ризик
90 537 90 537
Великий кредитний ризик
Дефолтнi активи
263
263
Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю 450 43490 537 263
541 234
Резерви пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю (717) (2 961) (146) (3 824)
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за
мiнусом резервiв
449 717
87 576 117 537 410
Таблиця 7.4. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю, за 2019 рiк
в тис. грн.
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Придбанi або створенi знецiненi активи
Усього
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю:

Мiнiмальний кредитний ризик504 672504 672
Низький кредитний ризик
Середнiй кредитний ризик
166 637166 637
Великий кредитний ризик
Дефолтнi активи
63
63
Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю 504 672166 63763
671 372
Резерви пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю (457) (4 401) (57)
(4 915)
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за
мiнусом резервiв
504 215
162 236
6
666 457
Таблиця 7.5. Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються
за амортизованою собiвартiстю за 2020 рiк
в тис. грн.
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Придба-нi або створенi знецiненi активи
Усього
Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду
457
4 401 57
4 915
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи**
488
676
1 164
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)** (216) (1 424) (1 640)
Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями:
переведення до стадiї 1
переведення до стадiї 2**
(51)
(51)
переведення до стадiї 3**
37
37
Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання
Змiна параметрiв/моделей, якi використовуються для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв Списання фiнансових активiв за рахунок резерву
(48)
(48)
Вiдновлення кредитiв, ранiше списаних як безнадiйнi
Курсовi рiзницi
3
18
1
22
Iншi змiни** (15)
(659) 99
(575)
Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду
717
2 961 146 3 824
** Сума змiни резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, наведена в таблицi 7.5 (**) є
частиною суми, що зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд" у рядку "Чисте
(збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими
операцiями".
Сума змiни резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, наведена в таблицi 7.5 (**)
примiтки 7 вiдрiзняється вiд суми резерву, що зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший
сукупний дохiд" у рядку "Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за
активними банкiвськими операцiями" на суму 3 тис. грн. за рахунок часткового погашення клiєнтом
ранiше списаної безнадiйної заборгованостi рахунок спецiального резерву.
Таблиця 7.6. Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються
за амортизованою собiвартiстю за 2019 рiк:
в тис. грн.
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Придба-нi або створенi знецiненi активи
Усього
Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду
591
4 467 14 485 19 543
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи**
358
3 263 3 621
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)** (438) (3 378) (3 816)
Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями:
переведення до стадiї 1
переведення до стадiї 2**
(54)
49
(5)

переведення до стадiї 3
Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання
Змiна параметрiв/моделей, якi використовуються для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв Списання фiнансових активiв за рахунок резерву
(14 446)
(14 446)
Вiдновлення кредитiв, ранiше списаних як безнадiйнi
Курсовi рiзницi
2
2
Iншi змiни** (2)
18
16
Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду
457
4 401 57
4 915
Сума змiни резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, наведена в таблицi 7.5 (**)
примiтки 7 вiдрiзняється вiд суми резерву, що зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший
сукупний дохiд" у рядку "Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за
активними банкiвськими операцiями" на суму 39 тис. грн. за рахунок часткового погашення клiєнтом
ранiше списаної безнадiйної заборгованостi рахунок спецiального резерву.
Таблиця 7.7. Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi
клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю за 2020 рiк
в тис. грн.
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Придбанi або створенi знецiненi активи
Усього
Валова балансова вартiсть на початок перiоду
504 673166 63663
671 372
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи
364 44933 258 1
397 708
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)
(212 880)
(79
610)
(1)
(292 491)
Переведення до стадiї 1
(3 591)
(3 591)
Переведення до стадiї 2
(1 202)
(1 202)
Переведення до стадiї 3
(6)
(6)
Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання
Списання фiнансових активiв за рахунок резервiв
(48)
(48)
Курсовi рiзницi
10 391 10 391
Iншi змiни
(214 991)
(26 156)
248
(240 899)
Валова балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 450 434
90 537 263 541 234
Таблиця 7.8. Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi
клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю за 2019 рiк
в тис. грн.
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Придбанi або створенi знецiненi активи
Усього
Валова балансова вартiсть на початок перiоду
550 850131 161
14 491 696 502
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи
244 03195 185 339 216
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)
(239 989)
(70
480) (310 469)
Переведення до стадiї 1
Переведення до стадiї 2
(10 770)
10 770 Переведення до стадiї 3
(59)
59
Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання
Списання фiнансових активiв за рахунок резервiв
(14 487)
(14 487)
Курсовi рiзницi
(39 390)
(39 390)
Iншi змiни
Валова балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 504 673
166 636
63
671
372
Таблиця 7.9. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi

Вид економiчної дiяльностi 2020 рiк
2019 рiк
в тис. грн.
%
в тис. грн.
%
Виробництво 192 182 35,5% 386 831 58%
Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
664
20,5%
Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство
74 635 14% 82 923
Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря 50 568 9%
Фiзичнi особи 2 016 0,5% 3 288 0,5%
Iншi 10 710 2%
37 323 5,5%
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв
541 234
100%

211 123 39%

136

12%
24 343 3,5%
671 372

100%

Таблиця 7.10. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2020 рiк
в тис. грн.
Кредити, наданi юридичним особам Iпотечнi кре-дити фiзичних осiб
Кредити, що
наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього
Незабезпеченi кредити779
584
1 363
Кредити, що забезпеченi:
538 43968
1 364 539 871
грошовими коштами 19 726 19 726
цiнними паперами
нерухомим майном 125 53168
550
126 149
у т.ч. житлового призначення 245
68
313
гарантiями i поручительствами
289
289
легковими транспортними засобами 3 480 47
3 527
обладнанням
144 730144 730
товарами в оборотi або в переробцi 105 661105 661
транспортними засобами (крiм легкових)
62 949 478
63 427
Майновi права на грошову виручку по контрактам 65 869 65 869
iншими активами
10 493 10 493
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв
539 21868
1 948 541 234
Балансова сума кредитiв розподiлена пропорцiйно вартостi активiв, прийнятих до забезпечення по
кредиту.
Таблиця 7.11 Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2019 рiк
в тис. грн.
Кредити, наданi юридичним особам Iпотечнi кре-дити фiзичних осiб
Кредити, що
наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього
Незабезпеченi кредити2 229 531
2 760
Кредити, що забезпеченi:
665 85597
2 660 668 612
грошовими коштами 293 718293 718
цiнними паперами
нерухомим майном 82 720 97
29
82 846
у т.ч. житлового призначення 377
97
29
503
гарантiями i поручительствами
1 311 1 311
легковими транспортними засобами 3 476 160
3 636
обладнанням
87 091 87 091
товарами в оборотi або в переробцi 33 923 33 923
транспортними засобами (крiм легкових)
76 101 467
76 568
Майновi права на грошову виручку по контрактам 74 850 74 850
iншими активами
13 976 693
14 669
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв
668 084
97
3 191 671 372
Таблиця 7.12 Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 2020 рiк
в тис. грн.
Балансова вартiсть
Вартiсть застави
Вплив застави
Кредити, що наданi юридичним особам
539 218(1 616 162)
(1 076 944)
Iпотечнi кредити фiзичних осiб
68
(257) (189)

Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
1 948
Усього кредитiв
541 234
(1 619 377)
(1 078 143)

(2 958) (1 010)

Банком встановлено критерiї достатностi та прийнятностi забезпечення активних операцiй. Прийняте
забезпечення покриває кредитний ризик. Детальна iнформацiя про структуру забезпечення наведено у
Таблицi 7.10 та 7.11.
Фiнансовий вплив забезпечення представлено шляхом окремого розкриття його вартостi для активiв,
забезпечення за якими та iншi заход покращення якостi кредиту дорiвнюють його балансовiй вартостi
або перевищують iї. Сума активiв, забезпечення за якими та iншi заходи покращення якостi кредиту
меншi його балансової вартостi (активи з недостатнiм забезпеченням станом на 31 грудня 2020 року
складає 1363 тисяч гривень.
В 2020 роцi визнано безнадiйною та списано за рахунок резерву заборгованiсть фiзичних осiб на загальну
суму 26 446,03 грн. Робота по стягненню цiєї заборгованостi продовжується, виконавчi документи
перебувають на примусовому виконаннi в ораганах ДВС.
Облiк забезпечення здiйснюється за справедливою вартiстю. Банк визнає справедливою вартiстю ту
вартiсть, за якою вiн оцiнює забезпечення при наданнi згоди на його прийняття.
Забезпечення облiковується за вартiстю, за якою, на думку оцiнювача, його можна обмiняти мiж
обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, iз вирахуванням витрат на здiйснення такої
операцiї.
Облiк забезпечення здiйснюється за справедливою вартiстю, яка визначається Банком як заставна
вартiсть з врахуванням тенденцiй цiноутворення на ринках вiдповiдного майна, морального та фiзичного
зносу запропонованого об'єкту застави.
Таблиця 7.13. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 2019 рiк
в тис. грн.
Балансова вартiсть
Вартiсть застави
Вплив застави
Кредити, що наданi юридичним особам
668 064(1 375 043)
(706 979)
Iпотечнi кредити фiзичних осiб
97
(227) (130)
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
3 191 (5 733) (2 542)
Усього кредитiв
671 352
(1 381 003)
(709 651)
Сума активiв, забезпечення за якими та iншi заходи покращення якостi кредиту меншi його балансової
вартостi (активи з недостатнiм забезпеченням) станом на 31 грудня 2019 року складає 2 760 тисяч
гривень.
8.
8.
IНВЕСТИЦIЇ В ЦIННI ПАПЕРИ
Таблиця 8.1. Iнвестицiї в цiннi папери
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
525 110260 387
Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток/збиток Усього цiнних паперiв
525 110
260 387

-

-

Данi про iнвестицiї в цiннi папери зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" за рядком "Iнвестицiї
в цiннi папери".
У складi портфелю фiнансових iнвестицiй Банку, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю,
знаходяться депозитнi сертифiкати НБУ. Депозитнi сертифiкати НБУ є короткостроковими борговими
iнструментами.
Банк утримує портфель високолiквiдних безризикових фiансових iнвестицiй у депозитнi сертифiкати
НБУ для цiлей управлiння лiквiднiстю, отримуючи додаткову дохiднiсть.
Таблиця 8.2. Цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю
525 110260 387

Усього боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 525 110
387

260

Таблиця 8.2.1. Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю, за 2020 рiк
в тис. грн.
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Придбанi або створенi знецiненi активи
Усього
Борговi цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю:
Мiнiмальний кредитний ризик525 110525 110
Низький кредитний ризик
Середнiй кредитний ризик
Високий кредитний ризик
Дефолтнi активи
Усього валова балансова вартiсть боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю 525 110525 110
Резерви пiд знецiнення боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Усього боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 525 110
525 110
Таблиця 8.2.2. Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю, за 2019 рiк
в тис. грн.
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Придбанi або створенi знецiненi активи
Усього
Борговi цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю:
Мiнiмальний кредитний ризик260 387260 387
Низький кредитний ризик
Середнiй кредитний ризик
Високий кредитний ризик
Дефолтнi активи
Усього валова балансова вартiсть боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю 260 387260 387
Резерви пiд знецiнення боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Усього боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 260 387
260 387
Таблиця 8.3. Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через
прибутки/збитки
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком: 14 899 14 899
справедлива вартiсть яких визначена за даними оприлюднених котирувань цiнних паперiв на фондових
бiржах справедлива вартiсть яких визначена за розрахунковим методом
за собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо)*
14 899 14 899
Дооцiнка/(уцiнка) акцiй
(14 899)
(14 899)
Усього фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
* Станом на 31.12.2020 р. та на 31.12.2019 р. усi наявнi акцiї пiдприємств не мають котирувань.
9.

9.
IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ
Таблиця 9.1. Iнвестицiйна нерухомiсть, оцiнена за методом собiвартостi за 2020 рiк
в тис. грн.
Земля Будiвлi Частина будiвлi
Земля i будiвляУсього
Залишок на 31 грудня 2019 року
45
45
Первiсна вартiсть
59
59
Знос (14) (14)
Зменшення корисностi Визнання в балансi iнвестицiйної нерухомостi
Переведення з категорiї необоротних активiв до продажу
Амортизацiя
(2)
(2)
Зменшення корисностi Переведення з категорiї капiтальних iнвестицiй до iнвестицiйної нерухомостi
Надходження в результатi об'єднання бiзнесу Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу, та активiв групи вибуття
Вибуття
Переведення до категорiї будiвель, зайнятих власником
Переведення з категорiї будiвель, зайнятих власником
Iншi змiни
Вплив перерахунку у валюту звiтностi
Залишок станом на 31 грудня 2020 року
43
43
Первiсна вартiсть
59
59
Знос (16) (16)

-

-

-

-

-

Данi про iнвестицiйну нерухомiсть зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком "Iнвестицiйна
нерухомiсть".
Нарахування амортизацiї об'єкта iнвестицiйної нерухомостi Банк здiйснює iз застосуванням
прямолiнiйного (рiвномiрного) методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi,
що амортизується, на строк корисного використання об'єкта.
Строк корисного використання iнвестицiйної нерухомостi складає 25 рокiв.
Пiсля первiсного визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Банк здiйснює за
первiсною вартiстю (собiвартiстю) з урахуванням накопиченої амортизацiї та втрат вiд зменшення
корисностi.
Станом на 31 грудня 2020 року iнвестицiйна нерухомiсть включає примiщення, що утримується Банком з
метою отримання орендного доходу.
Iнформацiя про дохiд вiд оперативної оренди наведена в таблицi 9.3.
Таблиця 9.2. Iнвестицiйна нерухомiсть, оцiнена за методом собiвартостi за 2019 рiк
в тис. грн.
Земля Будiвлi Частина будiвлi
Земля i будiвляУсього
Залишок на 31 грудня 2018 року
48
48
Первiсна вартiсть
59
59
Знос (11)
(11)
Зменшення корисностi Визнання в балансi iнвестицiйної нерухомостi
Переведення з категорiї необоротних активiв до продажу
Амортизацiя
(3)
(3)
Зменшення корисностi Переведення з категорiї капiтальних iнвестицiй до iнвестицiйної нерухомостi
Надходження в результатi об'єднання бiзнесу Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу, та активiв групи вибуття Вибуття
Переведення до категорiї будiвель, зайнятих власником
-

Переведення з категорiї будiвель, зайнятих власником
Iншi змiни
Вплив перерахунку у валюту звiтностi
Залишок станом на 31 грудня 2019 року
Первiсна вартiсть
59
59
Знос (14) (14)

45

-

-

-

-

-

-

45

Таблиця 9.3. Суми, що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi 18
16
Прямi операцiйнi витрати (включаючи ремонт i обслуговування) вiд iнвестицiйної нерухомостi, що
генерує дохiд вiд оренди
Iншi прямi витрати, що не генерують дохiд вiд оренди
Усьго дохiд/витрати 18
16
Таблиця 9.4. Iнформацiя про мiнiмальнi суми майбутнiх (недисконтованих) орендних платежiв за
невiдмовною операцiйною орендою, якщо Банк є орендодавцем
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
До 1 року
16
16
Вiд 1 до 5 рокiв
Понад 5 рокiв Усього платежiв, що пiдлягають отриманню за операцiйною орендою
16
16

10.
10.
ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Таблиця 10.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи
в тис. грн.
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспорnнi
засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi
активи Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи Нематерiальнi активи
Усього
Балансова вартiсть на 31.12.2018
25 810 8 677 7 100 2 072 638
774
1 630 7 889 54
590
Первiсна (переоцiнена) вартiсть
30 719 18 283 13 159 4 141 2 050 4 092 1 630 9 085 83
159
Знос на кiнець 2018 року
(4 909)
(9 606)
(6 059)
(2069) (1412) (3
318)
(1 196)
(28 569)
Надходження 3 684 484
200
1 441 9 530 701
16 040
Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконале-ння нематерiаль-них активiв
59
252
93
93
569
1 066
Переведення первiсна вартiсть
амортизацiйнi вiдрахування Iншi переведення
Вибуття:
(2)
(9 247)
(9 249)
первiсна вартiсть
(368) (2)
(219) (9 247)
(278) (10 114)
знос 366
2
219
278
865
Амортизацiйнi вiдрахування (920) (4 175)
(2 200)
(437) (199) (1 498)
(673) (10 102)
Переоцiнка: (2 291) (2 291)
первiсної вартостi
(2 820) (2 820)
зносу 529
529
Iншi змiни
18
6
24

Балансова вартiсть на 31.12.2019
22 676 8 442 4 900 2 212 639
810
1 913 8 486 50
078
Первiсна (переоцiнена) вартiсть
27 958 21 851 13 159 4 718 2 248 5 407 1 913 10 077 87
331
Знос на кiнець 2019 року
(5 282)
(13409)
(8 259)
(2 506)
(1
609)
(4 597)
(1 591)
(37 253)
Надходження 490
30
529
387
3 090 1 057 5 583
Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв
201
10
447
658
Переведення первiсна вартiсть
амортизацiйнi вiдрахування Iншi переведення
Вибуття
(21)
(3 586)
(3 607)
первiсна вартiсть
(17)
(3)
(11)
(184) (3 586)
(645) (4 446)
знос 17
3
11
163
645
839
Амортизацiйнi вiдрахування (817) (3 864)
(2 327)
(342) (279) (756) (929)
(9 314)
Переоцiнка: первiсної вартостi
зносу Iншi змiни
412
412
Балансова вартiсть на 31.12.2020
21 859 5 269 2 985 1 900 899
420
1 417 9 061 43
810
Первiсна вартiсть
27 958 22 525 13 159 4 745 2 776 5 610 1 417 10 936 89 126
Знос на 31.12.2020
(6 099)
(17256)
(10174)
(2 845)
(1 877)
(5
190) (1 875)
(45 316)
Данi про основнi засоби та нематерiальнi активи зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком
"Основнi засоби та нематерiальнi активи".
Основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування
та розпорядження у Банку вiдсутнi. Оформленi у заставу основнi засоби та нематерiальнi активи у Банку
вiдсутнi. Основнi засоби, що тимчасово не використовується (консервацiя,реконструкцiя) у Банку
вiдсутнi. Основнi засоби, вилученi з експлуатацiї на продаж у Банку вiдсутнi. Первiсна вартiсть повнiстю
амортизованих основних засобiв складає 18 481 тис.грн.
Нематерiальнi активи, щодо яких є обмеження права власностi у Банку вiдсутнi.
Первiсна вартiсть створених нематерiальних активiв, а саме знак для товарiв та послуг складає 6 тис.грн.
Збiльшення або зменшення якi виникають у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд
зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi протягом звiтного
перiоду у Банку не вiдбувалося.
11.
11.
АКТИВИ З ПРАВА КОРИСТУВАННЯ
Таблиця 11.1. Активи з права користування за 2020 рiк
в тис. грн.
Земля Будiвлi Частина будiвлi
Земля i будiвляУсього
Залишок на 31 грудня 2019 року
3 084 3 084
Первiсна вартiсть
5 632 5 632
Знос (2 548) (2 548)
Поточне визнання в балансi активiв з права користування (МСФЗ 16)
8 221
Збiльшення активу з права користування
264
264
Вибуття активу з права користування (137) (137)
Первiсна вартiсть
(733) (733)

-

8 221

-

Знос 596
596
Амортизацiя (3 392) (3 392)
Коригування активу за рахунок зносу
(229)
Залишок на 31 грудня 2020 року
7 811 Первiсна вартiсть
13 384 13 384
Знос (5 573) (5 573)

-

(229)
7 811

Данi про активи з права користування зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком "Активи з права
користування".
Iнформацiю про активи з права користування за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у
примiтцi 32 у рядку Iнщi активи.
Таблиця 11.2. Активи з права користування за 2019 рiк
в тис. грн.
Земля Будiвлi Частина будiвлi
Земля i будiвляУсього
Залишок на 31 грудня 2018 року
Визнання в балансi активiв з права користування при переходi на стандарт "Оренда" (МСФЗ 16)
4 389 4 389
Поточне визнання в балансi активiв з права користування (МСФЗ 16)
1 243
1 243
Амортизацiя
(2 363) (2 363)
Коригування активу за рахунок зносу
(185)
(185)
Залишок на 31 грудня 2019 року
3 084 3 084
Первiсна вартiсть
5 632 5 632
Знос (2 548) (2 548)

12.
12.
IНШI АКТИВИ
Таблиця 12.1. Iншi активи
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Iншi фiнансовi активи 142 11613 003
Iншi активи 5 294 5 170
Усього iнших активiв за мiнусом резервiв

147 410

18 173

Данi про iншi активи зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком "Iншi активи".
Iнформацiю про iншi активи за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у примiтцi 32.
Таблиця 12.2. Iншi фiнансовi активи
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 2
7
Грошовi кошти з обмеженим правом використання 141 96213 029
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками Iншi фiнансовi активи 471
249
Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв
(319) (282)
Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв
142 116
13 003
До статтi "Грошовi кошти з обмеженим правом використання" вiднесено залишки станом на 31.12.2020
р.:
а) розмiщеного в АТ "ПУМБ" Гарантiйного фонду для вiдшкодування витрат по веденню розрахункiв з
Мiжнародною платiжною системою Visa Inernaional, а також для забезпечення погашення заборгованостi
Банку у разi її виникнення при проведеннi розрахункiв (обов'язковi резервнi депозити, якi недоступнi для
використання в щоденних операцiях Банку), у сумi 14 706 тис. грн.( у сумi 13 009 тис.грн. станом на
31.12.2019 р.).
б) грошовi кошти страхового фонду, якi розмiщенi в Нацiональному банку України для покриття ризикiв

неплатежiв за операцiями з використанням ЕПЗ ПРОСТIР у сумi 20 тис. грн. Кошти страхового фонду за
дорученням Платiжної органiзацiї використовуються Розрахунковим банком пiд час проведення
взаєморозрахункiв за результатами клiрингу в разi потреби погашення заборгованостi учасника
розрахункiв перед iншими учасниками розрахункiв вiдповiдно до регламенту проведення цих
розрахункiв та умов взаємного договору .( у сумi 20 тис.грн. станом на 31.12.2019 р.).
в) пул активiв (майна), що складає 3 500 тис. доларiв США (еквiвалент 98 961 тис. грн.), для можливої
участi у тендерах з пiдтримки лiквiдностi НБУ, згiдно Генерального кредитного договору № 313009-ГК
вiд 01.11.2019р., що на 31.12.2020р. не є заставою.
г) гарантiйний фонд для можливої участi за операцiями своп процентної ставки - 1 000 тис.дол. США
(еквiвалент 28 275 тис.грн.) згiдно договору № 40-0024/31 вiд 29.09.2020 р.
Таблиця 12.2.1. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2020 рiк
в тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з банками
Грошовi кошти з обмеженим правом корис-тування Iншi
фiнансовi активи
Усього
Залишок станом на початок перiоду 277
5
282
Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду
Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено Списання за рахунок резерву Iншi змiни****35
2
37
Залишок станом на кiнець перiоду
312
7
319
**** Сума змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв, наведена в таблицi 12.2.1 (****) є
частиною суми, що зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд" у рядку "Чисте
(збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими
операцiями"
Таблиця 12.2.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2019 рiк
в тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картка-ми Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з банками
Грошовi кошти з обмеженим правом корис-тування Iншi
фiнансовi активи
Усього
Залишок станом на початок перiоду 10
957
1
968
Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду
Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено (10)
(10)
Списання за рахунок резерву Iншi змiни****(681) 4
(677)
Залишок станом на кiнець перiоду
277
5
282
**** Сума змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв, наведена в таблицi 12.2.1 (****) є
частиною суми, що зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд" у рядку "Чисте
(збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими
операцiями" .?
Таблиця 12.2.3. Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за
2020 рiк
в тис. грн.
Дебiторська за-боргованiсть за операцiями з платiжними картками Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з банками
Грошовi кошти з обмеженим правом корис-тування Iншi
фiна-нсовi активи
Усього
Залишок станом на початок перiоду 7
13 029 249
13 285
Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду
Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено або погашено Списання за рахунок резерву Курсовi рiзницi
77
77

Iншi змiни
(5)
128 933145
Залишок станом на кiнець перiоду
2

129 073
-

141 962

471

142 435

Таблиця 12.2.4. Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за
2019 рiк
в тис. грн.
Дебiторська за-боргованiсть за операцiями з платiжними картками Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з банками
Грошовi кошти з обмеженим правом корис-тування Iншi
фiна-нсовi активи
Усього
Залишок станом на початок перiоду 15 857 14 984 125
30 966
Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду
7
7
Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено або погашено (15 857)
(15 857)
Списання за рахунок резерву Курсовi рiзницi
(67)
(67)
Iншi змiни
(1 888) 124
(1 764)
Залишок станом на кiнець перiоду
7
13 029 249
13 285
Таблиця 12.2.5. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2020 рiк
в тис. грн.
Мiнiмальний кредитний ризикНизький кредитний ризик
Середнiй кредитний ризик
Високий кредитний ризик
Дефолтнi активи
Усього
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками Грошовi кошти з обмеженим правом користування 141 962141 962
Iншi фiнансовi активи 464
7
471
Таблиця 12.2.6. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2019 рiк
в тис. грн.
Мiнiмальний кредитний ризикНизький кредитний ризик
Середнiй кредитний ризик
Високий кредитний ризик
Дефолтнi активи
Усього
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками Грошовi кошти з обмеженим правом користування 13 029 13 029
Iншi фiнансовi активи 243
1
5
249
Таблиця 12.3. Iншi активи
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Передоплата за послуги
180
519
Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
413
853
Передплаченi витрати 861
1 012
Передоплата з податкiв, крiм податку на прибуток 78
55
Товарно-матерiальнi запаси 1 481 949
Дорогоцiннi метали 2 053 1 555
Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 231
Резерв пiд знецiнення iнших активiв (3)
(4)
Усього iнших активiв за мiнусом резервiв
5 294 5 170

231

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року майно, що перейшло у власнiсть банку як
заставодержателя, складається з об`єкту нерухомостi та будiвельних матерiалiв.
Таблиця 12.3.1. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2020 рiк
в тис. грн.
Передоплата за послуги
Дебiторська заборгова-нiсть з придбання активiв
активи Усього

Iншi

Залишок за станом на початок перiоду
2
2
4
Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду*****
1
(2)
(1)
Списання за рахунок резерву Залишок за станом на кiнець перiоду 3
3
***** Сума змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв, наведена в таблицi 12.3.1 (*****) є частиною
суми, що зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд" у рядку "Чисте
(збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими
операцiями"
Таблиця 12.3.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2019 рiк
в тис. грн.
Передоплата за послуги
Дебiторська заборгова-нiсть з придбання активiв
Iншi
активи Усього
Залишок за станом на початок перiоду
1
1
2
Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду*****
1
1
2
Списання за рахунок резерву Залишок за станом на кiнець перiоду 2
2
4
**** Сума змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв, наведена в таблицi 12.3.2 (*****) є частиною
суми, що зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд" у рядку "Чисте
(збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими
операцiями".
13.
13.
КОШТИ КЛIЄНТIВ
Таблиця 13.1. Кошти клiєнтiв
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Державнi та громадськi органiзацiї
2 806 2 967
поточнi рахунки
2 604 2 619
строковi кошти
202
348
Iншi юридичнi особи 866 562
393 535
поточнi рахунки
826 784364 896
строковi кошти
39 778 28 639
Фiзичнi особи: 666 136
484 324
поточнi рахунки
584 181205 905
строковi кошти
81 955 278 419
Усього коштiв клiєнтiв
1 535 504
880 826
Данi про кошти клiєнтiв зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком "Кошти клiєнтiв".
Iнформацiю про кошти клiєнтiв за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у примiтцi 32.
Таблиця 13.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
сума %
сума %
Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг
25 294 1%
26 917 3%
Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 289 967 19% 92
461
10%
Виробництво 381 417 25% 189 677
21%
Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги 42 391 3%
31 666 4%
Надання фiнансових послуг 42 279 3%
13 648 2%
Фiзичнi особи 666 136 43% 484 324
55%
Iншi 88 020 6%
42 133 5%
Усього коштiв клiєнтiв
1 535 504
100% 880 826
100%
Станом на 31 грудня 2020 року Банк мав 62 клiєнти ( у 2019 роцi - 38 клiєнтiв) iз залишками на рахунках
понад 1 вiдсоток статутного капiталу кожний.

Станом на 31 грудня 2020 року до складу коштiв клiєнтiв входять депозити в сумi 20 590 тисяч гривень (
у 2019 роцi: 311 083 тисяч гривень), що виступають забезпеченням наданих кредитiв клiєнтам (див.
прим. 7).
14.
14.
РЕЗЕРВИ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ
Нижче наведений аналiз вiдповiдних резервiв пiд знецiнення гарантiй та iнших договiрних зобов'язань.
Таблиця 14.1 Змiни резервiв за зобов'язаннями за 2020 рiк
в тис. грн.
Кредитнi зобов'язання
Податковi ризики
Iншi Усього
Залишок на початок перiоду 514
514
Формування та/або збiльшення резерву
668
668
Збiльшення резерву в результатi об'єднання бiзнесу Комiсiї, отриманi за виданими гарантiями
Амортизацiя комiсiй, отриманих за виданими гарантiями, яка вiдображена у Звiтi про прибутки i збитки
та iнший сукупний дохiд
Використання резерву Поновлення невикористаного резерву Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi
2
2
Iнший рух
(536) (536)
Залишок на кiнець перiоду
648 648
Данi про резерви за зобов'язаннями зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком "Резерви за
зобов'язаннями".
Резерви за зобов'язаннями визнаються, коли Банк має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання,
яке виникло у результатi минулих подiй, i ймовiрно, що для погашення цього зобов'язання потрiбне
використання ресурсiв, котрi втiлюють у собi певнi економiчнi вигоди, причому розмiр таких зобов'язань
можна достовiрно оцiнити.
Сума змiни резерву за зобов'язаннями, наведена в таблицi 14.1 у рядках "Формування та/або збiльшення
резерву" та "Iнший рух" є сумою, що зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд"
у рядку "Чисте (збiльшення)/ зменшення резервiв за зобов'язаннями".
Таблиця 14.2 Змiни резервiв за зобов'язаннями за 2019 рiк
в тис. грн.
Кредитнi зобов'язання
Податковi ризики
Iншi Усього
Залишок на початок перiоду 518
518
Формування та/або збiльшення резерву
Збiльшення резерву в результатi об'єднання бiзнесу Комiсiї, отриманi за виданими гарантiями
Амортизацiя комiсiй, отриманих за виданими гарантiями, яка вiдображена у Звiтi про прибутки i збитки
та iнший сукупний дохiд
Використання резерву Поновлення невикористаного резерву Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi
Iнший рух
(4)
(4)
Залишок на кiнець перiоду
514
514
Сума змiни резерву за зобов'язаннями, наведена в таблицi 14.2 у рядку "Iнший рух" є сумою, що
зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд" у рядку "Чисте (збiльшення)/
зменшення резервiв за зобов'язаннями".
Iнформацiю про резерви за зобов'язаннями з пов`язаними сторонами наведено у примiтцi 32.
15.

15.
IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Таблиця 15.1. Iншi зобов'язання
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Iншi фiнансовi зобов'язання 2 680 683
Iншi нефiнансовi зобов'язання 8 682 6 813
Усього iнших зобов'язань
11 362 7 496
Данi про iншi зобов'язання зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком "Iншi.зобв'язання".
Iнформацiю про iншi зобов'язання за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у примiтцi 32.
Таблиця 15.2. Iншi фiнансовi зобов'язання
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 13
6
Нарахованi витрати 393
421
Комiсiї за наданi гарантiї
1
3
Блокування коштiв згiдно Указу Президента України № 176/2018
Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 21 червня 2018 року 146
148
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками
2 115 53
Iншi фiнансовi зобов'язання 12
52
Усього iнших фiнансових зобов'язань 2 680 683
Таблиця 15.3. Iншi нефiнансовi зобов'язання
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 4 272 3 204
Доходи майбутнiх перiодiв 2 346 1 898
Кредиторська заборгованiсть за послуги
170
171
Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв
Усього 8 682 6 813

1 894

1 540

16.
16.
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ОРЕНДИ
Таблиця 16.1 Зобов'язання з оренди
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Залишок зобов'язань з оренди станом на початок перiоду
3 251 Визнання в балансi зобов'язаннь з оренди при переходi на стандарт "Оренда" (МСФЗ 16)
Збiльшення орендного зобов'язання (МСФЗ16)
8 210 1 277
Зменшення орендного зобов'язання (МСФЗ 16)
(3 605) (2 289)
Нарахованi витрати за зобов'язаннями з оренди
743
676
Погашенi витрати за зобов'язаннями з оренди (721) (624)
Усього зобов'язань з оренди станом на кiнець перiоду
7 878 3 251

-

4 211

Данi про iншi зобов'язання з лiзiнгу (оренди) зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком
"Зобов'язання з оренди".
Станом на 31 грудня 2020 року Банк визнав в балансi зобов'язання з оренди, якi слiд сплатити в перiод дiї
договорiв.
Термiни погашення зобов'язань за договорами оренди станом на 31 грудня 2020 року складає:
539 тис.грн.- березень 2021 р.
185 тис.грн.-сiчень 2022 р.
662 тис.грн.-березень 2022 р.
636 тис.грн.-травень 2022р.
2 388 тис.грн. квiтень 2023р.
643 тис.грн. липень 2023р.

2 825 тис.грн. вересень 2023р.
17.
17.
СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ ТА ЕМIСIЙНI РIЗНИЦI (ЕМIСIЙНИЙ ДОХIД)
Таблиця 17.1 Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi
в тис. грн.
Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.)
Простi акцiї Емiсiйний дохiд
(паї), викупленi в акцiонерiв (учасникiв)
Усього
Залишок на 31 грудня 2018 року
2 000 200 00039 012 239 012
Залишок на 31 грудня 2019 року
2 000 200 00039 012 239 012
Залишок на 31 грудня 2020 року
2 000 200 00039 012 239 012

Власнi

акцiї

Статутний капiтал Банку на кiнець звiтного року дорiвнює 200 000 тис.грн. подiлений на 2 000 тисяч
штук простих iменних акцiй.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 100 грн., загальна сума випуску-200 мiльйонiв гривень, форма
iснування бездокументарна.
Статутний капiтал Банку був сформований за рахунок внескiв засновникiв при створеннi Банку та за
рахунок внескiв акцiонерiв при додаткових випусках акцiй.
05.05.2017р. Богуслаєв Вячеслав Олександрович отримав у власнiсть 392 415 акцiй Банку на пiдставi
договору купiвлi-продажу цiнних паперiв.
12.05.2017р. Богуслаєв Вячеслав Олександрович отримав у власнiсть 765 170 акцiй Банку на пiдставi
договору купiвлi-продажу цiнних паперiв.
25.05.2017р. Богуслаєв Вячеслав Олександрович отримав у власнiсть 42 415 акцiй Банку на пiдставi
договору купiвлi-продажу цiнних паперiв, та став єдиним акцiонером Банку.
Протягом 2017 року статутний капiтал Банку був збiльшений на 80 000 тис. грн. до 200 000 тис.грн.
шляхом приватного розмiщення додаткових простих iменних акцiй Банку в кiлькостi 800 000 штук
iснуючої номiнальної вартостi 100, 00 гривень за одну акцiю, за рахунок додаткових внескiв єдиного
акцiонера Богуслаєва Вячеслава Олександровича .
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний № 70/1/2017, дата реєстрацiї 04.07.2017, дата
видачi 20.11.2018, видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Всi акцiї АТ "МОТОР-БАНК" сплаченi в повному обсязi єдиним акцiонером.
Данi про статутний капiтал зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком " Статутний капiтал".
Данi про емiсiйний дохiд зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком "Емiсiйнi рiзницi".
18.
18.
АНАЛIЗ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА СТРОКАМИ ЇХ ПОГАШЕННЯ
Таблиця 18.1 Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашеня
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього менше нiж 12 мiсяцiв
усього
АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти
614 504614 504
226 285Кредити та заборгованiсть банкiв
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 475 23462 176 537 410
621 09945 358
Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю через прибутки/збитки
Фiнансовi iнвестицiї за амортизованою собiвартiстю 525 110525 110
387
Iнвестицiйна нерухомiсть
43
43
45
45
Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток Вiдстрочений податковий актив
713
713 685
685

бiльше нiж 12 мiсяцiв
226 285
-

666 457
-

-

260 387-

-

260
-

Основнi засоби та нематерiальнi активи
43 810 43 810 50 078 50 078
Активи з права користування 766
7 045 7 811 463
2 621 3 084
Iншi фiнансовi активи 142 1124
142 116
13 001 2
13 003
Iншi активи 5 294 5 294 5 170 5 170
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
Усього активiв 1 763 733
113 078
1 876 811
1 127 090
98 104 1 225 194
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти клiєнтiв
1 535 274
230
1 535 504
880 826880 826
Зобов'язання за поточним податком на прибуток
84
84
973
973
Резерви за зобов'язаннями
569
79
648 314
200
514
Iншi фiнансовi зобов'язання 2 674 6
2 680 531
152
683
Iншi зобов'язання
8 682 8 682 6 813 6 813
Зобов'язання з оренди 539
7 339 7 878 426
2 825 3 251
Усього зобов'язань
1 547 822
7 654 1 555 476
889 883
3 177 893 060

19.
19.
ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Таблиця 19.1. Процентнi доходи та витрати
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 89 193 97 725
Борговi цiннi папери 16 663 26 664
Кошти в iнших банках Кореспондентськi рахунки в iнших банках 620
776
Депозити овернайт в iнших банках 44
988
Iншi Усього процентних доходiв
106 520
126 153
Процентнi витрати за фiнансовими зобов'язаннями, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Строковi кошти юридичних осiб
(3 213) (3 413)
Iншi залученi кошти (172)
Строковi кошти фiзичних осiб (8 106) (12 630)
Поточнi рахунки
(31 528)
(26 189)
Зобов'язання з оренди (743) (676)
Усього процентних витрат
(43 762)
(42 908)
Чистий процентний дохiд/(витрати) 62 758 83 245
Данi про процентнi доходи та витрати зазначенi в "Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд"
за рядками "Процентнi доходи" та "Процентнi витрати".
Iнформацiю про процентнi доходи та витрати за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у
примiтцi 32.
20.
20.
КОМIСIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Таблиця 20.1 Комiсiйнi доходи та витрати
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Комiсiйнi доходи
Розрахунково-касовi операцiї 29 480 29 507

Доходи вiд обслуговування кредитних операцiй
559
907
Доходи вiд операцiй на валютному ринку
10 048 10 120
Гарантiї наданi
35
29
КД вiд операцiй з банками за проведенi трнзакцiї з викоритання платiжних карток 3 033
Iншi 119
148
Усього комiсiйних доходiв
43 274 43 477
Комiсiйнi витрати
Розрахунково-касовi операцiї (8 607) (7 849)
Витрати на пiдкрiплення каси готiвкою
(3 091) (2 242)
Операцiї з цiнними паперами (40)
(35)
Комiсiйнi витрати на кредитне обслуговування
Iншi (199) (235)
Усього комiсiйних витрат
(11 937)
(10 361)
Чистий комiсiйний дохiд/витрати
31 337 33 116

2 766

Данi про комiсiйнi доходи та витрати зазначенi в "Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд"
за рядками "Комiсiйнi доходи" та "Комiсiйнi витрати".
Iнформацiю про комiсiйнi доходи та витрати за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у примiтцi
32.
21.
21.
IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ
Таблиця 21.1. Iншi операцiйнi доходи
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Дохiд вiд оренди господарського характеру 465
380
Дохiд вiд оренди сейфiв
491
409
Дохiд при достроковому поверненню вкладiв 46
27
Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв.
Дохiд вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi Доходи вiд надання небанкiвських послуг
541
308
Штрафи, пенi 21
183
Дохiд вiд модифiкацiї фiнансових зобов'язань 11
Дохiд вiд припинення визнання фiнансових зобов'язань
2
Суми вiдшкодувань, сплачених Банку 265
57
Iншi 41
26
Усього операцiйних доходiв 1 883 1 395

-

-

5

Данi про iншi операцiйнi доходи зазначенi в "Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за
рядком "Iншi операцiйнi доходи".
Iнформацiю про iншi операцiйнi доходи за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у примiтцi 32.
22.
22.
АДМIНIСТРАТИВНI ТА IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
Таблиця 22.1. Витрати та виплати працiвникам
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Заробiтна плата та премiї
(49 559)
(43 079)
Нарахування на фонд заробiтної плати
(9 961) (8 600)
Iншi виплати працiвникам
(1 813) (1 960)
Усього витрат на утримання персоналу
(61 333)
(53 639)
Данi про витрати та виплати працiвниками зазначенi в "Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний

дохiд" за рядком "Витрати та виплати працiвникам"..
Iнформацiю про витрати та виплати працiвниками за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у
примiтцi 32.
Таблиця 22.2. Витрати на амортизацiю
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Амортизацiя основних засобiв (8 384) (9429)
Амортизацiя програмного забезпечення та нематерiальних активiв (930) (673)
Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi
(2)
(3)
Амортизацiя активу з права користування
(3 392) (2363)
Усього витрат на амортизацiю (12 708)
(12 468)
Данi про витрати на амортизацiю зазначенi в "Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд" за
рядком "Витрати зносу та амортизацiя"..
Таблиця 22.3. Iншi адмiнiстративнi витрати та операцiйнi витрати
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв 5 366
Витрати на утримання основних засобiв, отриманих у лiзинг (оренду)
Iншi витрати, пов`язанi з основними засобами
2 793 4 235
Витрати, пов`язанi з короткостроковою орендою
2 038 2 987
Витрати, пов`язанi з орендою малоцiнних активiв
Витрати, пов`язанi зi змiнними орендними платежами
Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток5 274
в т.р. вiдрахування до ФГВФО
4 349 4 348
Професiйнi послуги 4 239 4 633
Витрати на маркетинг та рекламу
659
1 611
Витрати зi страхування
248
254
Втрати вiд уцiнки запасiв на продаж 5
Витрати вiд модифiкацiї фiнансових активiв Витрати вiд модифiкацiї фiнансових зобов`язань
Витрати вiд припинення визнання фiнансових активiв
Витрати вiд припинення визнання фiнансових зобов`язань Телекомунiкацiйнi витрати 1 743 1 619
Витрати на аудит
960
1 010
Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати 1 298 1 867
Усього адмiнiстративних та операцiйних витрат
24 684 31 305

7 677
66

57

5 350

Данi про адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати зазначенi в "Звiтi про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд" за рядком "Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати".
Iнформацiю про адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати за операцiями з пов`язаними сторонами
наведено у примiтцi 32.
23.
23.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Таблиця 23.1. Витрати на сплату податку на прибуток
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Поточний податок на прибуток
( 2 684) (5 815)
Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов'язана з:
28
виникненням чи списанням тимчасових рiзниць
28
(17)
збiльшенням чи зменшенням ставки оподаткування Усього витрати податку на прибуток (2 656)
(5 832)

(17)

Данi про витрати на сплату податку на прибуток зазначенi в "Звiтi про прибутки i збитки та iнший

сукупний дохiд" за рядком "Витрати на податок на прибуток".
Таблиця 23.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Прибуток до оподаткування 12 797 27 880
Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (2 303) (5 018)
Коригування облiкового прибутку (збитку):
Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються
в бухгалтерському облiку:
(368) (720)
рiзницi, якi виникають при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв (325)
(293)
сума уцiнки та втрат вiд зменшення корисностi основних засобiв або нематерiальних активiв
(413)
резерви пiд знецiнення активiв
(24)
1
iншi витрати, що не враховуються для цiлей оподаткування (19)
(15)
Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються
в бухгалтерському облiку
19
24
рiзницi, якi виникають при списаннi основних засобiв та нематерiальних активiв 19
23
резерви на оплату вiдпусток 1
Дохiд, що не включається до складу оподаткованого доходу Вiдображенi в звiтностi змiни в сумi чистого вiдстроченого податкового активу
28
(17)
Iншi коригування
(32)
(101)
Сума витрат з податку на прибуток (збиток) (2 656)
(5 832)
Таблиця 23.3. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов'язань за 2020 рiк
в тис. грн.
Залишок на початок перiоду Визнанi в прибутках/ збитках Залишок на кiнець перiоду
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi
податковi збитки на майбутнi перiоди
685
28
713
Резерви пiд знецiнення активiв
Основнi засоби, iнвестицiйна нерухомiсть та нематерiальнi активи 685
Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання)
685
28
Визнаний вiдстрочений податковий актив
685
28
713

28
713

713

Данi про податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв зазначенi в "Звiтi
про фiнансовий стан" за рядком "Вiдстрочений податковий актив".
Таблиця 23.4. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов'язань за 2019 рiк
в тис. грн.
Залишок на початок перiоду Визнанi в прибутках/ збитках Залишок на кiнець перiоду
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi
податковi збитки на майбутнi перiоди 702
(17)
685
Резерви пiд знецiнення активiв
Основнi засоби, iнвестицiйна нерухомiсть та нематерiальнi активи 702
(17)
685
Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання)
702
(17)
685
Визнаний вiдстрочений податковий актив
702
(17)
685
Невизнанi вiдстроченi податковi активи станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв вiдсутнi.

24.
24.
ПРИБУТОК (ЗБИТОК) НА ОДНУ ПРОСТУ ТА ПРИВIЛЕЙОВАНУ АКЦIЮ
Таблиця 24.1 Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Прибуток (збиток) за рiк
10 141 22 048
Прибуток (збиток), що належить власникам простих акцiй банку
10 141 22 048
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.)
2 000 2 000
Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю (грн/акцiю)
5,07
11,02
Привiлейованi акцiї не випускалися.
25.
25.
ДИВIДЕНДИ
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Залишок станом на початок перiоду Дивiденди, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду
20 940 Дивiденди, виплаченi протягом перiоду
20 940 Залишок станом на кiнець перiоду
Дивiденди на акцiю, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду (грн/акцiя)
-

10,47

В звiтному роцi рiшенням єдиного акцiонера 09.04.2020р. було прийняте рiшення про розподiл прибутку,
що отриманий Банком за результатами дiяльностi в 2019 роцi в т.ч. частину прибутку в сумi 20 940
000,00 грн. (Двадцять мiльйонiв дев'ятсот сорок тисяч гривень 00 копiйок) вирiшено спрямувати на
виплату дивiдендiв акцiонерам Банку, було затверджено розмiр рiчних дивiдендiв на одну просту iменну
акцiю АТ "МОТОР-БАНК" за пiдсумками роботи Банку у 2019 роцi у сумi 10,47 грн. (Десять гривень 47
коп.).
Наглядовою радою (протокол вiд 09.04.2020 № 17/20) прийнято рiшення про встановлення дати
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати, а саме:
дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 10.04.2020р.; порядок виплати
дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi; строк виплати дивiдендiв - з 13.04.2020р. до
30.04.2020р. Дивiденди виплачено через депозитарну систему. Банком здiйснено утримання податкiв та
перераховано суму коштiв, якi пiдлягали виплатi, до Нацiонального депозитарiю України 14.04.2020р.
26.
26.
ОПЕРАЦIЙНI СЕГМЕНТИ
Таблиця 26.1. Доходи, витрати та результати, активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2020 рiк
в тис. грн.
Послуги корпоративним клiєнтам
Послуги фiзичним особам
Мiжбанкiвськi
операцiї
Iншi сегменти та операцiї
Усього
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв:
Процентнi доходи
105 167688
665
106 520
Комiсiйнi доходи
36 159 7 021 94
43 274
Iншi операцiйнi доходи
523
523
837
1 883
Усього доходiв сегментiв
141 849
8 232 759
837
151 677
Процентнi витрати
(15 785)
(27 062)
(172) (743) (43 762)
Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими
операцiями
1 034 33
(228)
839
Доходи/(витрати), якi виникають пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова Чисте (збiльшення)/ зменшення резервiв за зобов'язаннями (134) 2
(132)
Результат вiд операцiй з iноземною валютою 10 915 1 299 12 214

Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою
2 623 2 623
Комiсiйнi витрати
(57)
(1 412) (10 468)
(11 937)
Витрати на виплати працiвникам
(61 333)
(61 333)
Витрати зносу та амортизацiя (12 708)
(12 708)
Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати (24 684)
(24 684)
Витрати за податком на прибуток
(2 656) (2 656)
Прибуток/(збиток) сегментiв 137 822
(18 908)
(10 109)
(98 664)
10 141
Усього активiв 1 060 691
2 285
Усього зобов'язань
872 727

540 919
666 323

272 916
1 876 811
2 115 14 311 1 555 476

Таблиця 26.2. Доходи, витрати та результати, активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2019 рiк
в тис. грн.
Послуги корпоративним клiєнтам
Послуги фiзичним особам
Мiжбанкiвськi
операцiї
Iншi сегменти та операцiї
Усього
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв:
Процентнi доходи
123 1691 220 1 764 126 153
Комiсiйнi доходи
37 342 6 032 103
43 477
Iншi операцiйнi доходи
579
428
388
1 395
Усього доходiв сегментiв
161 090
7 680 1 867 388
171 025
Процентнi витрати
(15 965)
(26 267)
(676) (42 908)
Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими
операцiями
209
9
1 348 1 566
Доходи/(витрати), якi виникають пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова 102
102
Чисте (збiльшення)/ зменшення резервiв за зобов'язаннями 2
2
4
Результат вiд операцiй з iноземною валютою 3 555 3 486 7 041
Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою
(1 177) (1 177)
Комiсiйнi витрати
(70)
(1 460) (8 831) (10 361)
Витрати на виплати працiвникам
(53 639)
(53 639)
Витрати зносу та амортизацiя (12 468)
(12 468)
Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати (31 305)
(31 305)
Витрати за податком на прибуток
(5 832) (5 832)
Прибуток/(збиток) сегментiв 148 821
(16 448)
(5 616)
(104 709)
22 048
Усього активiв 923 751
3 328
Усього зобов'язань
399 312

120 189
484 550

177 926
53
9 145

1 225 194
893 060

27.
27.
УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Стратегiя управлiння банкiвськими ризиками у АТ "МОТОР-БАНК" (далi - Стратегiя) визначає основнi
цiлi, завдання та принципи управлiння ризиками, якi виникають за всiма напрямами дiяльностi Банку на
всiх органiзацiйних рiвнях, та встановлює мiнiмальнi вимоги щодо органiзацiї в Банку ефективної,
комплексної та адекватної системи управлiння ризиками.
Метою Стратегiї є дiяльнiсть Банку, спрямована на пiдвищення ролi iдентифiкацiї, монiторингу, оцiнки i
мiнiмiзацiї ризикiв у банкiвськiй дiяльностi, прийняття упереджувальних заходiв по запобiганню втрати
Банком активiв, доходiв, прибутку, капiталу, пiдтримання належного рiвня капiталу, платоспроможностi
та лiквiдностi; вiдповiдальне ставлення до коштiв клiєнтiв та акцiонерiв, гарантоване виконання усiх
зобов'язань перед клiєнтами та контрагентами Банку.
Наглядова рада Банку визначає загальну стратегiю управлiння ризиками, затверджує та здiйснює
перегляд Стратегiї, встановлює загальний рiвень ризик-апетиту Банку, затверджуєе перелiк лiмiтiв щодо
кожного виду ризикiв та процедуру ескалацiї порушень лiмiтiв ризику.
Правлiння Банку забезпечує виконання завдань, рiшень Наглядової ради Банку щодо впровадження

системи управлiння ризиками, уключаючи стратегiю та полiтику управлiння ризиками, культуру
управлiння ризиками, процедури, методи та iншi заходи ефективного управлiння ризиками. Правлiння
Банку визнає та виконує вимоги щодо незалежного виконання обов'язкiв пiдроздiлами управлiння
ризиками i контролю за дотриманням норм (комплаєнс) i не втручається у виконання ними своїх
обов'язкiв. Правлiння Банку затверджує значення лiмiтiв щодо кожного виду ризикiв, або делегує
частину своїх функцiй i повноважень постiйно дiючим профiльним комiтетам - Комiтету з управлiння
активами i пасивами (КУАП) та Кредитному комiтету.
Наглядова рада Банку та Правлiння Банку з метою дотримання як керiвниками Банку, так i iншими
працiвниками Банку культури управлiння ризиками створюють необхiдну атмосферу (one a he op)
шляхом:
"
визначення та дотримання корпоративних цiнностей, а також здiйснення нагляду за дотриманням
таких цiнностей;
"
забезпечення розумiння як керiвниками Банку, так i iншими працiвниками Банку їх ролi пiд час
управлiння ризиками з метою досягнення цiлей дiяльностi Банку, а також вiдповiдальностi за порушення
встановленого рiвня ризик-апетиту;
"
просування обiзнаностi щодо ризикiв шляхом забезпечення систематичного iнформування всiх
пiдроздiлiв Банку про стратегiю, полiтику, процедури з управлiння ризиками та заохочення до вiльного
обмiну iнформацiєю i критичної оцiнки прийняття ризикiв Банком;
"
отримання пiдтверджень, що керiвники та iншi працiвники Банку, проiнформованi про
дисциплiнарнi санкцiї або iншi дiї, якi застосовуватимуться до них у разi неприйнятної
поведiнки/порушення в дiяльностi Банку.
Основними цiлями Стратегiї є:
"
визначення основних принципiв управлiння ризиками;
"
встановлення єдиної методологiї виявлення (iдентифiкацiї) та оцiнки (вимiрювання) ризикiв при
проведеннi банкiвських операцiй i вживання заходiв з їх оптимiзацiї;
"
розмежування функцiй та вiдповiдальностi Наглядової ради i Правлiння Банку, профiльних
комiтетiв та пiдроздiлiв Банку в процесi управлiння ризиками;
"
створення ефективної системи пiдтримки та прийняття управлiнських рiшень з урахуванням
рiвня ризикiв, властивих банкiвським операцiям;
"
забезпечення проведення банкiвських операцiй у вiдповiдностi до встановлених внутрiшнiх
процедур (полiтик, положень, методик тощо);
"
забезпечення виконання вимог Нацiонального банку щодо нормативiв та iнших обмежень;
"
ефективна взаємодiя пiдроздiлiв Банку на всiх органiзацiйних рiвнях в процесi управлiння
ризиками;
"
забезпечення життєздатностi Банку в кризових ситуацiях;
"
оптимiзацiя очiкуваних прибуткiв i збиткiв;
"
зростання фiнансової стiйкостi, кредитного рейтингу та iмiджу Банку.
Основними принципами управлiння ризиками у Банку є:
1)
ефективнiсть - забезпечення об'єктивної оцiнки розмiру ризикiв Банку та повноти заходiв щодо
управлiння ризиками з оптимальним використанням фiнансових ресурсiв, персоналу та iнформацiйних
систем щодо управлiння ризиками Банку;
2)
своєчаснiсть - забезпечення своєчасного (на раннiй стадiї) виявлення, вимiрювання, монiторингу,
контролю, звiтування та пом'якшення всiх видiв ризикiв на всiх органiзацiйних рiвнях;
3)
структурованiсть - чiткий розподiл функцiй, обов'язкiв i повноважень з управлiння ризиками мiж
усiма структурними пiдроздiлами та працiвниками Банку, та їх вiдповiдальностi згiдно з таким
розподiлом;
4)
розмежування обов'язкiв (вiдокремлення функцiї контролю вiд здiйснення операцiй Банку) уникнення ситуацiї, за якої одна й та сама особа здiйснює операцiї Банку та виконує функцiї контролю;
5)
усебiчнiсть та комплекснiсть - охоплення всiх видiв дiяльностi Банку на всiх органiзацiйних
рiвнях та в усiх його структурних пiдроздiлах, оцiнка взаємного впливу ризикiв;
6)
пропорцiйнiсть - вiдповiднiсть системи управлiння ризиками бiзнес-моделi Банку, його системнiй
важливостi, а також рiвню складностi операцiй, що здiйснюються Банком;
7)
незалежнiсть - свобода вiд обставин, що становлять загрозу для неупередженого виконання
пiдроздiлом з управлiння ризиками та пiдроздiлом контролю за дотриманням норм (комплаєнс) своїх
функцiй;

8)
конфiденцiйнiсть - обмеження доступу до iнформацiї, яка має бути захищеною вiд
несанкцiонованого ознайомлення;
9)
прозорiсть - оприлюднення Банком iнформацiї щодо системи управлiння ризиками та профiлю
ризику
Банк на постiйнiй основi здiйснює виявлення, iдентифiкацiю, оцiнку, монiторинг, контроль та
мiнiмiзацiю всiх видiв ризикiв, на якi вiн наражається/може наражатися пiд час дiяльностi.
З метою побудови ефективної системи ризик - менеджменту в Банку та усвiдомлення ризикiв всiма
вiдповiдальними виконавцями, Банк забезпечує комплексну оцiнку основних видiв ризикiв, на якi вiн
наражається/може наражатися.
Найбiльш суттєвим ризиком Банк визначає Кредитний ризик - iмовiрнiсть виникнення збиткiв або
додаткових
втрат
або
недоотримання
запланованих
доходiв
унаслiдок
невиконання
боржником/контрагентом узятих на себе зобов'язань вiдповiдно до умов договору.
Рiвень ризику Банку визначається системою зовнiшнiх лiмiтiв (нормативним рiвнем прийняття ризику)
та системою внутрiшнiх лiмiтiв для суттєвих ризикiв, що пiддаються кiлькiсному вимiрюванню.
Система зовнiшнiх лiмiтiв (нормативний рiвень прийняття ризику) визначається системою економiчних
нормативiв, встановлених Нацiональним банком.
Система внутрiшнiх лiмiтiв використовується з метою встановлення певних обмежень стосовно
розподiлу сукупного ризику всерединi Банку, обмеження сукупного рiвня ризику Банку та рiвня ризику
за окремими видами ризикiв.
Основним завданням розвитку системи управлiння ризиками на 2021 рiк у Банку залишається
функцiонування та вдосконалення системи управлiння ризиками у вiдповiдностi до Положення про
органiзацiю системи управлiння ризиками в банках України та банкiвських групах, затвердженого
Постановою НБУ № 64 вiд 11.06.2018р.
Загальнi принципи
Функцiя управлiння ризиками в Банку здiйснюється стосовно фiнансових, операцiйних та юридичних
ризикiв. Фiнансовi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi, процентний ризик банкiвської
книги та ринковi ризики. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками Банку має на метi
забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на
мiнiмiзацiю цих ризикiв.
У Банку створена система управлiння ризиками, що вiдповiдає його розмiру, бiзнес-моделi, видам,
складностi операцiй та забезпечує виявлення, вимiрювання (оцiнку), монiторинг, звiтування, контроль,
пом'якшення всiх суттєвих ризикiв та зменшення пов'язаних з ними втрат а також дозволяє визначити
величину капiталу, необхiдного для покриття всiх суттєвих ризикiв, притаманних дiяльностi Банку. Для
суттєвих ризикiв, що пiддаються кiлькiсному вимiрюванню, у Банку встановленi лiмiти та забезпечено
контроль за їх дотриманням. Полiтика та система управлiння ризиками щорiчно переглядаються та
вдосконалюються вiдповiдно до змiни вимог Нацiонального банку України, ринкових умов та
банкiвських продуктiв.
Профiль ризику Банку впродовж 2020 року завдяки консервативнiй полiтицi прийняття ризикiв та
достатностi регулятивного капiталу вiдповiдав стратегiї i полiтицi управлiння ризиками та стратегiї i
бiзнес-плану розвитку Банку, з урахуванням ринкових та макроекономiчних умов.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що Банк понесе збитки в зв'язку з тим, що його клiєнти або контрагенти
не зможуть виконати передбаченi договором зобов'язання. Банк керує кредитним ризиком шляхом
встановлення граничного розмiру ризику, який Банк готовий прийняти по окремим контрагентам,
географiчним або галузевим концентрацiям ризику, а також за допомогою встановлення та монiторингу
дотримання лiмiтiв кредитного ризику.
Система управлiння кредитним ризиком в Банку забезпечує своєчаснi та адекватнi виявлення,
вимiрювання, монiторинг, звiтування, контроль i пом'якшення кредитного ризику як на iндивiдуальнiй,
так i на портфельнiй основi. Контроль за кредитним ризиком здiйснюється Управлiнням аналiзу та
оцiнки - незалежним пiдроздiлом Банку по управлiнню ризиками, який забезпечує ефективне
функцiонування сисиеми управлiння ризиками. В його обов'язки входить аналiз i управлiння кредитним
ризиком за всiма видами контрагентiв, розробка полiтики i моделi управлiння кредитним ризиком,
надання консультацiй бiзнес-пiдроздiлам Банку та складання звiтностi.
Банк розробив процедуру перевiрки кредитної якостi з тим, щоб забезпечити завчасне виявлення
можливих змiн у кредитоспроможностi контрагентiв, включаючи перiодичний перегляд розмiру

забезпечення. Процедура перевiрки кредитної якостi дозволяє Банку оцiнити розмiр потенцiйних збиткiв
внаслiдок ризикiв, яким вiн схильний, i вжити необхiдних заходiв щодо їх усунення.
Похiднi фiнансовi iнструменти
У разi похiдних iнструментiв, розрахунки за якими здiйснюються на валовiй основi, Банк також схильний
до розрахункового ризику, тобто до ризику того, що Банк виконає свої обов'язки, а контрагент не зможе
здiйснити виплату належної суми.
Ризики за гарантiями, акредитивами i зобов'язаннями з надання позик
Банк надає своїм клiєнтам можливiсть отримання гарантiй, за умовами яких може виникнути
необхiднiсть проведення Банком платежiв вiд iменi клiєнтiв, а також приймає на себе зобов'язання про
видачу кредитiв для задоволення потреби в лiквiдних коштах. Згiдно з умовами акредитивiв i гарантiй (в
тому числi резервних акредитивiв) Банк зобов'язаний здiйснювати платежi вiд iменi клiєнтiв у разi
настання певних подiй, як правило, пов'язаних з iмпортом або експортом товарiв. Такi договiрнi
зобов'язання наражають Банк на ризики, якi аналогiчнi ризикам за позиками, i для зниження таких
ризикiв використовуються такi ж процедури i полiтики управлiння ризиками.
Визначення дефолту i одужання
Банк вважає, що за фiнансовим iнструментом стався дефолт, i, вiдповiдно, вiдносить його до Кошику 3
(кредитно-знецiненi активи) для цiлей розрахунку ОКЗ в будь-якому випадку, коли позичальник
прострочив передбаченi договором виплати на 90 днiв. У разi казначейських та мiжбанкiвських операцiй
Банк вважає, що стався дефолт, i робить негайнi заходи по його усуненню, якщо на момент закриття
операцiйного дня необхiднi щоденнi платежi, зазначенi в окремих угодах, не були здiйсненi.
В рамках якiсної оцiнки наявностi дефолту по клiєнту Банк також розглядає ряд подiй, якi можуть
вказувати на те, що оплата є малоймовiрною. У разi настання таких подiй Банк ретельно аналiзує, чи
приводить така подiя до дефолту i чи слiд вiдносити активи до Кошику 3 для цiлей розрахунку ОКЗ або
вiдповiдним буде Кошик 2. До таких подiй належать наступнi:
"
позичальник запитує в Банку надзвичайне фiнансування;
"
наявнiсть у позичальника ппрострочених зобов'язань перед кредиторами або спiвробiтниками;
"
смерть позичальника;
"
iстотне зменшення вартостi забезпечення, коли вiдшкодування кредиту очiкується в результатi
продажу забезпечення;
"
iстотне зменшення товарообiгу позичальника або втрата великого покупця;
"
порушення ковенант, щодо яких Банк не вiдмовляється вiд права вимагати їх виконання;
"
боржник (або юридична особа в складi групи боржника) подав заяву про банкрутство або
оголосив себе банкрутом;
"
торгiвля котируваними борговими або пайовими iнструментами боржника припинена на
основний фондовiй бiржi в зв'язку з передбачуваними або фактичними даними про фiнансовi
ускладнення.
Казначейськi, торговельнi та мiжбанкiвськi вiдносини
Казначейськi, торговельнi та мiжбанкiвськi вiдносини Банку включають вiдносини з контрагентами,
такими як органiзацiї з надання фiнансових послуг, банки, брокери-дилери, бiржi i клiринговi органiзацiї.
Для оцiнки таких вiдносин Управлiння аналiзу та оцiнки ризикiв Банку аналiзує загальнодоступну
iнформацiю, таку як фiнансова звiтнiсть i данi з iнших зовнiшнiх джерел
Комерцiйне кредитування i кредитування пiдприємств малого бiзнесу
Оцiнка кредитного ризику базується на:
"
Iсторичнiй фiнансовiй iнформацiї разом з прогнозами i бюджетами, пiдготовленими клiєнтом.
Така фiнансова iнформацiя включає данi про отриманi та очiкуванi результати, коефiцiєнти
платоспроможностi, коефiцiєнти лiквiдностi i будь-якi iншi коефiцiєнти, доречнi для оцiнки фiнансових
результатiв дiяльностi клiєнта. Частина таких показникiв закрiплюється в договорах з клiєнтами, i, отже,
їх оцiнцi придiляється бiльше уваги.
"
Макроекономiчнiй або геополiтичнiй iнформацiї, наприклад, темпи зростання ВВП стосовно
конкретної галузi та географiчними регiонами, в яких клiєнт здiйснює свою дiяльнiсть.
"
Iншiй обгрунтованiй i пiдтвердженiй iнформацiї про якiсть управлiння i можливостi клiєнта, яка
доречна для визначення результатiв дiяльностi органiзацiї.
Рiвень складностi i деталiзацiї методiв оцiнки кредитної якостi вiдрiзняються в залежностi вiд схильностi
Банку ризику i складностi та розмiру клiєнта.
Величина, наражена на ризик дефолту (EAD)

Величина, пiдвладна ризику дефолту (EAD) являє собою валову балансову вартiсть фiнансового
iнструменту, щодо якої застосовуються вимоги до знецiнення.
Рiвень втрат при дефолтi (LGD)
Оцiнка кредитного ризику грунтується на стандартнiй моделi оцiнки LGD, в результатi якої
встановлюються певнi рiвнi LGD. Цi рiвнi LGD враховують очiкуваний показник EAD в порiвняннi з
сумами, якi, як очiкується, будуть вiдновленi або реалiзованi в результатi продажу утримуваної застави.
Банк об'єднує свої роздрiбнi кредитнi продукти в однорiднi групи на основi основних характеристик,
доречних для оцiнки майбутнiх грошових потокiв. Для цього використовується iнформацiя про збитки
минулих перiодiв i розглядається широкий спектр характеристик, притаманних операцiях (наприклад,
вид продукту, бiльш рiзноманiтнi види забезпечення), а також характеристики позичальника.
Далi для визначення рiвня LGD по МСФЗ (IFRS) 9 для кожної групи фiнансових iнструментiв
використовуються новi данi i прогнознi економiчнi сценарiї. При оцiнцi прогнозної iнформацiї очiкуванi
результати грунтуються на множинних сценарiях.
Значне збiльшення кредитного ризику
Банк постiйно перевiряє всi активи, до яких застосовуються вимоги, що стосуються знецiнення. Щоб
визначити, в яку суму необхiдно створити оцiнний резерв пiд знецiнення по iнструменту або портфелю
iнструментiв (тобто в сумi 12-мiсячних ОКЗ або ОКЗ за весь термiн), Банк аналiзує, чи значно збiльшився
кредитний ризик по даному iнструменту або портфелю iнструментiв з моменту первiсного визнання.
Банк також застосовує додатковий якiсний метод для вказiвки на те, що вiдбулося значне збiльшення
кредитного ризику по активу, наприклад, список проблемних клiєнтiв / iнструментiв або
реструктуризацiя активу.
У разi оцiнки ОКЗ на груповiй основi по групi аналогiчних активiв Банк застосовує такi ж принципи
оцiнки того, чи мало мiсце значне збiльшення кредитного ризику з моменту первiсного визнання.
Групування фiнансових активiв, оцiнка яких здiйснюється на груповiй основi
В залежностi вiд наведених нижче факторiв Банк оцiнює ОКЗ або на iндивiдуальнiй, або на груповiй
основi.
Види активiв, за якими Банк оцiнює ОКЗ на iндивiдуальнiй основi, включають наступнi:
"
всi активи Кошику 3 розмiр яких перевищує 1% Регулятивного капiталу Банку.
Види активiв, за якими Банк оцiнює ОКЗ на груповiй основi, включають наступнi:
"
невеликi та стандартнi активи в рамках портфеля кредитування;
"
iпотечнi та споживчi кредити в Кошику 1 та 2;
"
придбанi кредитно-знецiненi фiнансовi активи, управлiння якими здiйснюється на груповiй
основi.
Банк об'єднує цi фiнансовi активи в однорiднi групи в залежностi вiд їх внутрiшнiх i зовнiшнiх
характеристик.
Короткий огляд модифiкованих i реструктуризованих позик
З точки зору управлiння ризиками, коли умови по активу переглядаються або модифiкуються, вiддiл по
роботi з непрацюючими активами, продовжує вiдстежувати данi позицiї до тих пiр, поки їх визнання не
буде повнiстю припинено.
На звiтну дату Банк не мав таких позик.
Аналiз концентрацiї ризикiв
Банк здiйснює управлiння концентрацiями ризику з розбивкою по географiчним регiонам.
Наступна таблиця показує концентрацiю ризику в розрiзi видiв єкономiчної дiяльеностi з врахуванням
географiчних регiонiв.
Таблиця 27.1. Концентрацiя кредитного портфелю за видами єкономiчної дiяльностi станом на 31.12.2020
Всього
пiвден
ний регiон
схiдний регiон
захiдний регiон
центральний регiон
в тис. грн.
Заборгованiсть
%
Заборгованiсть
%
Заборгованiсть
%
Заборгованiсть
%
Заборгованiсть
%
Сiльське господарство, мисливство та надання пов'язаних iз ними послуг 164649 20,07 3 646 0,45
112 56613,72 35 148 4,28 13 289 1,62
Виробництво харчових продуктiв
137892 16,81 0,0
95 480 11,64 42 412 5,17 0,0
Полiграфiчна дiяльнiсть, тиражування записаної iнформацiї 2 158 0,26 0,0
2 158 0,26
0,0
0,0

Виробництво хiмiчних речовин i хiмiчної продукцiї 608
0,07 0,0
608
0,07
0,0
0,0
Виробництво гумових i пластмасових виробiв
6 000
0,73 0,0
6 000 0,73 0,0
0,0
Виробництво iншої неметалевої мiнеральної продукцiї
200
0,02 0,0
200
0,0
0,0
Виробництво iнших транспортних засобiв
107723 13,13 0,0
107 723 13,13 0,0
Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря
52 285 6,37 0,0
0,24 0,0
50 337 6,13
Спецiалiзованi будiвельнi роботи
1 530 0,19 1 530 0,19
0,0
0,0
0,0
Оптова торгiвля, крiм торгiвлi автотранспортними засобами та мотоциклами
231469 28,21
0,14 219 231 26,72 0,0
11 105 1,35
Роздрiбна торгiвля, крiм торгiвлi автотранспортними засобами та мотоциклами
103283 12,59
0,0
50 809 6,19 52 474 6,4
0,0
Наземний i трубопровiдний транспорт
1 000 0,12 0,0
0,0
1 000
0,0
Складське господарство та допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту 287
0,04 0,0
0,04
0,0
0,0
Надання фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення 2 955 0,36 0,0
2 955 0,36 0,0
Операцiї з нерухомим майном 852
0,1
0,0
852
0,1
0,0
Оренда, прокат i лiзинг
5
0,0
0,0
5
0,0
0,0
Iнше (для фiзичних осiб (у т.ч. приватних нотарiусiв та адвокатiв) та нерезидентiв) 7 647 0,93
0,0
7 327 0,89 200
0,025 120
0,015
Всього 820543 100
6 309 0,78
605194 73,75 134189 16,355 74 851
9,115
Кредити пiд заставу грошових коштiв, що не приймаються до розрахунку 21 203 2 100
19 103 -

-

0,02
0,0
1 948
1 133
0,12
287
0,0
0,0
0,0
-

-

Таблиця 27.2. Концентрацiя кредитного портфелю за видами єкономiчної дiяльностi станом на 31.12.2019
Всього
пiвденний регiон
схiдний регiон
захiдний регiон
центральний регiон
в тис. грн.
Заборгованiсть
%
Заборгованiсть
%
Заборгованiсть
%
Заборгованiсть
%
Заборгованiсть
%
Сiльське господарство, мисливство та надання пов'язаних iз ними послуг 116808 23,8 898
0,2
104 123 21,2 0,0
11 787 2,4
Виробництво харчових продуктiв
82 089 16,7 0,0
82 089 16,7 0,0
0,0
Полiграфiчна дiяльнiсть, тиражування записаної iнформацiї 2 657 0,5
0,0
2 657 0,5
0,0
0,0
Виробництво хiмiчних речовин i хiмiчної продукцiї 1 217 0,2
0,0
1 217 0,2
0,0
0,0
Виробництво гумових i пластмасових виробiв
6 012 1,2
0,0
6 012 1,2
0,0
0,0
Виробництво готових металевих виробiв, крiм машин i устатковання
4 123 0,8
0,0
4 123 0,8
0,0
0,0
Виробництво меблiв 1 007 0,2
0,0
1 007 0,2
0,0
0,0
Виробництво iнших транспортних засобiв
46 773 9,5
0,0
46 773 9,5
0,0
0,0
Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря
50 432 10,3 0,0
0,0
0,0
50 432 10,3

Спецiалiзованi будiвельнi роботи
796
0,2
796
0,2
0,0
0,0
0,0
Оптова та роздрiбна торгiвля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
0,0
0,0
0,0
0,0
Оптова торгiвля, крiм торгiвлi автотранспортними засобами та мотоциклами
88 530 18,0
0,2
83 625 17,0 0,0
3 801 0,8
Роздрiбна торгiвля, крiм торгiвлi автотранспортними засобами та мотоциклами
72 257 14,7
0,0
30 510 6,2
41 747 8,5
0,0
Наземний i трубопровiдний транспорт
500
0,1
0,0
0,0
500
0,0
Складське господарство та допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту 1 674 0,3
1 674 0,3
0,0
0,0
0,0
Надання фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення 4 701 1,0
0,0
4 701 1,0
0,0
Операцiї з нерухомим майном 1 341 0,3
0,0
1 341 0,3
0,0
Оренда, прокат i лiзинг
536
0,1
0,0
536
0,1
0,0
Iнше (для фiзичних осiб (у т.ч. приватних нотарiусiв та адвокатiв) та нерезидентiв) 9 306 1,9
0,0
9 096 1,9
210
0,0
0,0
Всього 490759 100
4 472 0,9
373109 76,0
47 158 9,6
66 020 13,5
Кредити пiд заставу грошових коштiв, що не приймаються до розрахунку 295 4351 820
290 2353 381 -

0,0
1 104
0,1
0,0
0,0
0,0
-

Забезпечення та iншi механiзми пiдвищення кредитної якостi
Величина та вид необхiдного забезпечення залежать вiд оцiнки кредитного ризику контрагента.
Встановлено принципи щодо прийнятностi та оцiнки кожного виду забезпечення.
Основнi види отриманого забезпечення включають такi:
"
При комерцiйному кредитуваннi i кредитуваннi пiдприємств малого бiзнесу - застава
нерухомостi, грошових коштiв, майнових прав, запасiв та рухомого майна
"
При кредитуваннi фiзичних осiб - застава авто та житла.
Банк здiйснює монiторинг ринкової вартостi отриманого забезпечення i запрошує додаткове
забезпечення у вiдповiдностi до базової угоди.
В кредитнiй полiтицi Банк дотримується принципiв обережностi та зваженостi. Реалiзацiя цих принципiв
забезпечується завдяки якiсної оцiнцi поточного фiнансового стану боржникiв, монiторингу виконання
умов кредитного договору, своєчасного перегляду наявностi та стану збереження забезпечення, а також
його ринкової вартостi, своєчасному виявленню непрацюючих активiв та iнформування керiвникiв Банку
стосовно виявлених проблем з метою вжиття заходiв для запобiгання збiльшенню кредитного ризику.
Для зниження впливу кредитного ризику у Банку затвердженi внутрiшнi лiмiти та обмеження,
встановлено контроль за їх дотриманням, забезпечується виконання нормативiв кредитного ризику,
встановлених Нацiональним банком України, та здiйснюється формування резервiв для вiдшкодування
можливих втрат за активними операцiями (кредитними операцiями, операцiями з цiнними паперами,
iншими активними операцiями).
Оцiнка якостi кредитного портфелю
Оцiнка якостi кредитного портфелю здiйснюється Банком щомiсячно з метою визначення якостi
кредитних вкладень на величину кредитного ризику. Протягом року обсяг кредитiв корпоративних
клiєнтiв з низьким рiвнем ризику (1-3 клас для корпоративних клiєнтiв та 1-2 клас для фiзичних осiб)
становили не менше 60% вiд кредитного портфелю. При визначенi розподiлу кредитiв за Кошиками Банк
оцiнює як якiснi так i кiлькiснi ознаки збiльшення кредитного ризику та дефолту.
Таблиця 27.3. Оцiнка якостi кредитного портфелю
Кредити клiєнтам, що оцiненi за амортизованою собiвартiстю
Станом
на
31.12.2020
року
Станом на 31.12.2019 року
Кошик 1
Кошик 2
Кошик 3
Всього Кошик 1
Кошик 2
Кошик
3
Всього
Корпоративнi клiєнти 448 95590 061 202
539218 501 447166 637668084
Фiзичнi особи 1 479 476
61
2 016 3 225 63
3 288
Всього 450 434 90 537 263 541234 504 672
166 637
63
671372

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (717)
Балансова вартiсть
449 717 87 576 117

(2 961) (146) (3 824) (457) (4 401) (57)
537410 504 215
162 236
6

(4 915)
666457

Протягом звiтного перiоду Банк дотримувався нормативiв кредитного ризику, встановлених
Нацiональним банком України крiм нормативу максимального розмiру кредитного ризику за операцiями
з пов'язаними з Банком особами (Н9), який було порушено з 09.06.2020р. по 13.10.2020р. Починаючi з
15.10.2020р. норматив дотримується. Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного
контрагента було порушено з 09.06.2020р. по 07.07.2020р. З 08.07.2020р. - дотримується. Фактичнi
значення нормативiв наведено у таблицi:
Фактичне значення станом на Назва нормативу та його значення станом на звiтнi дати 2020 року, %
Н7 - норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (не бiльше 25%)
Н8 - норматив великих кредитних ризикiв (не бiльше 800%) Н9 - норматив максимального
розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком особами (не бiльше 25%)
01.01.2020
21,52 81,62 21,85
01.02.2020
20,96 69,59 20,20
01.03.2020
19,35 79,84 20,79
01.04.2020
20,20 95,83 22,06
01.05.2020
21,47 90,29 0,62
01.06.2020
23,83 78,01 0,05
01.07.2020
25,78 197,62 50,48
01.08.2020
23,18 212,22 49,85
01.09.2020
22,97 205,57 48,58
01.10.2020
18,50 125,58 30,36
01.11.2020
21,07 111,37 24,45
01.12.2020
21,50 122,45 24,24
01.01.2021
20,50 146,83 23,37
Ринковий ризик
Ринковий ризик - iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання запланованих
доходiв унаслiдок несприятливої змiни курсiв iноземних валют, процентних ставок, вартостi фiнансових
iнструментiв. До фiнансових активiв належать грошовi кошти, iноземна валюта, цiннi папери. Основним
з ринкових ризикiв для Банку є валютний ризик. Враховуючi вiдсутнiсть в торговому портфелi Банку
цiнних паперiв, що обертаються на фондових бiржах, основним з ринкових ризикiв для Банку є валютний
ризик.
Джерелом виникнення валютного ризику є невiдповiднiсть балансових та позабалансових вимог й
зобов'язань за окремими валютами та банкiвськими металами. Кiлькiсна оцiнка валютного ризику
VaR-методом впродовж звiтного року вказує на можливiсть отримання збиткiв вiд несприятливих змiн
валютних курсiв в обсязi до 1,2 млн.грн., що не перевищує встановлений лiмiт максимальной вартостi пiд
ризиком для валютного ризику. Банк обмежує внутрiшнiми лiмiтами вiдкритi позицiї та проводить
полiтику, направлену на збалансованiсть "довгих" та "коротких" позицiй, завдяки чому валютнi ризики
контрольованi та не несуть загрози для капiталу. Протягом звiтного року Банк неухильно дотримувався
лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї, встановлених Нацiональним банком України:
Фактичне значення станом на Назва лiмiту та його значення станом на мiсячнi звiтнi дати 2020 року, %
Л13-1 - лiмiт довгої вiдкритої валютної позицiї банку (не бiльше 5%)
Л13-2 - лiмiт короткої
вiдкритої валютної позицiї банку (не бiльше 5%)
01.01.2020
3,1018 0,0000
01.02.2020
3,8454 0,0000
01.03.2020
3,9620 0,0000
01.04.2020
4,7954 0,0000
01.05.2020
4,5424 0,0000
01.06.2020
4,8364 0,0000
01.07.2020
5,7910 0,0000
01.08.2020
5,0496 0,0000
01.09.2020
5,2865 0,0000
01.10.2020
4,4677 0,1015

01.11.2020
01.12.2020
01.01.2021

4,0099 0,0000
4,0431 0,1063
3,9129 0,0000

Таблиця 27.4. Аналiз валютного ризику
в тис. грн.
На звiтну дату 2020 року
На звiтну дату 2019 року
монетарнi активи
монетарнi зобов'язання
чиста позицiя монетарнi
монетарнi зобов'язання
чиста позицiя
Долар США 489 399486 927 2 472 361 394357 021 4 373
Євро 231 302226 652 4 650 69 616 67 219 2 397
Рубль РФ
26 604 24 770 1 834 22 491 21 383 1 108
Фунт стерлiнгiв
333
1
332 107
107
Швейцарський франк 21
21
85
85
Злотий 389
389 415
53
362
Золото 2 053 2 053 1 555 0
1 555
Усього 750 101
738 350
11 751
455 663
445 676
9 987

активи

Таблиця 27.5. Змiна фiнансового результату та власного капiталу в результатi можливих змiн обмiнного
курсу, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються
фiксованими
в тис. грн.
На звiтну дату 2020 року
На звiтну дату 2019 року
вплив на прибуток / (збиток) вплив на прибуток / (збиток) вплив на власний капiтал
вплив
на власний капiтал
Змiцнення долара США на 19%
470
470
831
831
Послаблення долара США на 19%
(470) (470) (831) (831)
Змiцнення євро на 19%
883
883
455
455
Послаблення євро на 19%
(883) (883) (455) (455)
Змiцнення фунта стерлiнгiв на 19%
63
63
20
20
Послаблення фунта стерлiнгiв на 19%
(63)
(63)
(20)
(20)
Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв на 19%
816
816
591
591
Послаблення iнших валют та банкiвських металiв на 19%
(816) (816) (591) (591)
Таблиця 27.6. Змiна фiнансового результату та власного капiталу в результатi можливих змiн обмiнного
курсу, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що всi iншi змiннi характеристики
залишаються фiксованими
в тис. грн.
Середньозважений валютний курс 2020 року Середньозважений валютний курс 2019 року
вплив на прибуток / (збиток) вплив на прибуток / (збиток) вплив на власний капiтал
вплив
на власний капiтал
Змiцнення долара США на 19%
448
448
907
907
Послаблення долара США на 19%
(448) (448) (907) (907)
Змiцнення євро на 19%
783
783
499
499
Послаблення євро на 19%
(783) (783) (499) (499)
Змiцнення фунта стерлiнгiв на 19%
57
57
22
22
Послаблення фунта стерлiнгiв на 19%
(57)
(57)
(22)
(22)
Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв на 19%
767
767
614
614
Послаблення iнших валют та банкiвських металiв на 19%
(767) (767) (614) (614)
Фондовий ризик це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через
несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв, якi мають постiйнi котирування на органiзацiйно
оформленому бiржовому ринку.
Загальна мета банку щодо управлiння фондовим ризиком - обмежити зменшення вартостi власного
капiталу Банку, спричинене несприятливими змiнами цiн за цiнними паперами, через постiйний
монiторинг торгових позицiй Банку i контроль вартостi пiд ризиком портфеля цiнних паперiв, та у такий
спосiб забезпечити захист iнтересiв вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв. Управлiння фондовим
ризиком в Банку полягає у визначеннi величини неузгодженої позицiї, яка наражає Банк на ризик, та у

визначеннi шокової величини змiни зовнiшнього фактору - бiржового курсу. Результат дослiдження дає
уявлення про те, яку суму збиткiв чи доходiв отримає Банк у разi, якщо подiї розвиватимуться за
закладеними припущеннями.
На кiнець звiтного року в торговому портфелi Банку враховуються цiннi папери балансова вартiсть яких
за цiною купiвлi складала 14 899 тис.грн. В зв'язку iз виключенням з бiржового реєстру в травнi-серпнi
2015р. проведено уцiнку пакетiв акцiй. Збитки Банку становили 14 899 тис.грн. Справедлива вартiсть
торгового портфелю цiнних паперiв дорiвнює нулю. Фондовий ризик, з огляду на рiшення Банку
утримуватись вiд операцiй iз цiнними паперами у торговому портфелi, є контрольованим.
Процентний ризик банкiвської книги
Процентний ризик банкiвської книги - це ймовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходiв унаслiдок впливу несприятливих змiн процентних ставок на
банкiвську книгу. Процентний ризик банкiвської книги впливає на економiчну вартiсть капiталу банку та
чистий процентний дохiд банку. Джерелом виникнення процентного ризику банкiвської книги є
дисбаланс активiв та пасивiв, чутливих до змiни процентних ставок.
Банк здiйснює управлiння процентним ризиком банкiвської книги шляхом встановлення лiмiтiв на змiну
чистого процентного доходу та лiмiтiв на змiну економiчної вартостi капiталу, а також затвердження
мiнiмальних ставок розмiщення (максимальних ставок залучення) коштiв.
Для оцiнки процентного ризику банкiвської книги Банк використовує наступнi iнструменти: GAP-аналiз для оцiнки змiни чистого процентного доходу, та метод модифiкованої дюрацiї - для оцiнки змiни
економiчної вартостi капiталу. Оцiнка здiйснюється на базi чотирьох сценарiїв змiни процентної ставки:
1) однаковi темпи зростання ставок за всiма строками;
2) однаковi темпи падiння ставок за всiма строками;
3) зростання ставок лише за строками до шести мiсяцiв уключно;
4) падiння ставок за строками лише до шести мiсяцiв уключно.
Величина змiни процентних ставок для кожного iз сценарiїв складає:
1) для гривнi та за всiма валютами - 500 базисних пунктiв для сценарiю змiни ставок для строкiв до 6
мiсяцiв та 400 базисних пунктiв - для сценарiю змiни ставок для всiх строкiв;
2) для валют долар США та ЄВРО - 300 базисних пунктiв для сценарiю змiни ставок для строкiв до 6
мiсяцiв та 200 базисних пунктiв - для сценарiю змiни ставок для всiх строкiв.
По результатах розрахункiв протягом року максимальний розмiр можливих втрат вiд змiни чистого
процентного доходу Банку не перевищував 4,8 млн.грн. (5,8% вiд планового рiчного чистого
процентного доходу) та знаходився в межах встановленого лiмiту. Розрахована змiна економiчної
вартостi капiталу складала не бiльше 3,1 млн.грн. (1,1% вiд регулятивного капiталу Банку) та не
перевищувала лiмiт.
Таблиця 27.7. Загальний аналiз вiдсоткового ризику
в тис. грн.
На вимогу i менше 1 мiс.
Вiд 1 до 6 мiс. Вiд 6 до 12 мiс.
Бiль-ше
року
Немо-нетар-нi Усього
2020 рiк
Усього фiнансових активiв
542 194198 071256 15162 827 1 059 243
Усього фiнансових зобов'язань
497 20761 491 25 255 230
584 183
Чистий розрив за процентними ставками на кiнець 2020 року
44 987 136 580
230
896
62 597
475 060
2019 рiк
Усього фiнансових активiв
279 286437 471160 07646 151 922 984
Усього фiнансових зобов'язань
203 469249 71813 014 466 201
Чистий розрив за процентними ставками на кiнець 2019 року
75 817 187 753
147
062
46 151
456 783
Таблиця 27.8. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами
2020 рiк
2019 рiк
гривня долар США євро iншi гривня долар США євро iншi
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти
2,45
0,01
1,66
7,44
0,04
Кредити та заборгованiсть банкiв
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 19,49 7,92
10,82 19,86 7,68

9,08

1,18
-

Фiнансовi iнвестицiї за амортизованою собiвартiстю
Зобов'язання
Кошти банкiв Кошти клiєнтiв:
7,12
2,67
0,81
0,63
Поточнi рахунки
6,48
1,69
0,01
0,63
Строковi кошти
12,47 3,16
4,28
-

7,38

-

-

-

8,18
7,30
15,55

2,68
1,66
3,19

1,11
0,02
5,88

1,01
1,01
-

16,09

-

-

Таблиця 27.9. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за 2020 рiк
в тис. грн.
Україна
ОЕСР Iншi країни
Усього
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти
476 843137 661 614 504
Кредити та заборгованiсть банкiв
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 537 410537 410
Фiнансовi iнвестицiї за амортизованою собiвартiстю 525 110525 110
Iншi фiнансовi активи
142 829142 829
Усього фiнансових активiв
1 682 192
137 661
1 819 853
Зобов'язання
Кошти клiєнтiв
1 516 004
19 500 1 535 504
Iншi фiнансовi зобов'язання
2 680 2 680
Усього фiнансових зобов'язань
1 518 684
19 500 1 538 184
Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами
163 508
118 161
669
Зобов'язання кредитного характеру 299 794299 794

281

Таблиця 27.10. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за 2019 рiк
в тис. грн.
Україна
ОЕСР Iншi країни
Усього
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти
220 2826 003 226 285
Кредити та заборгованiсть банкiв
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 666 457666 457
Фiнансовi iнвестицiї за амортизованою собiвартiстю 260 387260 387
Iншi фiнансовi активи
13 003 13 003
Усього фiнансових активiв
1 160 129
6 003 1 166 132
Зобов'язання
Кошти клiєнтiв
879 6261 200 880 826
Iншi фiнансовi зобов'язання 683
683
Усього фiнансових зобов'язань
880 309
1 200 881 509
Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами
279 820
4 803 284 623
Зобов'язання кредитного характеру 274 890274 890
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання
запланованих доходiв унаслiдок неспроможностi банку забезпечувати фiнансування зростання активiв
та/або виконання своїх зобов'язань у належнi строки.
Джерелом виникнення ризику лiквiдностi є незбалансованiсть активiв та пасивiв за термiнами до
погашення.
Полiтика управлiння ризиком лiквiдностi Банку спрямована на досягнення оптимального спiввiдношення
мiж ризиком лiквiдностi та прибутковiстю Банку, забезпечення своєчасного виконання усiх зобов'язань
перед клiєнтами та контрагентами у повному обсязi та без надмiрних втрат шляхом збалансованостi
обсягiв активiв та зобов'язань Банку за термiнами погашення.
Оперативне управлiння лiквiднiстю Банку проводиться управлiнням казначейства та фiнансових
iнститутiв. Планове управлiння лiквiднiстю здiйснюється Комiтетом з питань управлiння активами та
пасивами, який на пiдставi аналiтичної iнформацiї щомiсячно ухвалює рiшення про оптимiзацiю
структури балансу Банку шляхом встановлення лiмiтiв кредитно-iнвестицiйних операцiй та коригування

активiв та пасивiв за обсягами та строками погашення.
Оцiнка ризику лiквiдностi проводиться за допомогою GAP аналiзу, який передбачає розрахунок розривiв
мiж активами та пасивами за строками до погашення на контрактнiй основi та прогнозний з урахуванням
коригувань та припущень, що викладенi у Моделi оцiнки ризику лiквiдностi. Протягом звiтного року
Банк не наражався на ризик лiквiдностi. Вiд'ємний кумулятивний GAP (прогнозний) за всiма валютами з
урахуванням знаходився в межах, шо не перевищують встановлений лiмiт на негативнi розриви
лiквiдностi у розмiрi 10%. Для своєчасного виявлення ознак наближення кризи лiквiдностi в Банку
затверджений перелiк Iндикаторiв раннього виявлення кризи лiквiдностi, встановленi iндикативнi
значення та проводиться їх системний аналiз.
Для забезпечення лiквiдностi у разi непередбачених кризових обставин, Банком прийнято План
фiнансування в кризових ситуацiях, яким визначенi основнi засади антикризового управлiння
лiквiднiстю. Банк протягом звiтного перiоду дотримувався нормативiв лiквiдностi, встановлених
Нацiональним банком України:
Фактичне значення станом на Назва нормативу та його значення станом на мiсячнi звiтнi дати 2020 року
Н4 - норматив миттєвої лiквiдностi (не менш 20%) Н5 - норматив поточної лiквiдностi (не
менше 40%) Н6 - норматив короткострокової лiквiдностi (не менше 60%) LCRвв (не менше 100%)
LCRiв (не менше 100%)
01.01.2020
125,49 318,20 331,93
01.02.2020
129,34 587,38 238,57 01.02.2020
129,34
01.03.2020
121,45 523,00 372,32 01.03.2020
121,45
01.04.2020
121,33 595,61 256,98 01.04.2020
121,33
01.05.2020
119,87 573,86 354,27 01.05.2020
119,87
01.06.2020
97,96 609,13 413,47 01.06.2020
97,96
01.07.2020
117,75 724,21 561,47 01.07.2020
117,75
01.08.2020
115,95 703,57 488,86 01.08.2020
115,95
01.09.2020
115,39 701,14 492,68 01.09.2020
115,39
01.10.2020
112,14 645,83 408,43 01.10.2020
112,14
01.11.2020
114,28 585,42 279,62 01.11.2020
114,28
01.12.2020
114,15 656,60 335,19 01.12.2020
114,15
01.01.2021
113,25 602,05 412,75 01.01.2021
113,25
У поданих нижче таблицях показанi зобов'язання Банку станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019
року за визначеними в угодах строками погашення, що залишилися. Суми у таблицi - це недисконтованi
грошовi потоки за угодами, в тому числi загальна сума зобов'язань з надання кредитiв та фiнансових
гарантiй. Цi недисконтованi грошовi потоки вiдрiзняються вiд сум, вiдображених у Звiтi про фiнансовий
стан, оскiльки балансовi суми базуються на дисконтованих грошових потоках.
Таблиця 27.11. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 2020 рiк
в тис. грн.
На ви-могу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс.
Вiд 12 мiс. до 5 рокiв
Понад 5 рокiв Усього
Кошти банкiв Кошти клiєнтiв:
1 448 550
48 448 89 593 230 1 586 821
кошти фiзичних осiб 601 53725 821 70 793 230
698 381
iншi 847 01322 627 18 800 888 440
Борговi цiннi папери, емiтованi банком
Похiднi фiнансовi зобов'язання
Iншi залученi кошти Субординований борг Iншi фiнансовi зобов'язання 2 514 160
6
2 680
Фiнансовi гарантiї
44
300
344
Iншi зобов'язання кредитного характеру
24 809 26 196 169 01179 434 299 450
Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями
1 475 873
74 688 259
064
79 670
1 889 295

Таблиця 27.12. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 2019 рiк
в тис. грн.
На ви-могу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс.
Вiд 12 мiс. до 5 рокiв
Понад 5 рокiв Усього
Кошти банкiв Кошти клiєнтiв:
614 889
16 188 280 449
911 526
кошти фiзичних осiб 224 31910 085 263 342497 746
iншi 390 5706 103 17 107 413 780
Борговi цiннi папери, емiтованi банком
Похiднi фiнансовi зобов'язання
Iншi залученi кошти Субординований борг Iншi фiнансовi зобов'язання 522
7
2
152
683
Фiнансовi гарантiї
45
10
55
Iншi зобов'язання кредитного характеру
34 927 1 431 196 87841 599 274 835
Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями
650 338
17 671
477 339
41 751 1 187 099
Банк не використовує наведений вище аналiз за строками погашення без врахування дисконтування для
управлiння лiквiднiстю. Натомiсть, Банк контролює очiкуванi строки погашення, якi наведенi у
поданих нижче таблицях станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року.
Таблиця 27.13. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних
строкiв погашення за 2020 рiк
в тис. грн.
На вимогу та менше 1 мiс.
Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс.
Вiд 12 мiсяцiв до 5
рокiв Понад 5 рокiв Усього
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти та кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України
614 504614 504
Кредити та заборгованiсть банкiв
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 23 526 60 223 391 48562 176 537 410
Фiнансовi iнвестицiї за амортизованою собiвартiстю 525 110
525 110
Iншi фiнансовi активи
12 018 16
130 0784
142 116
Усього фiнансових активiв
1 175 158
60 239 521 563
62 180 1 819 140
Зобов'язання
Кошти клiєнтiв
1 447 590
42 005 45 679 230
1 535 504
Iншi фiнансовi зобов'язання 2 514 160
6
2 680
Усього фiнансових зобов'язань
1 450 104
42 005 45 839 236 1 538 184
Чистий розрив лiквiдностi на 31 грудня
(274 946)
18 234 475 724
61 944 280
956
Сукупний розрив лiквiдностi на 31 грудня
(274 946)
(256 712)
219 012
280
956
280 956
280 956
Таблиця 27.14. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних
строкiв погашення за 2019 рiк
в тис. грн.
На вимогу та менше 1 мiс.
Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс.
Вiд 12 мiсяцiв до 5
рокiв Понад 5 рокiв Усього
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти та кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України
226 285226 285
Кредити та заборгованiсть банкiв
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 27 000 59 361 534 73845 358 666 457
Фiнансовi iнвестицiї за амортизованою собiвартiстю 260 387
260 387
Iншi фiнансовi активи
10 686 1
2 315 1
13 003

Усього фiнансових активiв
524 358
59 362 537 053
45 359 1 166 132
Зобов'язання
Кошти клiєнтiв
613 7189 447 257 661880 826
Iншi фiнансовi зобов'язання 522
7
2
152
683
Усього фiнансових зобов'язань
614 240
9 454 257 663
152 881 509
Чистий розрив лiквiдностi на 31 грудня
(89 882)
49 908 279 390
45 207 284
623
Сукупний розрив лiквiдностi на 31 грудня
(89 882)
(39 974)
239 416
284
623
284 623
284 623
Операцiйний ризик
Операцiйний ризик - 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 має
виключати ризик репутацiї та стратегiчний ризик.
У результатi проведеного стрес-тестування операцiйного ризику методом сценарного аналiзу за звiтний
рiк, розмiри операцiйного ризику Банку, в залежностi вiд сценарiю розвитку подiй, пiдтверджують, що
Банк спроможний протистояти погiршенню умов та поглибленню негативних факторiв, за яких
формуються операцiйнi ризики. Визначено, що в разi реалiзацiї будь-якого iз сценарiїв, потреби в
компенсацiї за рахунок регулятивного капiталу, який передбачений пiд iншi види ризикiв, не виникне.
Крiм того, як свiдчать iсторичнi данi Банку, його схильнiсть до операцiйного ризику знаходиться на
досить незначному рiвнi. Так, згiдно статистичних даних Банку за 2016- 2020 р.р. середня сума реальних
втрат вiд реалiзацiї одного випадку операцiйного ризику становила ~ 10,9 тис. грн., середньорiчна
кiлькiсть подiй операцiйного ризику - близько 88, з яких 6 призводили до реальних витрат.
Розрахункова оцiнка втрат внаслiдок дiї операцiйного ризику здiйснена вiдповiдно до вимог Положення
про порядок визначення банками України мiнiмального розмiру операцiйного ризику, затвердженого
постановою Нацiонального банку України 24.12.2019 року №156 та Методики оцiнки та стрес-тестування
операцiйного ризику та розрахунку капiталу пiд операцiйний ризик АТ "МОТОР-БАНК", значно
перевищує фактичнi втрати Банку вiд подiй операцiйного ризику у звiтному роцi.
28.
28.
УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ
Мета Банку при управлiннi капiталом полягає як у дотриманнi нормативних вимог щодо капiталу,
встановлених Нацiональним банком України, так й у забезпеченнi спроможностi Банку функцiонувати як
безперервно дiюче пiдприємство.
Полiтика Банку щодо управлiння капiталом передбачає пiдтримку його розмiру на рiвнi, необхiдному та
достатньому для забезпечення належної довiри з боку кредиторiв та iнших учасникiв ринку, захисту вiд
ризикiв, та послiдовному розвитку Банку. При цьому враховується вплив рiвня капiталу на прибутки
акцiонерiв, у зв'язку з чим Банк визнає необхiднiсть пiдтримання балансу мiж пiдвищенням
прибутковостi, що є можливим в результатi погiршення спiввiдношення запозиченого та власного
капiталу, та перевагами й стабiльнiстю, якi забезпечуються за рахунок стiйкостi позицiї капiталу.
Протягом 2020 року Банк вiдповiдав усiм нормативним вимогам щодо капiталу, встановленим
Нацiональним банком України. Станом на 31.12.2020 року:
значення нормативу регулятивного капiталу (Н1) становило 278,3 млн.грн. при мiнiмально необхiдному
значеннi 200,0 млн.грн.;
значення нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу (Н2) становило 35,2% при
нормативному значеннi 10%;
значення нормативу достатностi основного капiталу (Н2) становило 29,9% при нормативному значеннi
7%.
Нижче в таблицi показаний регулятивний капiтал на пiдставi звiтiв Банку, пiдготовлених вiдповiдно до
правил бухгалтерського облiку, який розрахований згiдно з нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України:

Таблиця 28.1. Структура регулятивного капiталу
в тис. грн.
31.12.2020
31.12.2019
ОСНОВНИЙ КАПIТАЛ (ОК) (капiтал 1-го рiвня)
235 956
235 135
Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал
200 000200 000
Розкритi резерви, що створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку та оприлюдненi у
фiнансової звiтностi банку:
46 218 45 109
Резервнi фонди, що створюються згiдно з законами України
Емiсiйнi рiзницi
7 206
39 012 6 097
39 012
Зменшення ОК:
(10 262)
(9 974)
Власнi акцiї, що викупленi в акцiонерiв
Нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу
Капiтальнi вкладення у нематерiальнi активи
Розрахунковий збиток поточного року (Рпр/з)
(9 061)
(1 201)
(8 486)
(1 488)
ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ (ДК) (капiтал 2-го рiвня) 42 347 57 313
Резерви пiд стандартну заборгованiсть
Розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п)
10 490 24 892
Прибуток минулих рокiв
64 976 64 976
Непокритий кредитний ризик (33 119)
(32 555)
РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПIТАЛ (РК)
278 303
292 448

29.
29.
ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
У цiй примiтцi вiдображенi суми потенцiйних зобов'язань Банку за станом на 31 грудня 2020 року,
зокрема:
а)
розгляд справ у судi.
Протягом 2020 р. в судах України розглядались справи, де стороною по справi виступав АТ
"МОТОР-БАНК" та якi були вирiшенi на користь банку, в результатi чого, була зменшена загальна сума
простроченої заборгованостi, непередбаченi зобов'язання, за результатами розгляду судових справ, для
Банку не виникли.
б)
потенцiйнi податковi зобов'язання.
Станом на 31 грудня 2020 року керiвництво Банку вважає, що його тлумачення податкового
законодавства є правильними, Банк повнiстю дотримувався вимог законодавства i сплатив усi податки,
тому непередбачених зобов`язань, що пов`язанi з виникненням податкових зобов`язань, у Банку немає.
в)
зобов'язання за капiтальними iнвестицiями.
Станом на 31 грудня 2020 року контрактнi зобов'язання за капiтальними iнвестицiями за невведеними в
експлуатацiю нематерiальними активами складає 300 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2019 року контрактнi зобов'язання за капiтальними iнвестицiями за невведеними в
експлуатацiю нематерiальними активами складає 300 тис.грн., за капiтальними iнвестицiями за
невведеними в експлуатацiю основними засобами складає. 31 тис.грн.
г) дотримання особливих вимог.
Станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 рокiв Банк не мав договорiв за отриманими позиковими
коштами з iншими кредитними органiзацiями.
г) зобов'язання з кредитування.
Для задоволення фiнансових потреб клiєнтiв Банк приймає на себе рiзнi безвiдкличнi договiрнi
зобов'язання i умовнi зобов'язання. До них вiдносяться фiнансовi гарантiї, акредитиви та iншi
зобов'язання з надання позик. Незважаючи на те, що такi зобов'язання можуть не визнаватися в звiтi про

фiнансовий стан, вони несуть кредитний ризик i, отже, є частиною загальної схильностi Банку ризикiв.
Згiдно з умовами акредитивiв i гарантiй (в тому числi резервних акредитивiв) Банк зобов'язаний
здiйснювати платежi вiд iменi клiєнтiв у разi настання певних подiй. . Гарантiї схильнi до такого ж
кредитного ризику, як i позики. Номiнальна вартiсть таких договiрних зобов'язань наведена в таблицi
нижче.
Зобов'язання пов'язанi з кредитуванням являють собою невикористанi суми, призначенi для
кредитування у формi кредитiв, гарантiй. Зобов'язання з кредитування клiєнтiв, що наданi за кредитними
лiнiями,за якими кошти надаються за першою вимогою контрагентiв,тобто є безвiдкличнi та ризиковi.
Гарантiї являють собою безвiдкличнi гарантiї того, що Банк здiйснить платежi на користь третiх осiб у
випадку невиконання клiєнтами своїх зобов`язань та мають той самий ризик, що i кредити. Стосовно
кредитного ризику за зобов'язаннями щодо надання кредитiв Банк не наражається на потенцiйнi збитки в
загальнiй сумi невикористаних зобов'язань у разi повної видачi клiєнтам невикористаної суми таких
кредитiв, оскiльки виконання бiльшостi зобов'язань щодо надання кредитiв залежить вiд дотримання
клiєнтами певних кредитних стандартiв. Загальна сума невикористаних кредитних лiнiй та гарантiй за
угодами необов'язково являє собою майбутнi потреби у грошових коштах, оскiльки строк дiї таких
фiнансових iнструментiв може закiнчитися без фiнансування.
Таблиця 29.1. Структура зобов'язань з кредитування
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Наданi зобов'язання з кредитування 284 890262 875
Невикористанi кредитнi лiнiї 14 560 11 959
Наданi гарантiї 344
55
Резерв за зобов'язаннями, пов'язаними з кредитуванням
(648) (514)
Усього зобов'язань, пов'язаних iз кредитуванням, за мiнусом резерву 299 146

274 375

Iнформацiю про зобов'язання з кредитування за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у
примiтцi 32.
Таблиця 29.2. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Гривня 251 830113 338
Долар США 47 316 161 037
Iншi Усього 299 146
274 375
Таблиця 29.3. Аналiз кредитної якостi зобов'язань iз кредитування за 2020 рiк
в тис. грн.
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Усього
Зобов'язання з кредитування:
Мiнiмальний кредитний ризик276 392276 392
Низький кредитний ризик
Середнiй кредитний ризик
22 472 22 472
Високий кредитний ризик
Дефолтнi активи
930
930
Усього зобов'язань iз кредитування
276 392
22 472 930
299 794
Резерви пiд знецiнення зобов'язань iз кредитування (171) (477) (648)
Усього зобов'язань iз кредитування за мiнусом резервiв
276 221
21 995 930
Таблиця 29.4. Аналiз кредитної якостi зобов'язань iз кредитування за 2019 рiк
в тис. грн.
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Усього
Зобов'язання з кредитування:
Мiнiмальний кредитний ризик263 256263 256
Низький кредитний ризик
Середнiй кредитний ризик
11 633 11 633
Високий кредитний ризик
Дефолтнi активи
Усього зобов'язань iз кредитування
263 256
11 633 274 889

299 146

Резерви пiд знецiнення зобов'язань iз кредитування (79)
Усього зобов'язань iз кредитування за мiнусом резервiв

(435) 263 177

(514)
11 198 -

274 375

Таблиця 29.5. Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення зобов'язань iз кредитування за 2020 рiк
в тис. грн.
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Усього
Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду
79
435
514
Наданi зобов'язання з кредитування 118
434
552
Зобов'язання з кредитування, визнання яких було припинено або термiн яких закiнчився (крiм списаних)
(48)
(284) (332)
Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями:
(1)
(1)
переведення до стадiї 1
переведення до стадiї 2
(1)
(1)
переведення до стадiї 3
Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання
Змiна параметрiв/моделей, якi використовуються для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв Списання зобов'язань з кредитування Курсовi рiзницi
2
2
Iншi змiни
20
(107) (87)
Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду
171
477 648
Таблиця 29.6. Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення зобов'язань iз кредитування за 2019 рiк
в тис. грн.
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Усього
Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду
89
429
518
Наданi зобов'язання з кредитування 28
191
219
Зобов'язання з кредитування, визнання яких було припинено або термiн яких закiнчився (крiм списаних)
(38)
(185) (223)
Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями:
переведення до стадiї 1
переведення до стадiї 2
переведення до стадiї 3
Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання
Змiна параметрiв/моделей, якi використовуються для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв Списання зобов'язань з кредитування Курсовi рiзницi
Iншi змiни
Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду
79
435
514
Таблиця 29.7. Аналiз змiни валової балансової/номiнальної вартостi зобов'язань з кредитування, за 2020
рiк
в тис. грн.
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Усього
Валова балансова вартiсть на початок перiоду
263 25611 633 274 889
Наданi зобов'язання з кредитування 180 1215 498 185 619
Зобов'язання з кредитування визнання яких було припинено або термiн яких закiнчено (крiм списаних)
(216 618)
(6 106) (222 724)
Переведення до стадiї 1
Переведення до стадiї 2
1 180 1 180
Переведення до стадiї 3
(1)
29
28
Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання
Списання зобов'язань з кредитування за рахунок резервiв
Курсовi рiзницi
Iншi змiни
48 454 11 418 930
60 802
Валова балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 276 392
22 472 930
299 794

Таблиця 29.8. Аналiз змiни валової балансової/номiнальної вартостi зобов'язань з кредитування, за 2019
рiк
в тис. грн.
Стадiя 1
Стадiя 2
Стадiя 3
Усього
Валова балансова вартiсть на початок перiоду
282 825
6 262 289 087
Наданi зобов'язання з кредитування 89 159 4 665 93 824
Зобов'язання з кредитування визнання яких було припинено або термiн яких закiнчено (крiм списаних)
(84 315)
(84 315)
Переведення до стадiї 1
Переведення до стадiї 2
Переведення до стадiї 3
Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання
Списання зобов'язань з кредитування за рахунок резервiв
Курсовi рiзницi
(24 413)
(24 413)
Iншi змiни
706
706
Валова балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 263 256
11 633 274 889
е) Активи, наданi Банком в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням,
користуванням та розпорядженням ними станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 рокiв, вiдсутнi.
30.
30.
СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ
Справедлива вартiсть - це цiна, за якою вiдбувалася б звичайна операцiя продажу активу чи передачi
зобов'язання мiж учасниками ринку на дату оцiнки за нинiшнiх ринкових умов (тобто, вихiдну цiну на
дату оцiнки з точки зору учасника ринку, який утримує актив або має зобов'язання).
Результати оцiнки справедливої вартостi фiнансових iнструментiв для цiлей розкриття розподiленi на три
рiвнi iєрархiї справедливої вартостi на основi можливостi її спостереження наступним чином:
Рiвень 1 - оцiнки базуються на визначених цiнах на активних ринках для аналогiчних активiв або
зобов'язань, до яких Банк має можливiсть отримати доступ. Коригування оцiнки та дисконти не
застосовуються до цих фiнансових iнструментiв. Оскiльки оцiнки базуються на визначених цiнах, що вже
iснують i регулярно доступнi на активному ринку, оцiнка цих продуктiв не передбачає використання
iстотних професiйних суджень.
Рiвень 2 - оцiнки базуються на iнформацiї, для якої усi суттєвi данi можна прямо або опосередковано
отримати за допомогою спостереження, i оцiнки використовують одну або декiлька визначених цiн, що
пiддаються спостереженню, для звичайних операцiй на ринках, якi не вважаються активними.
Рiвень 3 - оцiнки базуються на iнформацiї, яка не пiддається спостереженню, i є важливими для загальної
оцiнки справедливої вартостi. Справедлива вартiсть визначається з використанням оцiночних методик,
оскiльки вхiдних даних для актива чи зобов'язання немає у вiдкритому доступi, або немає ринкових
даних для таких активiв або зобовязань.
Для цiлей розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть Банк визначив класи активiв i зобов'язань на
пiдставi природи, характеристикиi ризикiв за активом або зобов'язанням, а також рiвень iєрархiї джерел
справедливої вартостi. З метою розподiлу фiнансових iнструментiв за категорiями Банк використовує
професiйнi судження.
Таблиця 30.1. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв
оцiнки активiв та зобов'язань на 31 грудня 2020 року
в тис. грн.
Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього
справедлива
вартiсть
Усього балансова вартiсть
ринковi котиру-вання
(1-й рiвень)
модель оцiнки, що викорис-товує спосте-режнi данi
(2-й рiвень) модель оцiнки, що викорис-товує по-казники, не пiдтвер-дженi рин-ковими даними
(3-й рiвень)
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти
614 504614 504
614 504
готiвковi кошти
165 117165 117
165 117

кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 50 118 50 118 50
118
кореспондентськi рахунки
399 269399 269
399 269
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 537 410 537 410
537 410
кредити юридичним особам 535 456 535 456
535 456
iпотечнi кредити фiзичних осiб
68
68
68
кредити на поточнi потреби фiзичним особам 1 886 1 886 1 886
Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю через прибутки/збитки
Фiнансовi iнвестицiї за амортизованою собiвартiстю 525 110 525 110
525 110
борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України
525 110 525
110
525 110
Iншi фiнансовi активи 142 116 142 116
142 116
дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 2
2
2
грошовi кошти з обмеженим правом користування 141 650 141 650
141 650
iншi фiнансовi активи 464
464
464
Iнвестицiйна нерухомiсть
43
43
43
Основнi засоби та нематерiальнi активи
43 810 43 810 43 810
основнi засоби 34 749 34 749 34 749
нематерiальнi активи 9 061 9 061 9 061
Активи з права користування 7 811 7 811 7 811
Усього активiв 1 870 804
1 870 804
1 870 804
Зобов'язання
Кошти клiєнтiв
1 535 504
1 535 504
1 535 504
iншi юридичнi особи 869 368869 368
869 368
фiзичнi особи 666 136666 136
666 136
Iншi фiнансовi зобов'язання 2 680 2 680 2 680
кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 13
13
13
iншi фiнансовi зобов'язання 2 667 2 667 2 667
Зобов'язання з оренди 7 878 7 878 7 878
Усього зобов'язань
1 546 062
1 546 062
1 546 062
Таблиця 30.2. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв
оцiнки активiв та зобов'язань на 31 грудня 2019 року
в тис. грн.
Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього
справедлива
вартiсть
Усього балансова вартiсть
ринковi котиру-вання
(1-й рiвень)
модель оцiнки, що викорис-товує спосте-режнi данi
(2-й рiвень) модель оцiнки, що викорис-товує по-казники, не пiдтвер-дженi рин-ковими даними
(3-й рiвень)
Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти
226 285226 285
226 285
готiвковi кошти
80 239 80 239 80 239
кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 38 610 38 610 38
610
кореспондентськi рахунки
107 436107 436
107 436
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 666 457 666 457
666 457
кредити юридичним особам 663 234 663 234
663 234
iпотечнi кредити фiзичних осiб
97
97
97
кредити на поточнi потреби фiзичним особам 3 126 3 126 3 126
Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю через прибутки/збитки
Фiнансовi iнвестицiї за амортизованою собiвартiстю 260 387 260 387
260 387
борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України
260 387 260
387
260 387

Iншi фiнансовi активи 13 003 13 003 13 003
дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками
7
7
грошовi кошти з обмеженим правом користування 12 752 12 752 12 752
iншi фiнансовi активи 244
244
244
Iнвестицiйна нерухомiсть
45
45
45
Основнi засоби та нематерiальнi активи
50 078 50 078 50 078
основнi засоби 41 592 41 592 41 592
нематерiальнi активи 8 486 8 486 8 486
Активи з права користування
3 084 3 084 3 084
Усього активiв 1 219 339
1 219 339
1 219 339
Зобов'язання
Кошти клiєнтiв
880 826880 826
880 826
iншi юридичнi особи 396 502396 502
396 502
фiзичнi особи 484 324484 324
484 324
Iншi фiнансовi зобов'язання 683
683
683
кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 6
6
iншi фiнансовi зобов'язання 677
677
677
Зобов'язання з оренди
3 251 3 251 3 251
Усього зобов'язань
884 760
884 760
884 760

7

6

Таблиця 30.3. Вплив можливих альтернативних припущень на оцiнку справедливої вартостi iнструментiв
з використанням моделей оцiнки, що використовували вхiднi данi 3-го рiвня
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
Балансова вартiсть
Вплив можливих альтернативних припущень Балансова вартiсть
Вплив
можливих альтернативних припущень
Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю через прибутки/збитки
акцiї пiдприємств
14 899 14 899 дооцiнка/(уцiнка) акцiй
(14 899)
(14 899)
Залишок на 31 грудня Станом на 31.12.2020 р. та 31.12.2019 р. усi наявнi акцiї пiдприємств, якi яких облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, не мають котирувань (ще протягом 2015 року були
переведенi з першого у третiй рiвень iєрархiї). По трьом емiтентам, акцiї яких облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, Рiшеннями НКЦПФР зупинено торгiвлю цiнними
паперами на будь-якiй фондовiй бiржi (див. Примiтку 9). Станом на звiтну дату Банк не очiкує суттєвих
змiн корисностi цiнних паперiв.
Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Банк встановлює справедливу вартiсть,
застосовуючи наступнi методи:
"
метод оцiнювання, який базується на застосуваннi останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними,
зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступнi);
"
метод посилання на поточну вартiсть iншого iдентичного (подiбного за валютою, строком, типом
ставки вiдсотка, структурою грошових потокiв, кредитним ризиком, забезпеченням та iншими ознаками)
iнструмента;
"
метод аналiзу дисконтованих грошових потокiв, тощо.
Вказанi методи застосовуються Банком при визначення процентної полiтики та тарифiв Банку та є
критерiями справедливої вартостi фiнансових iнструментiв.
Справедлива вартiсть визначається як вартiсть, за якою фiнансовий iнструмент може бути придбаний пiд
час здiйснення операцiї мiж добре поiнформованими, незалежними сторонами, якi мають намiр провести
таку операцiю, крiм випадкiв примусового або лiквiдацiйного продажу. Оцiнки, представленi у цiй
фiнансовiй звiтностi, вiдображають найбiльш вiрогiднi суми, якi Банк змiг би отримати при фактичнiй
реалiзацiї тих чи iнших фiнансових iнструментiв.
Справедливу вартiсть: грошових коштiв та їх еквiвалентiв з огляду на несуттєвий вплив фактору часу
прийнято рiвною балансовiй вартостi.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Справедлива вартiсть кредитного портфелю базується на характеристиках обслуговування кредиту та

вiдсоткової ставки окремих кредитiв за програмами кредитування. Банк визнає прибуток/збиток вiд
кредитних операцiй, якщо ринкова ставка вiдрiзняється вiд номiнальної. Кредити та заборгованiсть
клiєнтiв (крiм кредитних лiнiй, овердрафтiв де не має можливостi достовiрно визначити кiлькiсть
траншiв та короткострокових кредитiв термiном до 3-х мiсяцiв) пiсля первiсного визнання облiковується
за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Iншi фiнансовi активи
Пiд час первiсного визнання справедлива вартiсть iнших фiнансових активiв дорiвнює сумi фактично
сплачених коштiв. На кожну дату балансу пiсля первiсного визнання Банк здiйснює аналiз дебiторської
заборгованостi за строками погашення та формує резерв у разi зменшення корисностi цього активу.
Отже, поточна дебiторська заборгованiсть, зважена на суму сформованого резерву за сумнiвними
боргами, включається в баланс за чистою реалiзацiйною вартiстю.
Кошти клiєнтiв
Банк визнає прибуток/збиток вiд депозитних операцiй, якщо ринкова ставка вiдрiзняється вiд
номiнальної. За депозитами з термiном дiї до трьох мiсяцiв справедлива вартiсть приблизно дорiвнює
балансовiй вартостi у зв'язку з порiвняною короткостроковiстю цих фiнансових iнструментiв. Для бiльш
довгострокових депозитiв вiдсотковi ставки, що застосовуються, вiдображають ринковi ставки i,
вiдповiдно, справедлива вартiсть наближається до балансової.
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року всi фiнансовi зобов'язання Банку облiкованi за
амортизованою вартiстю.
Нижче наведенi використанi ставки дисконтування, якi залежать вiд виду валюти та термiну фiнансового
iнструмента i кредитного ризику контрагента:
2020 рiк
2019 рiк
Кредити, що наданi юридичним особам
5-22% 1,66-22%
Iпотечнi кредити фiзичних осiб
18% 18%
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
16-36% 16-36%
Строковi депозити юридичних осiб 0,2-13,5%
0,1-17,5%
Строковi депозити фiзичних осiб
0,75-14,5%
1,25-21%
31.
31.
ПОДАННЯ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ ЗА КАТЕГОРIЯМИ ОЦIНКИ
Таблиця 31.1. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за 2020 рiк
Для цiлей оцiнки МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв
здiйснюється виходячи з характеристик грошових потокiв , передбачених договором та в залежностi вiд
бiзнес-моделi, яку Банк використовує для управлiння цими активами:
1) За амортизованою собiвартiстю
2) За справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi
3) За справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки.
в тис. грн.
За амортизованою собiвартiстю
За справедливою вартiстю через прибутки/збитки
За справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi
Усього
АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти
614 504614 504
Кредити та заборгованiсть банкiв
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 537 410537 410
Кредити юридичним особам 535 456535 456
Iпотечнi кредити фiзичних осiб
68
68
Кредити на поточнi потреби фiзичним особам
1 886 1 886
Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю через прибутки/збитки
Фiнансовi iнвестицiї за амортизованою собiвартiстю 525 110525 110
Активи з права користування 7 811
7 811
Iншi фiнансовi активи: 142 116142 116
Грошовi кошти з обмеженим правом користування 141 650141 650
Iншi фiнансовi активи 466
466
Усього фiнансових активiв
1 826 951
1 826 951

Таблиця 31.2. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за 2019 рiк
Нижче в таблицi показана звiрка фiнансових активiв за цими категорiями оцiнки станом на 31 грудня
2019 року.
в тис. грн.
За амортизованою собiвартiстю
За справедливою вартiстю через прибутки/збитки
За справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi
Усього
АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти
226 285226 285
Кредити та заборгованiсть банкiв:
Кореспондентськi рахунки
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 666 457666 457
Кредити юридичним особам 663 234663 234
Iпотечнi кредити фiзичних осiб
97
97
Кредити на поточнi потреби фiзичним особам
3 126 3 126
Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю через прибутки/збитки
Фiнансовi iнвестицiї за амортизованою собiвартiстю 260 387260 387
Активи з права користування 3 084
3 084
Iншi фiнансовi активи: 13 003 13 003
Грошовi кошти з обмеженим правом користування 12 752 12 752
Iншi фiнансовi активи 251
251
Усього фiнансових активiв
1 169 216
1 169 216
32.
32.
ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Таблиця 32.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 року
в тис. грн.
Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Провiдний управлiнський персонал
пов'язанi особи
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка (1,66-36 %)
29
Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня
25
Iншi активи 25
967
Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка (0-21%)
384 93510 260 476 601
Резерви за зобов'язаннями
Iншi зобов'язання
1
954
Таблиця 32.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2020 рiк
в тис. грн.
Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Провiдний управлiнський персонал
пов'язанi сторони
Процентнi доходи
5
14 974
Процентнi витрати
(9 733) (349) (8 517)
Результат вiд операцiй з iноземною валютою 98
3
5 546
Комiсiйнi доходи
21
28
14 232
Комiсiйнi витрати
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв 54
Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями 34
Iншi операцiйнi доходи
6
761
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (20 954)
(4 230)

Iншi
64 957

Iншi

Таблиця 32.3. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня
2020 року
в тис. грн.
Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Провiдний управлiнський персонал Iншi
пов'язанi сторони
Зобов'язання з кредитування що наданi
1 414

Таблиця 32.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними
сторонами протягом 2020 року
в тис. грн.
Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Провiдний управлiнський персонал Iншi
пов'язанi сторони
Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду
9
Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 60
257 518
Таблиця 32.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 року
в тис. грн.
Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Провiдний управлiнський персонал
пов'язанi особи
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка (1,66-36 %)
78
419
Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня
79
Iншi активи 24
625
Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка (0-21%)
306 1766 915 286 603
Резерви за зобов'язаннями
34
Iншi зобов'язання
3
657
Таблиця 32.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2019 рiк
в тис. грн.
Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Провiдний управлiнський персонал
пов'язанi сторони
Процентнi доходи
23
30 960
Процентнi витрати
(10 791)
(309) (11 627)
Результат вiд операцiй з iноземною валютою 1
6 670
Комiсiйнi доходи
129
163
18 220
Комiсiйнi витрати
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв 142
Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями 1
3
Iншi операцiйнi доходи
5
479
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (21 950)
(4 419)

Iншi
279

Iншi

Таблиця 32.7. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня
2019 року
в тис. грн.
Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Провiдний управлiнський персонал Iншi
пов'язанi сторони
Зобов'язання з кредитування що наданi
161 067
Таблиця 32.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними
сторонами протягом 2019 року
в тис. грн.
Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Провiдний управлiнський персонал Iншi
пов'язанi сторони
Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду
1 108
168 416
Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 1 075 219 908
Таблиця 32.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу
в тис. грн.
2020 рiк
2019 рiк
витрати
нараховане зобов'язання
витрати
Поточнi виплати працiвникам 20 857 1 418 20 570 1 062
33.
33.

ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ

нараховане зобов'язання

Рiшенням єдинного акцiонера Банку 12.02.2021р. прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за простими
акцiями. Дивiденди нараховувалися з доходiв 2013-2017 рокiв.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягали виплатi вiдповiдно до рiшення єдинного акцiонера - 32 099 653,24 грн. iз
розрахунку 16,04982662 грн. на 1 акцiю. Дивiденди виплаченi в повному обсязi.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю аудиторська
компанiя "Кроу Україна"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
33833362
04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 37
3681
номер: банкiв №0106,, дата:
18.12.2008
з 01.01.2020 по 28.12.2020
01 - немодифікована
д/н
номер: №20/958-F, дата: 28.10.2019
дата початку: 01.10.2020, дата
закінчення: 15.04.2021
12.04.2021
480 000,00

Акцiонерам та Наглядовiй Радi АТ "МОТОР-БАНК"
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi АТ "МОТОР-БАНК" (надалi - Банк), що складається з
Звiту про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2020, Звiту про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд, Звiту про змiни у власному капiталi та Звiту про рух грошових коштiв за рiк,
що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий
виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2020, його фiнансовi результати i грошовi
потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Закону України "Про

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА).
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до
Банку згiдно з Мiжнародним кодексом етики професiйних бухгалтерiв (включно з
Мiжнародними стандартами з незалежностi) Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого
аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог
та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд
час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у
контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi
думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Резерв пiд знецiнення кредитiв клiєнтам
Оцiнка розмiру резерву пiд знецiнення кредитiв клiєнтам є ключовою областю професiйних
суджень керiвництва Банку. Виявлення знецiнення i визначення суми очiкуваного
вiдшкодування включають певнi припущення та аналiз рiзних факторiв, в тому числi
фiнансовий стан позичальника, очiкуванi майбутнi грошовi потоки та справедливу вартiсть
забезпечення.
Використання рiзних припущень може стати результатом рiзних оцiнок резерву пiд
зменшення корисностi кредитiв клiєнтам. Беручи до уваги суттєвiсть залишкiв кредитiв
клiєнтам, та певний рiвень суб'єктивностi суджень, ми визначили оцiнку резерву пiд
знецiнення ключовим питанням аудиту.
Нашi аудиторськi процедури включали оцiнку методологiї, яку використовував Банк для
визначення ознак знецiнення та розраховуючи резерв пiд знецiнення, тестування вхiдних
даних та аналiз припущень. Для резервiв пiд знецiнення кредитiв з виявленими
iндивiдуальними ознаками знецiнення ми перевiрили припущення, що лежать в основi
виявлення знецiнення i його кiлькiсної оцiнки, включаючи аналiз фiнансових показникiв
позичальникiв, прогнози щодо майбутнiх грошових потокiв i оцiнки застави. Для
розрахованих на колективнiй основi резервiв пiд знецiнення кредитiв, за якими не були
виявленi iндивiдуальнi ознаки знецiнення, ми проаналiзували моделi Банку та перевiрили
доречнiсть та точнiсть вхiдних даних, що використовуються в цих моделях.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя,
отримана на дату цього звiту аудитора, є Звiтом керiвництва (включно зi Звiтом з
корпоративного управлiння). Iнша iнформацiя, яку ми очiкуємо отримати пiсля дати цього
звiту аудитора, є Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або
чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення або невiдповiднiсть
законодавству.
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту
аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення або невiдповiднiсть
законодавству цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили

таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.
Коли ми ознайомимося з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв, якщо ми дiйдемо
висновку, що вона мiстить суттєве викривлення, нам потрiбно буде повiдомити iнформацiю
про це питання тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, та НКЦПФР.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" та МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал
визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити дiяльнiсть,
або не має iнших реальних альтернатив цьому.
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 невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
"
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;
"
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
"
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть банку продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки 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, твердження, 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 консолiдованої
фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми
описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи
регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi,
оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть
для iнтересiв громадськостi.
Обмеження на використання та поширення
Цей звiт призначено для iнформування та використання керiвництвом Банку та Нацiональним
банком України та не може бути використаний будь-якою iншою стороною. При ознайомленнi
з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений, як зазначено вище, характер процедур з
оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та
внутрiшнього контролю. Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки нами питань,
пов'язаних з дiяльнiстю Банку, органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього
контролю, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються Нацiональним банком
України.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Вiталiй
Гавриш.
Партнер /
Вiталiй Гавриш
Директор з аудиту фiнансових установ
№100594 в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi
м. Київ, Україна
12 квiтня 2021

XVI. Твердження щодо річної інформації
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що
вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки Банку, звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан Банку.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні

папери, що виникала протягом звітного періоду

1
09.04.2020

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
30.12.1899

09.04.2020
05.06.2020

10.04.2020
09.06.2020

27.07.2020

28.07.2020

05.10.2020
06.10.2020
06.10.2020

07.10.2020
07.10.2020
07.10.2020

17.12.2020

18.12.2020

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів
наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого
органу
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення
його філій, представництв
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

