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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публiчне акцiонерне товариство "МОТОР-БАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 35345213 

4. Місцезнаходження 

 69068, Україна, Запорізька обл., д/н р-н, м. Запорiжжя, просп. Моторобудiвникiв, 54Б 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 061-769-75-55, 061-769-75-55 

6. Електронна поштова адреса  

 bank@motor-bank.com.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 29.04.2016 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 

83(2337) Бюлнтень "Вiдомостi 

НКЦПФР"  29.04.2016 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці motor-bank.ua в мережі Інтернет 29.04.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. 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 за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  



22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

33. Примітки: 

Емiтент не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств. Емiтент не приймав участi у 

створеннi юридичних осiб. "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнювалась 

тому, що емiтент є акцiонерним товариством.  Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi 

папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, 

Товариством не розмiщувалися. Гарантiї третiх осiб при випуску боргових цiнних паперiв не 

надавалися. Товариство не має зобов`язань за облiгацiями, iпотечними та iншими цiнними 

паперами, сертифiкатами ФОН та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Фактiв 

викупу власних акцiй за звiтний перiод не було. Iпотечне покриття вiдсутнє. Iпотечнi 

сертифiкати не розмiщувалися. Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Сертифiкати ФОН не 

розмiщувалися. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi 

облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не 

розмiщувалися. Замовлених та/або виданих сертифiкатiв протягом звiтного перiоду не було. 

Цiльовi облiгацiї не випускались. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня. 

Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 

(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. У товариства 

немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.  Iнформацiя про собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 

продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, 

добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором 

видiв економiчної дiяльностi. Банки не розкривають iнформацiю щодо чистих активiв. Емiтент 

не складає звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "МОТОР-БАНК" 

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

 А01№027625 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 07.08.2007 

4. Територія (область) 

 Запорізька обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 120000000 

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) 

 124 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 64.19 - Iншi види грошового посередництва 

10. Органи управління підприємства 

  д/н 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Головне управлiння НБУ по м. Києву i Київськiй обл. 

2) МФО банку 

 321024 

3) Поточний рахунок 

 3200215030801 

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

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "Укрексiмбанк" 

5) МФО банку 

 322313 

6) Поточний рахунок 

 16002012139521 

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Банкiвськi послуги 238 11.11.2011 Нацiональний банк України  

Опис 

Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених 

частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть" є безстроковою. 

Валютнi операцiї 238 11.11.2011 Нацiональний банк України  

Опис Лiцензiя має необмежений термiн дiї. 

 



14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

Дата введення посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи 

на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на 

посаду корпоративного секретаря 

1 2 3 

01.09.2010 19.12.2013 Коровiн Денис Володимирович 

Опис 

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. i по теперiшнiй час займає посаду 

корпоративного секретаря ПАТ "МОТОР-БАНК". 

 

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або поновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство 

"IBI-Rating" 

уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Поновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 16.12.2015 

uaBBB- 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"МОТОР-ГАРАНТ" 

31154435 

69068, Україна, Запорізька обл., 

д/н р-н, м. Запорiжжя, вул. 

Вересаєва, 3 

63,7641 

Публiчне акцiонерне 

товариство "МОТОР СIЧ" 
14307794 

69068, Україна, Запорізька обл., 

д/н р-н, м. Запорiжжя, просп. 

Моторобудiвникiв, 15 

32,7013 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ГАРАНТ IНВЕСТ" 

32013602 

69068, Україна, Запорізька обл., 

д/н р-н, м. Запорiжжя, вул. 

Вересаєва, 3 

3,5346 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 



кількості) 

д/н д/н д/н  д/н 0 

Усього 100 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Голова Спостережної ради 

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

 Богуслаєв Олександр Вячеславович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Голова Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 18.09.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження Спотережної ради:  

1) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, 

визначених загальними зборами; 

2) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету вiддiлу внутрiшнього аудиту, та 

бiзнес-плану розвитку Банку; 

3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури 

управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; 

4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її 

ефективнiстю; 

5) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; 

6) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; 

7) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; 

8) визначення кредитної полiтики Банку; 

9) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi вiддiлу внутрiшнього аудиту; 

10) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних 

пiдроздiлiв Банку; 

11) призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв 

Правлiння Банку, керiвника вiддiлу внутрiшнього аудиту, призначення та звiльнення головного 

бухгалтера, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдального працiвника Банку; 

12) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 

13) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її 

вдосконалення; 

14) визначення порядку роботи та планiв вiддiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його 

дiяльнiстю; 

15) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, затвердження умов 

договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; 



16) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним 

зборам для прийняття рiшення щодо нього; 

17) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими 

органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за 

дiяльнiстю Банку, вiддiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами 

проведення зовнiшнього аудиту; 

18) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї 

та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; 

19) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами 

Правлiння Банку та працiвниками вiддiлу внутрiшнього  

аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та 

компенсацiйних виплат; 

20) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо 

його дiяльностi вiдповiдно до законодавства; 

21) скликання загальних зборiв, пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття 

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 

скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  

22) повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Банку вiдповiдно до 

законодавства; 

23) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, яка 

є меншою 25% вартостi активiв Банку; 

24) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком цiнних паперiв, крiм акцiй; 

25) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком; 

26) вирiшення питань про участь Банку у групах, про заснування iнших юридичних осiб; 

27) прийняття рiшення  про  вчинення  значного  правочину,  якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг,  що є його предметом,  становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв  вартостi  активiв  

за  даними  останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 

28) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та 

затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; 

29) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до 

законодавства України; 

30)  затвердження порядку    здiйснення  операцiй  iз пов'язаними з Банком особами; 

31) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством 

України; 

32) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством 

України; 

33) визначення дати складення перелiку осiб,  якi мають право  

на отримання дивiдендiв,  порядку та строкiв виплати дивiдендiв  у межах  граничного  

строку, визначеного законодавством України; 

34) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до 

законодавства України; 

35) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку, затвердження умов договорiв, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiрiв оплати його послуг;  

37) прийняття спiльно з Правлiнням рiшень щодо надання кредиту, позики, гарантiї чи 

поручительства  особi,  яка  належить  до управлiнського персоналу Банку, якщо загальна 

сума кредиту  (позики,  гарантiї  чи поручительств)   цiй  особi  перевищує 120000  грн. 

(гривневий еквiвалент);  



38) прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги i спонсорської пiдтримки; 

39) вирiшення питань про створення Банком неприбуткових спiлок чи асоцiацiй; 

40) затвердження символiки Банку; 

41) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Банку; 

42) здiйснення iнших повноважень, якi вiдносяться до компетенцiї Спостережної ради  

вiдповiдно до законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, 

статуту Банку, цього положення, а також делегованих загальними зборами. 

 

Обов`язки: 

1) дiяти на користь Банку, його вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку, ставити 

iнтереси Банку вище власних; 

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим 

Положенням, договором (контрактом) мiж членом Спостережної ради та Банком, та iншими 

внутрiшнiми документами Банку; 

3) ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх службових обов'язкiв; 

4) приймати рiшення в межах наданих повноважень; 

5) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Спостережною радою; 

6) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi на засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 

7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання 

правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати 

банкiвську, комерцiйну,  конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi 

стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 

третiх осiб; 

9) протягом 5 (п'яти) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Спостережну раду та 

Правлiння Банку про втрату статусу акцiонера Банку або повноважень представника акцiонера 

Банку; 

10) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Спостережної 

ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Спостережної ради зобов'язаний 

протягом 5 (п'яти) робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Спостережну раду та 

Правлiння Банку;  

11) своєчасно надавати загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Банку;  

12) iншi обов'язки, передбаченнi чинним законодавством України, Статутом Банку та цим 

Положенням. 

 

 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному 

перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 16 рокiв. 

Попереднi посади: майстер дiльницi; провiдний iнженер; Голова Спостережної ради. Посадова 

особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на iнших пiдприємствах: 1). 

Заступник директора мiжнародного технiчного центру ПАТ "МОТОР СIЧ", 69068, Запорiзька 

область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, 15; 2)Голова 

ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiзький рибокомбiнат", 69600, Запорiзька область, м. Запорiжжя, 

вул. Луначарського, буд. 21 3)Заступник Голови Наглядової ради ПАТ "МОТОР СIЧ", 69068, 

Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, 15. 

18.09.2015р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв переобраний на посаду Голови Спостережної 

ради ПАТ "МОТОР-БАНК"  на новий строк. 



 

1) Посада 

 член Спостережної ради 

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

 Лебеденко Сергiй Степанович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 28 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 член Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 18.09.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження Спотережної ради:  

1) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, 

визначених загальними зборами; 

2) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету вiддiлу внутрiшнього аудиту, та 

бiзнес-плану розвитку Банку; 

3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури 

управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; 

4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її 

ефективнiстю; 

5) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; 

6) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; 

7) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; 

8) визначення кредитної полiтики Банку; 

9) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi вiддiлу внутрiшнього аудиту; 

10) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних 

пiдроздiлiв Банку; 

11) призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв 

Правлiння Банку, керiвника вiддiлу внутрiшнього аудиту, призначення та звiльнення головного 

бухгалтера, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдального працiвника Банку; 

12) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 

13) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її 

вдосконалення; 

14) визначення порядку роботи та планiв вiддiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його 

дiяльнiстю; 

15) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, затвердження умов 

договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; 

16) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним 

зборам для прийняття рiшення щодо нього; 

17) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими 

органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за 

дiяльнiстю Банку, вiддiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами 



проведення зовнiшнього аудиту; 

18) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї 

та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; 

19) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами 

Правлiння Банку та працiвниками вiддiлу внутрiшнього  

аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та 

компенсацiйних виплат; 

20) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо 

його дiяльностi вiдповiдно до законодавства; 

21) скликання загальних зборiв, пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття 

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 

скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  

22) повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Банку вiдповiдно до 

законодавства; 

23) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, яка 

є меншою 25% вартостi активiв Банку; 

24) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком цiнних паперiв, крiм акцiй; 

25) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком; 

26) вирiшення питань про участь Банку у групах, про заснування iнших юридичних осiб; 

27) прийняття рiшення  про  вчинення  значного  правочину,  якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг,  що є його предметом,  становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв  вартостi  активiв  

за  даними  останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 

28) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та 

затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; 

29) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до 

законодавства України; 

30)  затвердження порядку    здiйснення  операцiй  iз пов'язаними з Банком особами; 

31) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством 

України; 

32) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством 

України; 

33) визначення дати складення перелiку осiб,  якi мають право  

на отримання дивiдендiв,  порядку та строкiв виплати дивiдендiв  у межах  граничного  

строку, визначеного законодавством України; 

34) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до 

законодавства України; 

35) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку, затвердження умов договорiв, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiрiв оплати його послуг;  

37) прийняття спiльно з Правлiнням рiшень щодо надання кредиту, позики, гарантiї чи 

поручительства  особi,  яка  належить  до управлiнського персоналу Банку, якщо загальна 

сума кредиту  (позики,  гарантiї  чи поручительств)   цiй  особi  перевищує 120000  грн. 

(гривневий еквiвалент);  

38) прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги i спонсорської пiдтримки; 

39) вирiшення питань про створення Банком неприбуткових спiлок чи асоцiацiй; 

40) затвердження символiки Банку; 

41) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Банку; 



42) здiйснення iнших повноважень, якi вiдносяться до компетенцiї Спостережної ради  

вiдповiдно до законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, 

статуту Банку, цього положення, а також делегованих загальними зборами. 

 

Обов`язки: 

1) дiяти на користь Банку, його вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку, ставити 

iнтереси Банку вище власних; 

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим 

Положенням, договором (контрактом) мiж членом Спостережної ради та Банком, та iншими 

внутрiшнiми документами Банку; 

3) ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх службових обов'язкiв; 

4) приймати рiшення в межах наданих повноважень; 

5) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Спостережною радою; 

6) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi на засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 

7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання 

правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати 

банкiвську, комерцiйну,  конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi 

стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 

третiх осiб; 

9) протягом 5 (п'яти) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Спостережну раду та 

Правлiння Банку про втрату статусу акцiонера Банку або повноважень представника акцiонера 

Банку; 

10) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Спостережної 

ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Спостережної ради зобов'язаний 

протягом 5 (п'яти) робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Спостережну раду та 

Правлiння Банку;  

11) своєчасно надавати загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Банку;  

12) iншi обов'язки, передбаченнi чинним законодавством України, Статутом Банку та цим 

Положенням. 

 

 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному 

перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 28 рокiв. 

Попереднi посади: iнженер-технолог; директор; член Спостережної ради, президент. Посадова 

особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на iнших пiдприємствах: 

Президент ТДВ "СК "МОТОР-ГАРАНТ", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. 

Запорiжжя, вул. Вересаєва, 3. 18.09.2015р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв переобраний на 

посаду члена Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК"  на новий строк. 

 

1) Посада 

 член Спостережної ради 

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

 Никитюк Олександр Павлович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 



 1962 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 30 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 член Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 18.09.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження Спотережної ради:  

1) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, 

визначених загальними зборами; 

2) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету вiддiлу внутрiшнього аудиту, та 

бiзнес-плану розвитку Банку; 

3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури 

управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; 

4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її 

ефективнiстю; 

5) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; 

6) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; 

7) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; 

8) визначення кредитної полiтики Банку; 

9) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi вiддiлу внутрiшнього аудиту; 

10) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних 

пiдроздiлiв Банку; 

11) призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв 

Правлiння Банку, керiвника вiддiлу внутрiшнього аудиту, призначення та звiльнення головного 

бухгалтера, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдального працiвника Банку; 

12) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 

13) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її 

вдосконалення; 

14) визначення порядку роботи та планiв вiддiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його 

дiяльнiстю; 

15) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, затвердження умов 

договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; 

16) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним 

зборам для прийняття рiшення щодо нього; 

17) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими 

органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за 

дiяльнiстю Банку, вiддiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами 

проведення зовнiшнього аудиту; 

18) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї 

та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; 

19) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами 

Правлiння Банку та працiвниками вiддiлу внутрiшнього  

аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та 

компенсацiйних виплат; 

20) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо 

його дiяльностi вiдповiдно до законодавства; 



21) скликання загальних зборiв, пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття 

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 

скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  

22) повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Банку вiдповiдно до 

законодавства; 

23) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, яка 

є меншою 25% вартостi активiв Банку; 

24) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком цiнних паперiв, крiм акцiй; 

25) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком; 

26) вирiшення питань про участь Банку у групах, про заснування iнших юридичних осiб; 

27) прийняття рiшення  про  вчинення  значного  правочину,  якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг,  що є його предметом,  становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв  вартостi  активiв  

за  даними  останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 

28) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та 

затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; 

29) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до 

законодавства України; 

30)  затвердження порядку    здiйснення  операцiй  iз пов'язаними з Банком особами; 

31) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством 

України; 

32) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством 

України; 

33) визначення дати складення перелiку осiб,  якi мають право  

на отримання дивiдендiв,  порядку та строкiв виплати дивiдендiв  у межах  граничного  

строку, визначеного законодавством України; 

34) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до 

законодавства України; 

35) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку, затвердження умов договорiв, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiрiв оплати його послуг;  

37) прийняття спiльно з Правлiнням рiшень щодо надання кредиту, позики, гарантiї чи 

поручительства  особi,  яка  належить  до управлiнського персоналу Банку, якщо загальна 

сума кредиту  (позики,  гарантiї  чи поручительств)   цiй  особi  перевищує 120000  грн. 

(гривневий еквiвалент);  

38) прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги i спонсорської пiдтримки; 

39) вирiшення питань про створення Банком неприбуткових спiлок чи асоцiацiй; 

40) затвердження символiки Банку; 

41) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Банку; 

42) здiйснення iнших повноважень, якi вiдносяться до компетенцiї Спостережної ради  

вiдповiдно до законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, 

статуту Банку, цього положення, а також делегованих загальними зборами. 

 

Обов`язки: 

1) дiяти на користь Банку, його вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку, ставити 

iнтереси Банку вище власних; 

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим 

Положенням, договором (контрактом) мiж членом Спостережної ради та Банком, та iншими 



внутрiшнiми документами Банку; 

3) ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх службових обов'язкiв; 

4) приймати рiшення в межах наданих повноважень; 

5) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Спостережною радою; 

6) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi на засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 

7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання 

правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати 

банкiвську, комерцiйну,  конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi 

стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 

третiх осiб; 

9) протягом 5 (п'яти) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Спостережну раду та 

Правлiння Банку про втрату статусу акцiонера Банку або повноважень представника акцiонера 

Банку; 

10) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Спостережної 

ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Спостережної ради зобов'язаний 

протягом 5 (п'яти) робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Спостережну раду та 

Правлiння Банку;  

11) своєчасно надавати загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Банку;  

12) iншi обов'язки, передбаченнi чинним законодавством України, Статутом Банку та цим 

Положенням. 

 

 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному 

перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 30 рокiв. 

Попереднi посади: член Спостережної ради, радник Президента. Посадова особа не надала згоду 

на розкриття паспортних даних. Посади на iнших пiдприємствах: Радник Президента ТДВ "СК 

"Мотор-Гарант", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, вул. 

Вересаєва, 3.  18.09.2015р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв переобраний на посаду члена 

Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК"  на новий строк. 

 

1) Посада 

 член Спостережної ради 

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

 Лунiн Вiктор Олексiйович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1952 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 41 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 член Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 18.09.2015, обрано 3 роки 



9) Опис 

 Повноваження Спотережної ради:  

1) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, 

визначених загальними зборами; 

2) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету вiддiлу внутрiшнього аудиту, та 

бiзнес-плану розвитку Банку; 

3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури 

управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; 

4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її 

ефективнiстю; 

5) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; 

6) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; 

7) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; 

8) визначення кредитної полiтики Банку; 

9) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi вiддiлу внутрiшнього аудиту; 

10) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних 

пiдроздiлiв Банку; 

11) призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв 

Правлiння Банку, керiвника вiддiлу внутрiшнього аудиту, призначення та звiльнення головного 

бухгалтера, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдального працiвника Банку; 

12) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 

13) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її 

вдосконалення; 

14) визначення порядку роботи та планiв вiддiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його 

дiяльнiстю; 

15) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, затвердження умов 

договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; 

16) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним 

зборам для прийняття рiшення щодо нього; 

17) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими 

органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за 

дiяльнiстю Банку, вiддiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами 

проведення зовнiшнього аудиту; 

18) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї 

та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; 

19) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами 

Правлiння Банку та працiвниками вiддiлу внутрiшнього  

аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та 

компенсацiйних виплат; 

20) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо 

його дiяльностi вiдповiдно до законодавства; 

21) скликання загальних зборiв, пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття 

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 

скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  

22) повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Банку вiдповiдно до 

законодавства; 

23) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, яка 

є меншою 25% вартостi активiв Банку; 

24) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком цiнних паперiв, крiм акцiй; 

25) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком; 



26) вирiшення питань про участь Банку у групах, про заснування iнших юридичних осiб; 

27) прийняття рiшення  про  вчинення  значного  правочину,  якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг,  що є його предметом,  становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв  вартостi  активiв  

за  даними  останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 

28) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та 

затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; 

29) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до 

законодавства України; 

30)  затвердження порядку    здiйснення  операцiй  iз пов'язаними з Банком особами; 

31) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством 

України; 

32) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством 

України; 

33) визначення дати складення перелiку осiб,  якi мають право  

на отримання дивiдендiв,  порядку та строкiв виплати дивiдендiв  у межах  граничного  

строку, визначеного законодавством України; 

34) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до 

законодавства України; 

35) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку, затвердження умов договорiв, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiрiв оплати його послуг;  

37) прийняття спiльно з Правлiнням рiшень щодо надання кредиту, позики, гарантiї чи 

поручительства  особi,  яка  належить  до управлiнського персоналу Банку, якщо загальна 

сума кредиту  (позики,  гарантiї  чи поручительств)   цiй  особi  перевищує 120000  грн. 

(гривневий еквiвалент);  

38) прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги i спонсорської пiдтримки; 

39) вирiшення питань про створення Банком неприбуткових спiлок чи асоцiацiй; 

40) затвердження символiки Банку; 

41) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Банку; 

42) здiйснення iнших повноважень, якi вiдносяться до компетенцiї Спостережної ради  

вiдповiдно до законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, 

статуту Банку, цього положення, а також делегованих загальними зборами. 

 

Обов`язки: 

1) дiяти на користь Банку, його вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку, ставити 

iнтереси Банку вище власних; 

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим 

Положенням, договором (контрактом) мiж членом Спостережної ради та Банком, та iншими 

внутрiшнiми документами Банку; 

3) ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх службових обов'язкiв; 

4) приймати рiшення в межах наданих повноважень; 

5) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Спостережною радою; 

6) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi на засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 

7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання 

правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати 



банкiвську, комерцiйну,  конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi 

стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 

третiх осiб; 

9) протягом 5 (п'яти) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Спостережну раду та 

Правлiння Банку про втрату статусу акцiонера Банку або повноважень представника акцiонера 

Банку; 

10) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Спостережної 

ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Спостережної ради зобов'язаний 

протягом 5 (п'яти) робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Спостережну раду та 

Правлiння Банку;  

11) своєчасно надавати загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Банку;  

12) iншi обов'язки, передбаченнi чинним законодавством України, Статутом Банку та цим 

Положенням.  

 

 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному 

перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 41 рiк. 

Попереднi посади: заступник головного бухгалтера; член Спостережної ради; фiнансовий 

директор. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на iнших 

пiдприємствах: 1). Фiнансовий директор ПАТ "МОТОР СIЧ", 69068, Запорiзька область, 

Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, 15. 2). Голова ревiзiйної 

комiсiї ТОВ "Спiвдружнiсть Буд", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. 

Запорiжжя, вул. Офiцерська 32. 3). Член Наглядової ради ПАТ "Запорiзький рибокомбiнат", 

69600, Запорiзька область, м. Запорiжжя, вул. Луначарського, буд. 21 4). Голова ревiзiйної 

комiсiї ТДВ "СК "МОТОР-ГАРАНТ", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. 

Запорiжжя, вул. Вересаєва, 3. 5). Голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ТРК АЛЕКС", 69068, 

Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, 48; 6). 

Голова ревiзiйної комiсiї ТОВ "Туристична компанiя "Тревел Сiч", 69068, м. Запорiжжя, вул. 

Копьонкiна, 98. 7). Член ревiзiйної комiсiї ТОВ "Пiвденний Термiнал", 75500, Херсонська 

область, Генiчеський район, м. Генiчеськ, вул. Ленiна, 222. 8). Ревiзор ПрАТ "ТЕХIНВЕНТ", 

69068, м. Запорiжжя, вул. Iванова , 2А. 18.09.2015р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

переобраний на посаду члена Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК"  на новий строк. 

 

1) Посада 

 член Спостережної ради 

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

 Мартиненко Тетяна Андрiївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1958 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 30 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник директора-начальник вiддiлу з депозитарної дiяльностi ТОВ 

"ГАРАНТ-IНВЕСТ". 



8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 18.09.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження Спотережної ради:  

1) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, 

визначених загальними зборами; 

2) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету вiддiлу внутрiшнього аудиту, та 

бiзнес-плану розвитку Банку; 

3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури 

управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; 

4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її 

ефективнiстю; 

5) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; 

6) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; 

7) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; 

8) визначення кредитної полiтики Банку; 

9) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi вiддiлу внутрiшнього аудиту; 

10) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних 

пiдроздiлiв Банку; 

11) призначення (обрання) i звiльнення (припинення повноважень) Голови та членiв 

Правлiння Банку, керiвника вiддiлу внутрiшнього аудиту, призначення та звiльнення головного 

бухгалтера, за поданням Голови Правлiння - вiдповiдального працiвника Банку; 

12) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 

13) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її 

вдосконалення; 

14) визначення порядку роботи та планiв вiддiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його 

дiяльнiстю; 

15) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, затвердження умов 

договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; 

16) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним 

зборам для прийняття рiшення щодо нього; 

17) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими 

органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за 

дiяльнiстю Банку, вiддiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами 

проведення зовнiшнього аудиту; 

18) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї 

та лiквiдацiї, створення вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; 

19) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами 

Правлiння Банку та працiвниками вiддiлу внутрiшнього  

аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та 

компенсацiйних виплат; 

20) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо 

його дiяльностi вiдповiдно до законодавства; 

21) скликання загальних зборiв, пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття 

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 

скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  

22) повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Банку вiдповiдно до 

законодавства; 

23) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, яка 

є меншою 25% вартостi активiв Банку; 



24) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком цiнних паперiв, крiм акцiй; 

25) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком; 

26) вирiшення питань про участь Банку у групах, про заснування iнших юридичних осiб; 

27) прийняття рiшення  про  вчинення  значного  правочину,  якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг,  що є його предметом,  становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв  вартостi  активiв  

за  даними  останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 

28) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи та 

затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; 

29) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до 

законодавства України; 

30)  затвердження порядку    здiйснення  операцiй  iз пов'язаними з Банком особами; 

31) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством 

України; 

32) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством 

України; 

33) визначення дати складення перелiку осiб,  якi мають право  

на отримання дивiдендiв,  порядку та строкiв виплати дивiдендiв  у межах  граничного  

строку, визначеного законодавством України; 

34) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до 

законодавства України; 

35) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

36) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку, затвердження умов договорiв, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiрiв оплати його послуг;  

37) прийняття спiльно з Правлiнням рiшень щодо надання кредиту, позики, гарантiї чи 

поручительства  особi,  яка  належить  до управлiнського персоналу Банку, якщо загальна 

сума кредиту  (позики,  гарантiї  чи поручительств)   цiй  особi  перевищує 120000  грн. 

(гривневий еквiвалент);  

38) прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги i спонсорської пiдтримки; 

39) вирiшення питань про створення Банком неприбуткових спiлок чи асоцiацiй; 

40) затвердження символiки Банку; 

41) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Банку; 

42) здiйснення iнших повноважень, якi вiдносяться до компетенцiї Спостережної ради  

вiдповiдно до законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, 

статуту Банку, цього положення, а також делегованих загальними зборами. 

 

Обов`язки: 

1) дiяти на користь Банку, його вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку, ставити 

iнтереси Банку вище власних; 

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, цим 

Положенням, договором (контрактом) мiж членом Спостережної ради та Банком, та iншими 

внутрiшнiми документами Банку; 

3) ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх службових обов'язкiв; 

4) приймати рiшення в межах наданих повноважень; 

5) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Спостережною радою; 

6) особисто брати участь у засiданнях Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi на засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 

7) дотримуватися всiх встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання 



правочинiв, у вчиненнi яких є їх заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати 

банкiвську, комерцiйну,  конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi 

стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 

третiх осiб; 

9) протягом 5 (п'яти) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Спостережну раду та 

Правлiння Банку про втрату статусу акцiонера Банку або повноважень представника акцiонера 

Банку; 

10) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Спостережної 

ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Спостережної ради зобов'язаний 

протягом 5 (п'яти) робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Спостережну раду та 

Правлiння Банку;  

11) своєчасно надавати загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Банку;  

12) iншi обов'язки, передбаченнi чинним законодавством України, Статутом Банку та цим 

Положенням. 

 

 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному 

перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 30 рокiв. 

Попереднi посади: Заступник директора-начальник вiддiлу з депозитарної дiяльностi, 

внутрiшнiй аудитор. Посади на iнших пiдприємствах:Заступник директора-начальник вiддiлу з 

депозитарної дiяльностi, внутрiшнiй аудитор, ТОВ "ГАРАНТ IНВЕСТ", 69068, Запорiзька 

область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, вул. Вересаєва, 3. 18.09.2015р. рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв обрана на посаду члена Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК"  

строком на 3 роки. 

 

1) Посада 

 Голова ревiзiйної комiсiї 

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

 Фомiна Зiнаїда Максимiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1959 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 35 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Головний бухгалтер ТОВ "Клiнiка Мотор Сiч" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 25.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження Ревiзiйної комiсiї: -контролює дотримання Банком законодавства України 

i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; -розглядає звiти внутрiшнiх i 

зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам; -вносить на загальнi збори 

або Спостережнiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї ревiзiйної 

комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; 



-проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового 

року; -за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами 

фiнансового року готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: -пiдтвердження 

достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, -факти порушення 

законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. -здiйснює 

перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за дорученням загальних зборiв, 

Спостережної ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 

10 вiдсотками голосiв. Обов`язки:дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв 

Банку;виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Банку;виконувати свої 

зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;не розголошувати 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку.  

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному 

перiодi не отримувала, в натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 35 рокiв. 

Попереднi посади: головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоду на розкриття 

паспортних даних. Посади на iнших пiдприємствах: 1). Головний бухгалтер ТОВ "Клiнiка 

Мотор Сiч", м. Запорiжжя, вул. Брюлова, 6. 

Змiн у складi посадових осiб не було. 

 

1) Посада 

 член ревiзiйної комiсiї 

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

 Бочаров Андрiй Володимирович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник начальника юридичного вiддiлу ПрАТ "Торговий дiм "Олена" 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 25.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження Ревiзiйної комiсiї: -контролює дотримання Банком законодавства України 

i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; -розглядає звiти внутрiшнiх i 

зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам; -вносить на загальнi збори 

або Спостережнiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї ревiзiйної 

комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; 

-проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового 

року; -за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами 

фiнансового року готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: -пiдтвердження 

достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, -факти порушення 

законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. -здiйснює 

перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за дорученням загальних зборiв, 

Спостережної ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 



10 вiдсотками голосiв. Обов`язки:дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв 

Банку;виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Банку;виконувати свої 

зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;не розголошувати 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку.  

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному 

перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 21 рiк. 

Попереднi посади: заступник начальника юридичного вiддiлу, начальник юридичного 

управлiння, директор юридичного департаменту. Посади на iнших пiдприємствах: директор 

юридичного департаменту ТОВ "Стратегiя-ресурс" (69014, м. Запорiжжя, вул. Волзька, 27). Змiн 

у складi посадових осiб не було. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних 

даних. 

 

1) Посада 

 член ревiзiйної комiсiї 

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

 Труфанов Роман Вiкторович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1984 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 7 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Спецiалiст служби безпеки ПрАТ "Торговий дiм "Олена"  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 25.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження Ревiзiйної комiсiї: -контролює дотримання Банком законодавства України 

i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; -розглядає звiти внутрiшнiх i 

зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним зборам; -вносить на загальнi збори 

або Спостережнiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї ревiзiйної 

комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; 

-проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового 

року; -за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами 

фiнансового року готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: -пiдтвердження 

достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, -факти порушення 

законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. -здiйснює 

перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за дорученням загальних зборiв, 

Спостережної ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 

10 вiдсотками голосiв. Обов`язки:дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв 

Банку;виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Банку;виконувати свої 

зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;не розголошувати 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку.  

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному 

перiодi не отримував, в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 7 рокiв. 

Попереднi посади: заступник директора з реалiзацiї готової продукцiї, юрисконсульт, провiдний 

юрисконсульт, спецiалiст служби безпеки; Посади на iнших пiдприємствах: спецiалiст служби 



безпеки ТОВ "Стратегiя-ресурс"  (69014, м. Запорiжжя, вул. Волзька, 27). Змiн у складi 

посадових осiб не було. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

 

1) Посада 

 член Правлiння, заступник Голови Правлiння 

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

 Бериславський Сергiй Миколайович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 12 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник керуючого - начальник сектору корпоративного бiзнесу вiддiлення  ПАТ 

"ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 23.09.2013, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження Правлiння: 

1) забезпечення пiдготовки для затвердження Спостережною радою проектiв бюджету 

Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; 

2) реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; 

3) визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку; 

4) реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Спостережною 

радою, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу 

ризикiв; 

5) формування визначеної Спостережною радою органiзацiйної структури Банку; 

6) розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених 

пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку; 

7) забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для 

зберiгання активiв клiєнтiв; 

8) iнформування Спостережної ради про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення 

законодавства, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану Банку 

або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку;  

9) поточне управлiння дiяльнiстю Банку; 

10) прийняття, внесення змiн, доповнень, вiдмiна внутрiшнiх нормативних документiв Банку 

з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, 

вiдповiдно до повноважень Правлiння, крiм внутрiшнiх нормативних документiв, якi вiднесенi 

до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради; 

11) створення комiтетiв та комiсiй Банку для вирiшення тематичних питань, затвердження 

положень про комiтети та комiсiї Банку, їх кiлькiсного та особового складу; 

12) призначення та звiльнення заступникiв головного бухгалтера Банку; 

13) визначення планiв та напрямкiв дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, здiйснення 

контролю за виконанням цих планiв; 

14) розгляд матерiалiв перевiрок i ревiзiй Банку та прийняття по них рiшення; 

15) розгляд звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку; 

16) затвердження перелiку вiдомостей, якi складають банкiвську та комерцiйну таємницю i 



конфiденцiйну iнформацiю Банку та порядок їх захисту; 

17) визначення порядку дiловодства у Банку; 

18) прийняття рiшень про самостiйну або пайову участь у будiвництвi, а також про 

придбання i вiдчуження нерухомого майна Банку, з урахуванням обмежень, визначених цим 

статутом та  законодавством України; 

19) прийняття рiшень щодо управлiння корпоративними правами, якi належать Банку в 

iнших суб'єктах господарювання; 

20) встановлення лiмiтiв на здiйснення операцiй вiдокремленими пiдроздiлами Банку, з 

урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв 

та/або Спостережної ради, а також на прийняття рiшень комiтетами Банку. 

  

 

Обов`язки: 

1) приймати рiшення в межах наданих повноважень та дiяти в iнтересах Банку; 

2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим 

Положенням та iншими актами внутрiшнього регулювання дiяльностi Банку; 

3) виконувати рiшення, прийнятi  загальними зборами та Спостережною радою Банку; 

4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Голову Правлiння 

про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини; 

5) брати участь  у засiданнях Спостережної ради Банку на її вимогу; 

6) контролювати пiдготовку та своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння Банку 

в межах питань, що вiдносяться до їх компетенцiї; 

7) завчасно готуватись до засiдань Правлiння Банку, зокрема, знайомитись з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами. збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi 

необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 

8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати 

банкiвську, комерцiйну,  конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi 

стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу 

до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

9) своєчасно надавати на вимогу органiв та посадових осiб Банку повну i точну iнформацiю 

з питань дiяльностi пiдпорядкованих їм пiдроздiлiв.  

 

 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному 

перiодi  отримав у розмiрi: 350 250,12  грн., в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж 

роботи 12 рокiв. Попереднi посади: економiст, провiдний економiст, начальник вiддiлу, 

заступник керуючого фiлiєю. Змiн у складi посадових осiб не було.  Посаду на будь-яких iнших 

пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

 

1) Посада 

 В.о. Голови Правлiння, член Правлiння, заступник Голови Правлiння 

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

 Чихун Вадим Васильович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 



 19 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник керуючого фiлiєю ПАТ "Кредитпромбанк" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 14.11.2013, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження Правлiння: 

1) забезпечення пiдготовки для затвердження Спостережною радою проектiв бюджету 

Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; 

2) реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; 

3) визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку; 

4) реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Спостережною 

радою, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу 

ризикiв; 

5) формування визначеної Спостережною радою органiзацiйної структури Банку; 

6) розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених 

пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку; 

7) забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для 

зберiгання активiв клiєнтiв; 

8) iнформування Спостережної ради про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення 

законодавства, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану Банку 

або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку;  

9) поточне управлiння дiяльнiстю Банку; 

10) прийняття, внесення змiн, доповнень, вiдмiна внутрiшнiх нормативних документiв Банку 

з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, 

вiдповiдно до повноважень Правлiння, крiм внутрiшнiх нормативних документiв, якi вiднесенi 

до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради; 

11) створення комiтетiв та комiсiй Банку для вирiшення тематичних питань, затвердження 

положень про комiтети та комiсiї Банку, їх кiлькiсного та особового складу; 

12) призначення та звiльнення заступникiв головного бухгалтера Банку; 

13) визначення планiв та напрямкiв дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, здiйснення 

контролю за виконанням цих планiв; 

14) розгляд матерiалiв перевiрок i ревiзiй Банку та прийняття по них рiшення; 

15) розгляд звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку; 

16) затвердження перелiку вiдомостей, якi складають банкiвську та комерцiйну таємницю i 

конфiденцiйну iнформацiю Банку та порядок їх захисту; 

17) визначення порядку дiловодства у Банку; 

18) прийняття рiшень про самостiйну або пайову участь у будiвництвi, а також про 

придбання i вiдчуження нерухомого майна Банку, з урахуванням обмежень, визначених цим 

статутом та  законодавством України; 

19) прийняття рiшень щодо управлiння корпоративними правами, якi належать Банку в 

iнших суб'єктах господарювання; 

20) встановлення лiмiтiв на здiйснення операцiй вiдокремленими пiдроздiлами Банку, з 

урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв 

та/або Спостережної ради, а також на прийняття рiшень комiтетами Банку. 

  

 

Обов`язки: 

1) приймати рiшення в межах наданих повноважень та дiяти в iнтересах Банку; 

2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим 

Положенням та iншими актами внутрiшнього регулювання дiяльностi Банку; 



3) виконувати рiшення, прийнятi  загальними зборами та Спостережною радою Банку; 

4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Голову Правлiння 

про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини; 

5) брати участь  у засiданнях Спостережної ради Банку на її вимогу; 

6) контролювати пiдготовку та своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння Банку 

в межах питань, що вiдносяться до їх компетенцiї; 

7) завчасно готуватись до засiдань Правлiння Банку, зокрема, знайомитись з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами. збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi 

необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 

8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати 

банкiвську, комерцiйну,  конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi 

стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу 

до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

9) своєчасно надавати на вимогу органiв та посадових осiб Банку повну i точну iнформацiю 

з питань дiяльностi пiдпорядкованих їм пiдроздiлiв.  

 

 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному 

перiодi  отримав у розмiрi: 483 838,25  грн., в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж 

роботи 19 рокiв. Попереднi посади: бухгалтер, старший бухгалтер, начальник сектору, 

начальник вiддiлу, заступник директора, заступник керуючого фiлiєю. 14.11.2013р. рiшенням 

Спостережної ради призначений членом Правлiння, запступником Голови Правлiння. З 

02.06.2015р. рiшенням Спостережної ради призначений в.о. Голови Правлiння.  Посаду на 

будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття 

паспортних даних. 

 

1) Посада 

 член Правлiння, головний бухгалтер 

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

 Мотроненко Лариса Олексiївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", начальник управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 17.09.2007, обрано бестроково 

9) Опис 

 Повноваження Правлiння: 

1) забезпечення пiдготовки для затвердження Спостережною радою проектiв бюджету 

Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; 

2) реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; 

3) визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку; 

4) реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Спостережною 

радою, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу 



ризикiв; 

5) формування визначеної Спостережною радою органiзацiйної структури Банку; 

6) розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених 

пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку; 

7) забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для 

зберiгання активiв клiєнтiв; 

8) iнформування Спостережної ради про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення 

законодавства, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану Банку 

або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку;  

9) поточне управлiння дiяльнiстю Банку; 

10) прийняття, внесення змiн, доповнень, вiдмiна внутрiшнiх нормативних документiв Банку 

з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, 

вiдповiдно до повноважень Правлiння, крiм внутрiшнiх нормативних документiв, якi вiднесенi 

до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради; 

11) створення комiтетiв та комiсiй Банку для вирiшення тематичних питань, затвердження 

положень про комiтети та комiсiї Банку, їх кiлькiсного та особового складу; 

12) призначення та звiльнення заступникiв головного бухгалтера Банку; 

13) визначення планiв та напрямкiв дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, здiйснення 

контролю за виконанням цих планiв; 

14) розгляд матерiалiв перевiрок i ревiзiй Банку та прийняття по них рiшення; 

15) розгляд звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку; 

16) затвердження перелiку вiдомостей, якi складають банкiвську та комерцiйну таємницю i 

конфiденцiйну iнформацiю Банку та порядок їх захисту; 

17) визначення порядку дiловодства у Банку; 

18) прийняття рiшень про самостiйну або пайову участь у будiвництвi, а також про 

придбання i вiдчуження нерухомого майна Банку, з урахуванням обмежень, визначених цим 

статутом та  законодавством України; 

19) прийняття рiшень щодо управлiння корпоративними правами, якi належать Банку в 

iнших суб'єктах господарювання; 

20) встановлення лiмiтiв на здiйснення операцiй вiдокремленими пiдроздiлами Банку, з 

урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв 

та/або Спостережної ради, а також на прийняття рiшень комiтетами Банку. 

  

 

Обов`язки: 

1) приймати рiшення в межах наданих повноважень та дiяти в iнтересах Банку; 

2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим 

Положенням та iншими актами внутрiшнього регулювання дiяльностi Банку; 

3) виконувати рiшення, прийнятi  загальними зборами та Спостережною радою Банку; 

4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Голову Правлiння 

про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини; 

5) брати участь  у засiданнях Спостережної ради Банку на її вимогу; 

6) контролювати пiдготовку та своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння Банку 

в межах питань, що вiдносяться до їх компетенцiї; 

7) завчасно готуватись до засiдань Правлiння Банку, зокрема, знайомитись з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами. збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi 

необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 

8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати 

банкiвську, комерцiйну,  конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi 

стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу 

до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 



9) своєчасно надавати на вимогу органiв та посадових осiб Банку повну i точну iнформацiю 

з питань дiяльностi пiдпорядкованих їм пiдроздiлiв.  

 

 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному 

перiодi  отримала у розмiрi: 247 818,14  грн., в натуральнiй формi не отримувала. Загальний 

стаж роботи 26 рокiв. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

Попереднi посади: Начальник управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi; Головний 

бухгалтер; Заступник головного бухгалтера; головний бухгалтер; Заступник головного 

бухгалтера.Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  Змiн у складi посадових осiб 

не було. 

 

1) Посада 

 член Правлiння, вiдповiдальний працiвник 

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

 Удовiченко Олександр Васильович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "БАНК КIПРУ", головний спецiалiст вiддiлу фiнансового монiторингу юридичного 

управлiння. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 18.01.2011, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження Правлiння: 

1) забезпечення пiдготовки для затвердження Спостережною радою проектiв бюджету 

Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; 

2) реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; 

3) визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку; 

4) реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Спостережною 

радою, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу 

ризикiв; 

5) формування визначеної Спостережною радою органiзацiйної структури Банку; 

6) розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених 

пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку; 

7) забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для 

зберiгання активiв клiєнтiв; 

8) iнформування Спостережної ради про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення 

законодавства, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану Банку 

або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку;  

9) поточне управлiння дiяльнiстю Банку; 

10) прийняття, внесення змiн, доповнень, вiдмiна внутрiшнiх нормативних документiв Банку 

з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, 

вiдповiдно до повноважень Правлiння, крiм внутрiшнiх нормативних документiв, якi вiднесенi 



до компетенцiї загальних зборiв та Спостережної ради; 

11) створення комiтетiв та комiсiй Банку для вирiшення тематичних питань, затвердження 

положень про комiтети та комiсiї Банку, їх кiлькiсного та особового складу; 

12) призначення та звiльнення заступникiв головного бухгалтера Банку; 

13) визначення планiв та напрямкiв дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, здiйснення 

контролю за виконанням цих планiв; 

14) розгляд матерiалiв перевiрок i ревiзiй Банку та прийняття по них рiшення; 

15) розгляд звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку; 

16) затвердження перелiку вiдомостей, якi складають банкiвську та комерцiйну таємницю i 

конфiденцiйну iнформацiю Банку та порядок їх захисту; 

17) визначення порядку дiловодства у Банку; 

18) прийняття рiшень про самостiйну або пайову участь у будiвництвi, а також про 

придбання i вiдчуження нерухомого майна Банку, з урахуванням обмежень, визначених цим 

статутом та  законодавством України; 

19) прийняття рiшень щодо управлiння корпоративними правами, якi належать Банку в 

iнших суб'єктах господарювання; 

20) встановлення лiмiтiв на здiйснення операцiй вiдокремленими пiдроздiлами Банку, з 

урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв 

та/або Спостережної ради, а також на прийняття рiшень комiтетами Банку. 

  

 

Обов`язки: 

1) приймати рiшення в межах наданих повноважень та дiяти в iнтересах Банку; 

2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Банку, цим 

Положенням та iншими актами внутрiшнього регулювання дiяльностi Банку; 

3) виконувати рiшення, прийнятi  загальними зборами та Спостережною радою Банку; 

4) особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Голову Правлiння 

про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини; 

5) брати участь  у засiданнях Спостережної ради Банку на її вимогу; 

6) контролювати пiдготовку та своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння Банку 

в межах питань, що вiдносяться до їх компетенцiї; 

7) завчасно готуватись до засiдань Правлiння Банку, зокрема, знайомитись з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами. збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi 

необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 

8) дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики. Не розголошувати 

банкiвську, комерцiйну,  конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та персональнi данi, якi 

стали їм вiдомi у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу 

до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

9) своєчасно надавати на вимогу органiв та посадових осiб Банку повну i точну iнформацiю 

з питань дiяльностi пiдпорядкованих їм пiдроздiлiв.  

 

 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в звiтному 

перiодi  отримав у розмiрi: 129 575,72 грн., в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж 

роботи 20 рокiв. Попереднi посади: Головний спецiалiст вiддiлу фiнансового монiторингу 

юридичного управлiння; Вiдповiдальний працiвник з фiнансового монiторингу; Фахiвець 

сектору протидiї вiдмиванню коштiв, отриманих злочинним шляхом;Фахiвець вiддiлу 

внутрiшньої безпеки та охорони;Фахiвець управлiння банкiвської безпеки. Посади на iнших 

пiдприємствах не займає. Змiн у складi посадових осiб не було. Посадова особа не надала згоду 

на розкриття паспортних даних. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 

Спостережної ради 

Богуслаєв 

Олександр 

Вячеславович 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

член Спостережної 

ради 

Лебеденко Сергiй 

Степанович 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

член Спостережної 

ради 

Никитюк 

Олександр 

Павлович 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

член Спостережної 

ради 

Лунiн Вiктор 

Олексiйович 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

член Спостережної 

ради 

Мартиненко 

Тетяна Андрiївна 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Голова ревiзiйної 

комiсiї 

Фомiна Зiнаїда 

Максимiвна 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

член ревiзiйної 

комiсiї 

Бочаров Андрiй 

Володимирович 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

член ревiзiйної 

комiсiї 

Труфанов Роман 

Вiкторович 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

член Правлiння, 

заступник Голови 

Правлiння 

Бериславський 

Сергiй 

Миколайович 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

В.о. Голови 

Правлiння, член 

Правлiння, 

заступник Голови 

Правлiння 

Чихун Вадим 

Васильович 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

член Правлiння, 

головний 

бухгалтер 

Мотроненко 

Лариса Олексiївна 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

член Правлiння Удовiченко 

Олександр 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 



Васильович 

Усього 0 0 0 0 0 0 

 

 





VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"МОТОР-ГАРАНТ" 

31154435 69068, Україна, 

Запорізька обл., д/н р-н, 

м. Запорiжжя, 

Вересаєва, 3. 

765 170 63,7641 765 170 0 0 0 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" 

14307794 69068, Україна, 

Запорізька обл., д/н р-н, 

м. Запорiжжя, 

просп.Моторобудiвникi

в, 15 

392 415 32,7013 392 415 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

д/н д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Усього 1 157 585 96,4654 1 157 585 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 24.04.2015 

Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний: 

1. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "МОТОР-БАНК". 

2. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"МОТОР-БАНК". 

3. Затвердження звiту Правлiння ПАТ "МОТОР-БАНК", звiту Спостережної 

ради ПАТ "МОТОР-БАНК", звiту ревiзiйної комiсiї ПАТ "МОТОР-БАНК". 

4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi ПАТ "МОТОР-БАНК", рiчної 

фiнансової звiтностi ПАТ "МОТОР-БАНК" за 2014 рiк, та рiчного звiту ПАТ 

"МОТОР-БАНК" в цiлому.  

5. Затвердження заходiв за результатами розгляду висновкiв зовнiшнього 

аудиту. 

6. Розподiл прибутку за пiдсумками роботи ПАТ "МОТОР-БАНК" у 2014 

роцi. 

7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi та розвитку ПАТ 

"МОТОР-БАНК". 

8. Обрання та вiдкликання членiв Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК". 

Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 

Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК", встановлення розмiру їхньої 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

цивiльно-правових договорiв з членами Спостережної ради ПАТ 

"МОТОР-БАНК". 

9. Затвердження нової редакцiї статуту ПАТ "МОТОР-БАНК". 

10. Затвердження нової редакцiї положень про загальнi збори, Спостережну 

раду, Правлiння та ревiзiйну комiсiю ПАТ "МОТОР-БАНК". 

 

Акцiонерами надавалися пропозицiї щодо складу Спостережної ради бану. 

 

Результати розгляду: 

за 1 питанням порядку денного: 

обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв - Лебеденка Сергiя Степановича. 

 

за 2 питанням порядку денного: 

обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: 

Голова комiсiї: Патлах Вiталiй Федорович; 

Члени комiсiї: Неклюдов Олексiй Юрiйович, Сокирченко Людмила Михайлiвна. 

 

за 3 питанням порядку денного: 

- затвердити звiти  Правлiння та Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" про 

пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "МОТОР-БАНК" за 2014 рiк; 

- затвердити звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ "МОТОР-БАНК" про результати 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "МОТОР-БАНК" за 2014 рiк. 

  

за 4 питанням порядку денного: 

затвердити:  

- звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд Банку (звiт про фiнансовi 

результати) за 2014 рiк з прибутком у сумi 4 934 788, 32 (чотири мiльйони 

дев'ятсот тридцять чотири тисячi сiмсот вiсiмдесят вiсiм гривень тридцять двi 

копiйки) грн., що складений у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, та пiдтверджений аудиторською фiрмою ТОВ "АФ "ПКФ 

Аудит - фiнанси";  



- звiт про фiнансовий стан (Баланс) Банку станом на кiнець дня 31 грудня  2014 

року з валютою балансу 510 855 283, 07 (п'ятсот десять мiльйонiв вiсiмсот 

п'ятдесят п'ять тисяч двiстi вiсiмдесят три гривнi сiм копiйок) грн., що складений 

у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та 

пiдтверджений аудиторською фiрмою ТОВ "АФ "ПКФ Аудит - фiнанси";  

- рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ "МОТОР-БАНК" за 2014 рiк в цiлому, складену у 

вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та пiдтверджену 

аудиторською фiрмою ТОВ "АФ "ПКФ Аудит - фiнанси";  

 

за 5 питанням порядку денного: 

обмежитися розглядом висновкiв аудиторської фiрми ТОВ "АФ "ПКФ Аудит - 

фiнанси" за результатами перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк.  

  

за 6 питанням порядку денного: 

1) спрямувати 247 000, 00 гривень з прибутку за пiдсумками роботи ПАТ 

"МОТОР-БАНК" у 2014 роцi до резервного фонду Банку; 

2) решту отриманого за 2014 рiк прибутку, не розподiляти. 

  

за 7 питанням порядку денного: 

визначити основнi напрямки дiяльностi та розвитку Банку у 2015 роцi. 

 

за 8 питанням порядку денного: 

1. Достроково вiдкликати (припинити повноваження) Голову та членiв 

Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" ", а саме: Богуслаєва О.В., Лебеденко 

С.С., Ратко С.Г., Ширкова В.Т. та  Лунiна В.О. 

 

2. Обрати: 

Головою Спостережної ради:        Богуслаєва Олександра Вячеславовича  

Членами Спостережної ради:       Лебеденка Сергiя Степановича 

            Лунiна Вiктора Олексiйовича 

            Нiкiтюка Олександра Павловича 

            Батiя Iгора Васильовича 

 

3. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою 

та членами Спостережної ради Банку. 

Оплату дiяльностi Голови та членiв Спостережної ради Банку не встановлювати. 

Особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з 

Головою та членами Спостережної ради Банку, обрати Голову Правлiння ПАТ 

"МОТОР-БАНК". 

   

за 9 питанням порядку денного: 

внести змiни до статуту ПАТ "МОТОР-БАНК" шляхом затвердження статуту 

ПАТ "МОТОР-БАНК" у новiй редакцiї, та уповноважити Голову Правлiння ПАТ 

"МОТОР-БАНК" на пiдписання нової редакцiї статуту ПАТ "МОТОР-БАНК".  

 

за 10 питанням порядку денного: 

1. Внести змiни до Положення "Про загальнi збори акцiонерiв ПАТ 

"МОТОР-БАНК" шляхом затвердження Положення "Про загальнi збори 

акцiонерiв ПАТ "МОТОР-БАНК" в новiй редакцiї.  

 

2. Внести змiни до Положення "Про Спостережну раду ПАТ "МОТОР-БАНК" 

шляхом затвердження Положення "Про Спостережну раду ПАТ "МОТОР-БАНК" 

в новiй редакцiї. 

 

3. Внести змiни до Положення "Про Правлiння ПАТ "МОТОР-БАНК" шляхом 



затвердження Положення "Про Правлiння ПАТ "МОТОР-БАНК" в новiй редакцiї. 

 

4. Щодо внесення змiн до Положення "Про ревiзiйну комiсiю ПАТ 

"МОТОР-БАНК" шляхом затвердження Положення "Про ревiзiйну комiсiю ПАТ 

"МОТОР-БАНК" в новiй редакцiї - рiшення не прийнято. 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 18.09.2015 

Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ "МОТОР-БАНК". 

2. Обрання секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"МОТОР-БАНК". 

3. Вiдкликання  членiв Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК". 

4. Обрання членiв Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК". 

5. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 

Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК", встановлення розмiру їхньої 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

цивiльно-правових договорiв з членами Спостережної ради ПАТ 

"МОТОР-БАНК". 

 

Акцiонерами надавалися пропозицiї щодо складу Спостережної ради бану. 

Проведення позачергових зборiв акцiонерiв iнiцiйовано Спостережною радою 

Банку. 

 

Результати розгляду: 

за 1 питанням порядку денного: 

обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: 

Голова комiсiї: Патлах Вiталiй Федорович; 

Члени комiсiї: Неклюдов Олексiй Юрiйович, Сокирченко Людмила Михайлiвна. 

  

за 2 питанням порядку денного: 

обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв - Лебеденка Сергiя Степановича. 

 

за 3 питанням порядку денного: 

достроково вiдкликати (припинити повноваження) Голову та членiв 

Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК", а саме: Богуслаєва О.В., Лебеденко 

С.С., Лунiна В.О., Никитюка О.П., Батiя  I.В. 

  

за 4 питанням порядку денного: 

Обрати: 

Головою Спостережної ради:        Богуслаєва Олександра Вячеславовича  

Членами Спостережної ради:       Лебеденка Сергiя Степановича 

            Лунiна Вiктора Олексiйовича 

            Никитюка Олександра Павловича 

                           Мартиненко Тетяну Андрiївну 

 

за 5 питанням порядку денного: 

Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та 

членами Спостережної ради Банку. 

Оплату дiяльностi Голови та членiв Спостережної ради Банку не встановлювати. 

Особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з 



Головою та членами Спостережної ради Банку, обрати в.о. Голови Правлiння 

ПАТ "МОТОР-БАНК" Чихуна В.В. 

 

 



VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітного 

періоду 

За результатами періоду, 

що передував звітному 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 0 0 

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

    

Дата виплати дивідендів     

Опис 24.04.2015р. загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення не розподiляти 

прибуток за 2014 рiк, крiм обов'язкового спрямування коштiв до резервного 

фонду. 

 

25.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення не розподiляти 

прибуток за 2015 рiк, крiм обов'язкового спрямування коштiв до резервного 

фонду. 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма 

"Каупервуд" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 20219083 

Місцезнаходження 49044, Україна, Дніпропетровська обл., 

д/н р-н, м. Днiпропетровськ, Гоголя, 15 

А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0031 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.07.2020 

Міжміський код та телефон (056) 370-19-76 

Факс (0562) 47-16-36 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту 

Опис ТОВ аудиторська фiрма "Каупервуд" 

надає аудиторськi послуги з 

проведення аудиту рiчної фiнансової 

звiтностi ПАТ "МОТОР-БАНК" за 2015 

рiк. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001, Україна, д/н р-н, м. Київ, Б. 



Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/н 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 279-65-40 

Факс (044) 279-13-22 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть центрального 

депозитарiю 

Опис ПАТ "НДУ" надає послуги ПАТ 

"МОТОР-БАНК" вiдповiдно до умов 

договору про обслуговування випускiв 

цiнних паперiв, до умов якого ПАТ 

"МОТОР-БАНК" приєднався на 

пiдставi Заяви про приєднання до умов 

договору про обслуговування випускiв 

цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГАРАНТ 

IНВЕСТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 32013602 

Місцезнаходження 69068, Україна, Запорізька обл., д/н р-н, 

м. Запорiжжя, Вересаєва, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

263450 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (061) 218-74-85 

Факс (061) 218-74-85 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис У звiтному перiодi ТОВ "ГАРАНТ 

IНВЕСТ" продовжує надавати послуги 

ПАТ "МОТОР-БАНК" вiдповiдно до 

умов договору про вiдкриття рахунку в 

цiнних паперах. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Рейтингове 

агентство "IBI-Rating" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 33262696 

Місцезнаходження 03680, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. 

Горького (Антоновича), 172 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010 

Міжміський код та телефон (044) 362 90 84; 

Факс (044) 521 20 15 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi рейтингування 

Опис Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Рейтингове 

агентство "IBI-Rating" надає  послуги з 

визначення та оновлення кредитного 

рейтингу ПАТ "МОТОР-БАНК". 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07.12.2010 1154/1/10 ДКЦПФР UA4000025712 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

100 1 200 000 120 000 000 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами не здiйснюється на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Доля держави вiдсутня. Свої акцiї Банк на протязi звiтного 

перiоду не викупав. Iншi цiннi папери Банк не випускав. Акцiї ПАТ "МОТОР-БАНК" включенi до бiржового списку ПФТС без включення до 

бiржового Реєстру. Акцiї Банку не є в лiстингу. 

 



XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Банк створений у серпнi 2007 р. Свiдоцтво про реєстрацiю в Державному реєстрi банкiв № 316 

вiд 10.08.2007 р. Протягом 2015 року Банк не брав участi у процесах злиття, приєднання, подiлу, 

видiлення. На загальних зборах акцiонерiв 11.11.2009 року було прийняте рiшення про змiну 

типу товариства з вiдкритого акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство на 

виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" . Замiна свiдоцтва про державну 

реєстрацiю ПАТ "МОТОР-БАНК" вiдбулася 16.12.2009 року. Останнi змiни до Статуту Банку 

зареєстрованi державним реєстратором 14.09.2015 року. Злиття, подiл, приєднання, 

перетворення, видiлу у звiтному перiодi не було. 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 

Органами  управлiння Банку є: загальнi збори, Правлiння. Органом контролю є: Спостережна 

рада. Компетенцiя зазначених органiв регламентується Статутом Банку.  Пiдроздiл 

внутрiшнього аудиту  функцiонально пiдпорядковується Спостережнiй радi Банку, а з питань 

оперативного управлiння - Головi Правлiння Банку. З метою зменьшення ризикiв операцiйної 

дiяльностi у Банку створенi комiтети: 1)Кредитний комiтет є колегiальним органом Правлiння 

Банку i здiйснює контроль за кредитною дiяльнiстю банку в межах прав i повноважень, 

передбачених Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради 

банку. Склад Кредитного комiтету затверджується Правлiнням Банку. Питання про обрання 

складу Кредитного комiтету, а також про виключення вiдповiдних осiб з числа членiв комiтету 

приймаються Правлiнням Банку. 2 ) Комiтет з питань управлiння активами i пасивами Банку 

(далi по тексту - КУАП) є колегiальним органом Правлiння Банку i здiйснює оперативне 

керiвництво дiяльнiстю Банку з питань собiвартостi пасивiв i прибутковостi активiв, полiтики 

процентної маржi, розглядає питання вiдповiдностi термiновостi активiв i пасивiв. 3) Тарифний 

комiтет (далi по тексту - Комiтет) є колегiальним органом Правлiння Банку, створеним з метою 

формування єдиної тарифної полiтики Банку, аналiзу i вироблення пропозицiй по тарифах на 

послуги банку, оцiнки доцiльностi впровадження нових видiв банкiвських послуг. Дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв Банк не має. Банк має три  вiддiлення, що розташованi за 

адресами: вiддiлення №1 - м.Запорiжжя, пр. Ленiна, 68; вiддiлення№2 -  м. Запорiжжя, бул. 

Центральний, 21.  вiддiлення №3 -  м.Запорiжжя , вул Українська, 50. Вiддiлення ПАТ 

"МОТОР-БАНК" надають широкий комплекс послуг клiєнтам - фiзичним та юридичним особам. 

Основними перспективами розвитку є пiдвищення iнвестицiйної привабливостi, збiльшення 

клiєнтської бази та валового доходу Банку.  Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з 

попереднiм звiтним перiодом не має. 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 111 чол. Середня 

численнiсть позаштатних працiвникiв - 0. Особи, якi працюють за сумiсництвом - 3чол. 

Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 5 чол. 

Фонд оплати працi 9750,4 тис. грн. Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року 



на 12,5% у звязку iз ростом iндексу iнфляцiї. Кадрова програма Банку спрямована на 

забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам, що реалiзується за рахунок 

ретельного пiдбору квалiфiкованих кадрiв на вакансiї, навчання та пiдвищення квалiфiкацiї 

наявних працiвникiв. 

 

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 

ПАТ МОТОР-БАНК" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

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 

ПАТ "МОТОР-БАНК" не проводить спiльну дiяльнiсть 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. 

 

 

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  

Банк в межах наданих Нацiональним банком України банкiвської лiцензiї та генеральної 

лiцензiїна здiйснення валютних операцiй надає великий спектр банкiвських послуг клiєнтам - 

суб'єктам усiх форм господарювання: фiнансовим ,банкiвським та небанкiвським установам, 

державним та приватним пiдприємствам, суб'єктам пiдприємництва, фiзичним особам на 

територiї Запорiзької областi. Перелiк банкiвських операцiй, якi ПАТ "МОТОР-БАНК" мав 

право здiйснювати i здiйснював у 2015 роцi: 1.Операцiї з валютними цiнностями: - 

неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та 

нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; - 

ведення кореспонденських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; - 

ведення кореспонденських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; - 

вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та 

здiйснення операцiй за ними; - залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку 

України. - вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та 

здiйснення операцiй за ними. 2. Емiсiя власних цiнних паперiв (не здiйснювалась). 3. Здiйснення 

операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг). 4. Операцiї за 

дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: - з iнструментами грошового ринку; - з iнструментами, 

що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках; - з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами. Банк 

не планує перспективнiстi окремих послуг. Фактор сезонностi має незначний вплив i пов`язаний 

з коливанням загального рiвня дiлової активностi окремих галузей нацiональної 

економiки.Основний ринок збуту послуг Україна. Клiєнти ПАТ "МОТОР-БАНК" - фiзичнi та 

юридичнi особи, резиденти та нерезиденти, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї 

Запорiзької областi, лiдери вiтчизняної економiки та провiднi українськi компанiї, ринок збуту - 

Україна. Основнi ризики в дiяльностi емiтента функцiональнi, фiнансовi, зовнiшн фактори. 

Стратегiя ризик-зменшення Банку базується на дотриманнi принципу беззбитковостi дiяльностi 

та спрямована на забезпечення оптимального спiввiдношення мiж прибутковiстю окремих 

бiзнес-напрямiв та рiвнем ризикiв, що приймає на себе Банк, здiйснюючи певнi операцiї. В 

процесi управлiння ризиками задiянi Спостережна рада, Правлiння, Вiддiл внутрiшнього аудиту 

та спецiалiзований пiдроздiл - вiддiл аналiзу i управлiння ризиками. Правлiння Банку є 

вiдповiдальним за функцiонування системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками. 

Спостережна рада формує загальнi принципи управлiння ризиками. Вiддiл внутрiшнього аудиту 

здiйснює перевiрку та тестування систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками. 

Комiтети та комiсiї, якi приймають участь в процесi управлiння ризиками: 

Кредитний комiтет; Комiтет з питань управлiння активами та пасивами (КУАП); Тарифний 

комiтет.Комiтет по роботi з проблемними активами. Канали збуту й методи послуг, якi 

використовує емiтент - прямi та непрямi. Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй 

здiйснює дiяльнiсть емiтент: Починаючи з 2010 року банкiвська система перiодично зазнає 

труднощiв з лiквiднiстю.  

Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент: розвиток 

галузi залежить вiд змiни банкiвського законодавства, економiчної та полiтичної ситуацiї в 

державi. 

Канали збуту та методи продажу послуг: Ринком збуту послугї є Україна. Товариство працює 

безпосередньо з клiєнтами.  



сировина в дiяльностi емiтента не використовується. 

Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть 

емiтент: розвиток галузi залежить вiд змiни банкiвського законодавства та банкiвської полiтики 

держави. 

Становище емiтента на ринку: банк є достатньо вiдомим, становище емiтента на ринку 

стабiльне. 

Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв: Новi товари та технологiї майже не 

впроваджуються в зв"язку iз спадом в економiцi. 

Iнформацiя про конкуренцiю в галузi:Банк здiйснює свою дiяльнiсть в достатньо жорстких 

конкурентних умовах.  Основними конкурентами Банку (за територiальним принципом) є два 

запорiзьких банки - ПАТ "МЕТАБАНК", та ПАТ "Iндустрiалбанк". Рiвень конкуренцiї середнiй. 

Особливостi послуг емiтента: це банкiвськi послуги, кредитнi послуги, депозитнi послуги. 

Перспективнi плани розвитку емiтента: нарощування клiєнтської бази; 

збiльшення обсягу активiв/пасивiв, з урахуванням якостi їх структури; 

пiдтримка стабiльного та адекватного росту капiталу Банку; 

охоплення прiоритетних сегментiв ринку банкiвських послуг України, розвиток мережi 

вiддiлень по Запорiзькiй областi та Українi; 

розширення спектру кредитних продуктiв шляхом створення нових видiв та оптимiзацiї 

iснуючих процедур; 

органiзацiя комплексного обслуговування клiєнтiв; 

використання сучасних банкiвських технологiй у роботi з клiєнтами. 

Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 

% у загальному об'ємi постачання: постачальникiв сировини та матерiалiв Товариство не має.  

 

 

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 iснування банку придбано: будiвлi на суму 26 480 тис. грн., машини та 

обладнання на суму 6 721 тис. грн., транспортнi засоби на суму 3 152 тис. грн., iнструменти, 

прилади, iнвентар, меблi на суму 2 035 тис. грн. ,iншi основнi засоби на суму 1 343 тис. грн., 

iншi необоротнi матерiальнi активи 1 398 тис. грн., незавершенi капiтальнi вкладення в основнi 

засоби та нематерiальнi активи склали 602 тис. грн., вкладення в нематерiальнi активи склали  

480 тис. грн. Договори на придбання в майбутньому основних засобiв станом на кiнець дня 

31.12.2015 р. вiдсутнi. Вибуття основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв в 

звiтному перiодi склало 45 тис.грн. Планiв щодо iнвестицiй або придбань, пов'язаних з 

господарською дiяльнiстю, Товариство не має. 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 

звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація Банк здiйснює операцiї з пов'язаними особами 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: Методика визначення iнсайдерiв/пов'язаних осiб 

ПАТ <МОТОР-БАНК>, затверджена Правлiнням Банку, вiдповiдно до якої проводиться 

визначення приналежностi контрагентiв Банку до кола iнсайдерiв/пов'язаних осiб, Положення 

про проведення операцiй з пов'язаними особами ПАТ <МОТОР-БАНК> та Положення про 

проведення операцiй з iнсайдерами у ПАТ <МОТОР-БАНК>, якi регламентують порядок 

здiйснення, контроль та нагляд за операцiями з пов'язаними особами. 

 

Iнсайдери/пов'язанi особи - юридичнi або фiзичнi особи, у визначеннi Закону України <Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть > та Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 24 (МСБО 

24).  

 

Операцiя з пов'язаною особою - надання або обмiн ресурсами, послугами або зобов'язаннями 

мiж пов'язаними особами, незалежно вiд того, чи стягується за це плата. 

 

Значний вплив - це можливiсть брати участь у прийняттi рiшень юридичної особи щодо 

визначення фiнансової або операцiйної полiтики та вiдповiдних питань, що, однак, не 

передбачає контролю за цим процесом.  

 

Контроль - це можливiсть здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння або дiяльнiсть 

юридичної особи, у тому числi обумовлена володiнням 50 чи бiльше вiдсотками статутного 

капiталу, договором або будь-яким iншим чином. 

 

База iнсайдерiв/пов'язаних осiб - визначений перелiк контрагентiв Банку, якi по вiдношенню до 

Банку є iнсайдерами/пов'язаними  особами (клiєнти Банку). 

 

Правлiнням Банку двiчi на рiк (станом на 1 сiчня та 1 липня) ретельно розглядається та  

затверджується база iнсайдерiв/пов'язаних осiб Банку.  

 

Перелiк пов'язаних осiб критично переглядається й обговорюється принаймнi один раз на рiк на 

засiданнях Спостережної ради Банку. 

 

У Банку забезпечується наявнiсть вiдповiдних iнформацiйних систем для виявлення активних 

операцiй з iнсайдерами/пов'язаними особами, ведення перелiку iнсайдерiв/пов'язаних осiб 

Банку, визначення обсягу операцiй щодо кожного iнсайдера/пов'язаної особи, а також 

загального обсягу таких операцiй з метою їх монiторингу. 

 

 

 

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:будiвлю,меблi, iнвентар та iншi активи, банкiвське 

обладнання,транспортнi засоби та комп'ютерну технiку. Банк орендує примiщення для 

розмiщення трьох вiддiлень загальною площею 239 кв. м. Примiщення Банку вiдповiдає 

вимогам Нацiонального банку України. Мiсце знаходження основних засобiв:Україна, 

Запорiзька область, м. Запорiжжя, 69068, просп. Моторобудiвникiв, 54Б. ,42  



Угоди оперативного лiзингу в якостi лiзингодавця у 2015 роцi Банком не укладались.  

Станом на 31.12.2014р. та 31.12.2015р. прийнятi в оперативний лiзинг (оренду) необоротнi 

активи за вартiстю, що зазначена в угодах про оперативний лiзинг (оренду) складають 1 346 

тис.грн. та 2 313 тис. грн. вiдповiдно.  

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 2015 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 

немає. 

 

 

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. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних 

обмежень висока. 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

У звiтному перiодi Банком сплачено штраф НБУ у розмiрi 12 000, 00 грн. за несвоечасне 

подання iнформацiї про структуру власностi. 

 

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 за рахунок об'єму та рiзноманiтностi послуг, для 

поточних потреб капiталу Банку. Робочого капiталу у звiтному роцi було достатньо. 

Регулятивний капiтал Банку постiйно зростає. Достатнiсть робочого капiталу для поточних 

потреб: робочого капiталу достатньо для поточних потреб. Можливi шляхи покращення 

лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента: фахiвцi Товариства не проводили у звiтному роцi 

оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi.  

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного року не має. 

 

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) 

Прiоритетними напрямками дiяльностi ПАТ "МОТОР-БАНК" у 2015 роцi залишались 

розширення клiєнтської бази та залучення на кредитне обслуговування корпоративних клiєнтiв.  

Стратегiчнi задачi Банку: 

Нарощування клiєнтської бази; 

Збiльшення обсягу активiв/пасивiв, з урахуванням якостi їх структури; 



Пiдтримка стабiльного та адекватного росту капiталу Банку; 

Охоплення прiоритетних сегментiв ринку банкiвських послуг України.  

Шляхи досягнення стратегiчних задач Банку: 

Розвиток мережi вiддiлень по Запорiжжю та Українi; 

Розширення спектру кредитних продуктiв шляхом створення нових видiв та оптимiзацiї 

iснуючих процедур; 

Органiзацiя комплексного обслуговування клiєнтiв; 

Використання сучасних банкiвських технологiй у роботi з клiєнтами. 

Стратегiя подальшої дiяльностi щонайменше на рiк не передбачає розширення виробництва або 

реконструкцiї, а також полiпшення фiнансового стану. 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок у звiтному роцi Банком не проводилося. 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною 

в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких 

виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Банк упродовж 2015 року мав декiлька судових справ з несумлiнними позичальниками, якi були 

передбачувальнi та особливого впливу на фiнансовий стан ПАТ "МОТОР-БАНК" не здiйснили. 

 

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 

Метою дiяльностi Банку є забезпечення належного прибутку акцiонерiв та пiдтримка високої 

стабiльностi Банку, досягнення позицiй фiнансово стiйкого й конкурентоспроможного Банку, 

сфокусованого на наданнi банкiвських послуг високого рiвня якостi й технологiчностi цiльовим 

групам клiєнтiв: Корпоративним клiєнтам - юридичним особам, що не вiдносяться до категорiї 

малого бiзнесу, а саме: промисловим пiдприємствам; 

сiльськогосподарським великим пiдприємствам; 

Фiзичним особам, що прагнуть до росту свого добробуту i якостi життя, включаючи 

спiвробiтникiв пiдприємств, що обслуговуються Банком. 

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 32 392 30 504 0 0 32 392 30 504 

  будівлі та споруди 24 701 24 187 0 0 24 701 24 187 

  машини та обладнання 3 467 2 804 0 0 3 467 2 804 

  транспортні засоби 1 422 1 438 0 0 1 422 1 438 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 



  інші 2 802 2 075 0 0 2 802 2 075 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 32 392 30 504 0 0 32 392 30 504 

Опис 

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 - 39 942 

тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 41 609тис.грн. 

Ступiнь використання основних засобiв:100%. 

Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiоду 7 550тис.грн., на 

кiнець звiтного перiоду - 11 105тис. грн.  

Обмежень на використання майна протягом звiтного року не було. 

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв - придбання нових основних 

засобiв. 

 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

д/н 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

д/н 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

д/н 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

д/н 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

д/н 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 



д/н 30.12.1899 0 X 30.12.1899 

Податкові зобов'язання X 2 902 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 564 728 X X 

Усього зобов'язань X 567 630 X X 

Опис Зобов`язання у сумi 564 728 тис. грн. складаються з: кошти 

клiєнтiв - 563 382 тис.грн.,  iншi фiнансовi зобов`язання - 98 

тис.грн, iншi зобов`язання 1 248 тис.грн. 

 

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

24.04.2015 28.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

29.05.2015 02.06.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

18.09.2015 22.09.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2015 2 1 

2 2014 1 0 

3 2013 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 



 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток X  

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 5 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше  



(запишіть) 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  24 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський X  

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть) iнших комiтетiв не створено 

Інше (запишіть) iнших комiтетiв не створено 

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності 

комітетів 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

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 (запишіть) 

 
 X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 



 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

24.04.2015р. було обрано нових членiв Спостережної ради - Никитюка 

О.П., Батiя I.В. Iншi члени Спостережної ради були переобранi на новий 

строк.18.09.2015р. було обрано нового члена Спостережної ради - 

Мартиненко Т.А. Iншi члени Спостережної ради були переобранi на 

новий строк. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  3 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 

органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 



Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні 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? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
В Банку iснують iншi внутрiшнi Положення i iнструкцiї, якi 

регламентують операцiйну дiяльнiсть Банку. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 



Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні так так так так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

iншi причини вiдсутнi 



 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

Дiяльнiсть Банку у звiтному роцi перевiрялась фахiвцями Нацiонального 

банку України. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

так 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій X  

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

д/н 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
X 



Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  так 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: д/н 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

д/н 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

Метою дiяльностi Банку є забезпечення належного прибутку акцiонерiв 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,  

- Фiзичним особам, що прагнуть до росту свого добробуту i якостi життя, включаючи 

спiвробiтникiв пiдприємств, що обслуговуються Банком. 

 

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

1). ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"МОТОР-ГАРАНТ", 69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, вул. 

Вересаєва, 3., ЄДРПОУ 31154435. 

2). Публiчне акцiонерне товариство "МОТОР СIЧ", 

69068, Запорiзька область, Шевченкiвський район, м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, 

15, ЄДРПОУ 14307794. 

Вiдповiдають встановлениму законодавству. Змiн у складi власникiв iстотної участi у звiтному 

перiодi не було. 

 

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 



та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

Факти порушення Спостережною радою та Правлiнням Банку внутрiшнiх правил, що призвели 

до заподiяння шкоди Банку або клiєнтам Банку вiдсутнi. 

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

У звiтному перiодi до банку був застосований заход впливу НБУ - штраф у розмiрi 12 000, 00 

грн. за несвоєчасне розкриття iнформацiї про структуру власностi. 

 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

Стратегiя ризик-менеджменту Банку базується на дотриманнi принципу беззбитковостi 

дiяльностi та спрямована на забезпечення оптимального спiввiдношення мiж прибутковiстю 

окремих бiзнес-напрямiв та рiвнем ризикiв, що приймає на себе Банк, здiйснюючи певнi 

операцiї. 

В процесi управлiння ризиками задiянi Спостережна рада, Правлiння, Вiддiл внутрiшнього 

аудиту та спецiалiзований пiдроздiл - вiддiл аналiзу i управлiння ризиками. Правлiння Банку є 

вiдповiдальним за функцiонування системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками. 

Спостережна рада формує загальнi принципи управлiння ризиками. Вiддiл внутрiшнього аудиту 

здiйснює перевiрку та тестування систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками. 

Серед основних функцiй вiддiлу аналiзу i управлiння ризиками: забезпечення проведення 

кiлькiсної та якiсної оцiнки ризикiв, на якi наражається банк; забезпечення методологiї з 

управлiння ризиками; iдентифiкацiя i монiторинг ризикiв та iх складових; аналiз можливих 

сценарiїв; пiдготовка звiтностi щодо ризикових позицiй та надання рекомендацiй Правлiнню 

щодо їх оптимального значення; участь в кредитному процесi в частинi оцiнки фiнансового 

стану позичальникiв та оцiнки лiквiдностi забезпечення, аналiзу кредитних продуктiв та 

процесiв. 

Комiтети та комiсiї, якi приймають участь в процесi управлiння ризиками: 

Кредитний комiтет;  

Комiтет з питань управлiння активами та пасивами (КУАП);  

Тарифний комiтет. 

Комiтет по роботi з проблемними активами 

 

 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

Пiдроздiл внутрiшнього аудиту є органом контролю Банку, вiддiл внутрiшнього аудиту 

пiдпорядковується Спостережнiй радi Банку, а з питань оперативного управлiння - Головi 

Правлiння Банку. Внутрiшнiй аудит допомогає Банку досягти встановлених цiлей, шляхом 

забезпечення систематичного пiдходу до оцiнки та пiдвищення ефективностi процесiв 

внутрiшнього контролю, управлiння ризиками та корпоративного управлiння. 

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

Фактiв вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений в статутi Банку розмiр, 

протягом звiтного року не було. 

 



8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

Протягом звiтного року купiвлi-продажу активiв, що перевищують встановлений у статутi Банку 

розмiр, не було. 

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

Банк здiйснює операцiї з пов'язаними особами 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: Методика визначення iнсайдерiв/пов'язаних осiб ПАТ 

<МОТОР-БАНК>, затверджена Правлiнням Банку, вiдповiдно до якої проводиться визначення 

приналежностi контрагентiв Банку до кола iнсайдерiв/пов'язаних осiб, Положення про 

проведення операцiй з пов'язаними особами ПАТ <МОТОР-БАНК> та Положення про 

проведення операцiй з iнсайдерами у ПАТ <МОТОР-БАНК>, якi регламентують порядок 

здiйснення, контроль та нагляд за операцiями з пов'язаними особами. 

 

Iнсайдери/пов'язанi особи - юридичнi або фiзичнi особи, у визначеннi Закону України <Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть > та Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 24 (МСБО 

24).  

 

Операцiя з пов'язаною особою - надання або обмiн ресурсами, послугами або зобов'язаннями 

мiж пов'язаними особами, незалежно вiд того, чи стягується за це плата. 

 

Значний вплив - це можливiсть брати участь у прийняттi рiшень юридичної особи щодо 

визначення фiнансової або операцiйної полiтики та вiдповiдних питань, що, однак, не 

передбачає контролю за цим процесом.  

 

Контроль - це можливiсть здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння або дiяльнiсть 

юридичної особи, у тому числi обумовлена володiнням 50 чи бiльше вiдсотками статутного 

капiталу, договором або будь-яким iншим чином. 

 

База iнсайдерiв/пов'язаних осiб - визначений перелiк контрагентiв Банку, якi по вiдношенню до 

Банку є iнсайдерами/пов'язаними  особами (клiєнти Банку). 

 

Правлiнням Банку двiчi на рiк (станом на 1 сiчня та 1 липня) ретельно розглядається та  

затверджується база iнсайдерiв/пов'язаних осiб Банку.  

 

Перелiк пов'язаних осiб критично переглядається й обговорюється принаймнi один раз на рiк на 

засiданнях Спостережної ради Банку. 

 

У Банку забезпечується наявнiсть вiдповiдних iнформацiйних систем для виявлення активних 

операцiй з iнсайдерами/пов'язаними особами, ведення перелiку iнсайдерiв/пов'язаних осiб 

Банку, визначення обсягу операцiй щодо кожного iнсайдера/пов'язаної особи, а також 

загального обсягу таких операцiй з метою їх монiторингу. 

 

 

 



10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

Рекомендацiй органiв, що здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо 

аудиторського висновку не надходило. 

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

 

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма 

"Каупервуд"  

Мiсцезнаходження :  вул. Гоголя, 15-А, мiсто Днiпропетровськ, Україна, 49044 

Телефон (факс):   +38 (056) 370-19-76 

 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 15 рокiв 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 другий рiк 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 не надавались 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 випадки виникнення конфлiкту iнтересiв вiдсутнi 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 Банк iснує вiсiм рокiв. 3 роки фiнансову звiтнiсть Банку пiдтверджувала аудиторська 

фiрма "Аваль", м. Запорiжжя. В 2011 роцi аудитора було змiнено через те, що Банк не 

задовольняли умови договору з аудитором. Фiнансову звiтнiсть за 2011 рiк пдтверджувала 

аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД", м. Днiпропетровськ.В 2012 роцi аудитора було змiнено 

через те, що Банк не задовольняли умови договору з аудитором. Фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк 

пiдтверджувала аудиторська фiрма ТОВ "КИЇВАУДИТ", м. КиївВ 2013 роцi аудитора було 

змiнено через те, що Банк не задовольняли умови договору з аудитором. Фiнансову звiтнiсть за 

2013 рiк пiдтверджує аудиторська фiрма ТОВ "Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси", м. 

КиївФiнансову звiтнiсть за 2014 рiк пiдтверджувала аудиторська фiрма ТОВ "Аудиторська 

фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси", м. КиївВ 2015 роцi аудитора було змiнено через те, що Банк не 

задовольняли умови договору з аудитором. Фiнансову звiтнiсть за 2015 рiк пдтверджувала 

аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД", м. Днiпропетровськ. 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

 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. 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 



 Згiдно внутрiшньої процедури всi скарги повиннi оформлюватися у письмовiй формi на 

iм'я Голови Правлiння. Упродовж одного тижня скарга повинна бути розглянута Головою 

Правлiння, а у разi потреби - Правлiнням Банку. На письмовий запит Банк повинен надати 

споживачу письмову вiдповiдь з зазначенням конкретних строкiв та дiй, стосовно усунення 

недолiкiв при наданнi фiнансових послуг. 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 Голова Правлiння Чихун Вадим Васильович є особою, яка уповноважена розглядати 

скарги. 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 Протягом звiтного року скарг стосовно надання фiнансових послуг Банком не надходило. 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 Позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг Банком за звiтний рiк не було. 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю аудиторська 

фiрма "Каупервуд" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

20219083 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

м. Днiпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15 А 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

0031, 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

 

Аудиторський висновок 

(звiт незалежного аудитора) 

ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" 

щодо фiнансової звiтностi 

Публiчного акцiонерного товариства "МОТОР-БАНК"  

за 2015 рiк станом на 31.12.2015 року  

 

Ми виконали аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства 

"МОТОР-БАНК" за 2015 рiк станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року (далi - 

"фiнансова звiтнiсть"), що додається та включає: звiт про фiнансовий стан 

(баланс), звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (звiт про фiнансовi 

результати), звiт про змiни у власному капiталi (звiт про власний капiтал), звiт 

про рух грошових коштiв та примiтки до звiтiв (додаток). 

Основнi вiдомостi: повне найменування - Публiчне акцiонерне товариство 

"МОТОР-БАНК"; iдентифiкацiйний код в ЄДРПОУ - 35345213; 

мiсцезнаходження - проспект Моторобудiвникiв, буд. 54-Б, м. Запорiжжя, 

Україна, 69068; дата державної реєстрацiї - 07.08.2007.  

Ми виконали аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного 

акцiонерного товариства "МОТОР-БАНК" (далi - "Банк") вiдповiдно до Договору 

про виконання аудиту вiд 12.10.2015 № 764 (дата початку проведення аудиту - 

12.10.2015, дата закiнчення проведення аудиту - 18.04.2016). 

  

Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть 



 

Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання 

фiнансової звiтностi згiдно вимогам мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi, а також за повноту та достовiрнiсть iнформацiї, наданої аудиторам. 

Керiвництво Банку вiдповiдає: за створення необхiдних умов для правильного 

ведення бухгалтерського облiку; за дотримання єдиних методологiчних засад 

бухгалтерського облiку; за складання та надання достовiрної фiнансової 

звiтностi, яка не повинна мiстити помилок та викривлень; за вибiр послiдовної 

облiкової полiтики, яка включає принципи оцiнки статей звiтностi та методи 

облiку окремих статей звiтностi. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

 

Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на 

основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми виконали аудит у вiдповiдностi 

до вимог  "Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання впевненостi та супутнiх послуг", якi прийнятi в Українi в якостi 

Нацiональних стандартiв аудиту, "Кодексу етики професiйних бухгалтерiв", 

Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 № 3125-ХII (зi 

змiнами та доповненнями) та iнших законодавчих актiв України.  

"Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг" вимагають вiд нас планування й виконання 

аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова 

звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Ми 

дотримувалися вiдповiдних етичних вимог. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми 

розглядали заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та 

достовiрного подання фiнансової звiтностi. Аудит включає також оцiнку 

використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених 

керiвництвом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали вiдповiднi та достатнi аудиторськi докази для 

висловлення нашої думки. 

 

Висловлення думки 

 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства 

"МОТОР-БАНК" в усiх суттєвих аспектах справедливо, повно й достовiрно 

вiдображає його фiнансовий стан на кiнець дня 31 грудня 2015 року, фiнансовi 

результати,  власний капiтал та рух грошових коштiв за 2015 рiк та складена у 

вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

Параграф з iнших питань 

 

Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що фiнансовий стан Банку, 



може зазнати суттєвих змiн пiд впливом сучасних тенденцiй до погiршення в 

свiтовiй i, вiдповiдно, у вiтчизнянiй економiцi.  

 

Генеральний директор                                                 В.В.Галасюк 

 

 

Аудитор                                                              Є.I.Бiлий 

(Сертифiкат аудитора банкiв № 0029, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської 

палати України вiд 29.10.2009 № 207/2, термiн чинностi сертифiката продовжено 

до 01.01.2020) 

 

18 квiтня 2016 року                                                  м. 

Днiпропетровськ 

 

 

 



Звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 31.12.2015 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Активи    

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 35 989 208 769 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
 0 0 

Торгові цінні папери 7 0 14 296 

Інші фінансові активи, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
8 0 0 

Кошти в інших банках 9 89 421 15 585 

Кредити та заборгованість клієнтів 10 145 119 205 358 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 6 874 16 898 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 373 564 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
13 0 0 

Інвестиційна нерухомість 14 55 57 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
 201 3 433 

Відстрочений податковий актив  251 509 

Гудвіл 15 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 16 31 106 32 392 

Інші фінансові активи 17 6 729 5 685 

Інші активи 18 9 054 7 873 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
19 2 395 0 

Усього активів  700 758 510 855 

Зобов'язання    

Кошти банків 20 0 0 

Кошти клієнтів 21 563 382 381 775 

Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0 

Інші залучені кошти 23 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток  2 902 0 

Відстрочені податкові зобов'язання  0 0 

Резерви за зобов'язаннями 24 0 6 

Інші фінансові зобов'язання 25 98 89 

Інші зобов'язання 26 1 248 1 361 

Субординований борг 27 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 19 0 0 

Усього зобов'язань  567 630 383 231 

Власний капітал    

Статутний капітал 28 120 000 120 000 

Емісійні різниці 28 0 0 

Незареєстровані внески до статутного капіталу  0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  10 240 4 948 

Резервні та інші фонди банку  2 888 2 641 

Резерви переоцінки 29 0 35 

Неконтрольована частка  0 0 

Усього власного капіталу  133 128 127 624 

Усього зобов'язань та власного капіталу  700 758 510 855 



Примітки: д/н 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

30.03.2016 року Керівник В.В. Чихун 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Трубнiкова Л.Ю. 061 7205431 Головний бухгалтер Л.О. Мотроненко 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 
за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 31 85 802 48 954 

Процентні витрати 31 -31 533 -22 153 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  54 269 26 801 

Комісійні доходи 32 26 484 18 053 

Комісійні витрати 32 -17 697 -13 907 

Результат від операцій з цінними паперами в 

торговому портфелі банку 
 -15 001 255 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
43 0 0 

Результат від переоцінки інших фінансових 

інструментів, що обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням результату переоцінки через 

прибутки або збитки 

 212 -15 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
11 75 0 

Результат від операцій з іноземною валютою  34 707 15 411 

Результат від переоцінки іноземної валюти  683 779 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
 0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

9, 10 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

20, 21, 23 0 0 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та 

коштів в інших банках 
9, 10 -40 727 -14 372 

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 

заборгованості та інших фінансових активів 
17, 18 -116 -63 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
11 246 -215 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
12 0 0 

Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 6 2 

Інші операційні доходи 33 415 420 

Адміністративні та інші операційні витрати 34 -27 783 -23 751 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  15 773 9 398 

Витрати на податок на прибуток 35 -10 234 -4 463 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває  5 539 4 935 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
19 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік  5 539 4 935 

Інший сукупний дохід:    

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на  0 35 



продаж 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів 
 0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків 
 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності 
 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
29 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік  0 35 

Усього сукупного доходу за рік  5 539 4 970 

 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку  5 539 4 970 

     неконтрольованій частці  0 0 

 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку  5 539 4 970 

     неконтрольованій частці  0 0 

 

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію  4,62 4,11 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
 0 0 

 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 

діяльності: 
36   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію  0 0 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
 0 0 

 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
36   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік 
 4,62 4,11 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
 0 0 

Примітки: д/н 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

30.03.2016 року Керівник В.В. Чихун 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Трубнiкова Л.Ю. 061 7205431 Головний бухгалтер Л.О. Мотроненко 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про зміни у власному капіталі 

(Звіт про власний капітал) 
за 2015 pік 

(тис.грн.) 

Найменування статті 
При-

мітки 

Належить власникам банку 

Неконт-р

ольо-вана 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 

стату

-тний 

капі-

тал 

емісій-

ні 

різниці 

резерв-н

і, інші 

фонди 

та 

резерви 

пере-оці

нки 

нероз-п

оді-лен

ий 

прибу-т

ок 

усьо

-го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Залишок на кінець періоду, що 

передує попередньому періоду 

(до перерахунку) 

 120 0

00 

0 2 546 108 122 

654 

0 122 654 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

5 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок попереднього періоду 

 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного доходу 29 0 0 130 4 840 4 97

0 

0 4 970 

Емісія акцій: 28        

    номінальна вартість  0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід  0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

        

    купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 48 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець 

попереднього періоду 

 120 0

00 

0 2 676 4 948 127 

624 

0 127 624 

Усього скупного доходу 29 0 0 212 5 292 5 50

4 

0 5 504 

Емісія акцій: 28        

    номінальна вартість  0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід  0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

        

    купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній  0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного 

періоду 

 120 0

00 

0 2 888 10 240 133 

128 

0 133 128 

Примітки: д/н 

 



Затверджено до випуску та підписано 

 

30.03.2016 Керівник В.В. Чихун 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Трубнiкова Л.Ю. 061 7205431 Головний бухгалтер Л.О. Мотроненко 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 2015 pік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані  80 849 46 395 

Процентні витрати, що сплачені  -33 502 -21 533 

Комісійні доходи, що отримані  26 368 17 979 

Комісійні витрати, що сплачені  -17 698 -13 846 

Результат операцій з торговими цінними паперами  -15 001 255 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
 212 -15 

Результат операцій з іноземною валютою  34 706 15 411 

Інші отримані операційні доходи  261 415 

Виплати на утримання персоналу, сплачені  -13 611 -12 163 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені  -10 462 -8 646 

Податок на прибуток, сплачений  -3 842 -1 410 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 

 48 280 22 842 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
 0 2 490 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

 14 296 -14 296 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках  -73 851 2 701 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
 24 068 -29 815 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
 -962 -816 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів  -3 576 -56 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів  183 579 121 778 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
 -77 122 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності 
 191 757 104 950 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
9, 17 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 10 075 5 000 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 10 -373 000 0 



погашення 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

мінусом сплачених грошових коштів 
17 0 0 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

Придбання основних засобів 14 -1 819 -1 739 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 200 -5 

Придбання нематеріальних активів 14 -676 -66 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
 -365 220 3 190 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 26 0 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 

Отримання інших залучених коштів 21 0 0 

Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
17 0 0 

Дивіденди, що виплачені 35 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності 
 0 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
 683 779 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
 -172 780 108 919 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду  208 769 99 850 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 35 989 208 769 

Примітки: д/н 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

30.03.2016 року Керівник В.В. Чихун 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Трубнiкова Л.Ю. 061 7205431 Головний бухгалтер Л.О. Мотроненко 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  0 0 

Коригування:    

Знос та амортизація  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під 

знецінення активів 
 0 0 

Амортизація дисконту/(премії)  0 0 

Результат операцій з торговими цінними паперами  0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою  0 0 

(Нараховані доходи)  0 0 

Нараховані витрати  0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної 

діяльності 
 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності  0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим  0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 

 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток 
 0 0 

Податок на прибуток, що сплачений  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від  0 0 



операційної діяльності 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
9, 17 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

мінусом сплачених грошових коштів 
17 0 0 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

Придбання основних засобів 14 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

Придбання нематеріальних активів 14 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
 0 0 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 26 0 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 

Отримання інших залучених коштів 21 0 0 

Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
17 0 0 

Дивіденди, що виплачені 35 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності 
 0 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти 
 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду  0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

 року Керівник В.В. Чихун 

 (підпис, ініціали, прізвище) 



 Головний бухгалтер Л.О. Мотроненко 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтка 1. Iнформацiя про банк 

Найменування, мiсцезнаходження Банку. 

Повне офiцiйне найменування: публiчне акцiонерне товариство "МОТОР-БАНК". 

Скорочене офiцiйне найменування: ПАТ "МОТОР-БАНК" 

Мiсцезнаходження Банку: Україна, 69068, м.Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, буд.54 "Б". 

Дата державної реєстрацiї Банка : 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). 

Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про Банк: http://motor-bank.ua/ 

Органiзацiйно-правова форма Банку. 

Публiчне акцiонерне товариство. 

 Назва органу управлiння, у вiданнi якого перебуває Банк.          

Банк є самостiйним суб'єктом господарювання. 

Характеристика банкiвської дiяльностi.  

ПАТ "МОТОР-БАНК" дiє на банкiвському ринку Запорiзької областi з 2008 року (статутний 

капiтал банку станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року складає 120 млн. грн.). 

Клiєнти ПАТ "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 ПАТ "МОТОР-БАНК" у 2015 роцi 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 кiнець 2015 року, на пiдставi банкiвської лiцензiї та генеральної лiцензiї на 

здiйснення валютних операцiй, ПАТ "МОТОР-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 ПАТ "МОТОР-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. 

Банк функцiонує як унiверсальний. В межах наданих НАЦIОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ 

лiцензiй та дозволу Банк надає великий спектр банкiвських послуг клiєнтам - суб'єктам усiх 

форм господарювання: фiнансовим банкiвським та небанкiвським установам, державним та 

приватним пiдприємствам, суб'єктам пiдприємництва, фiзичним особам на територiї Запорiзької 

областi. 

Стратегiчна мета Банку.  

Метою дiяльностi Банку є забезпечення належного прибутку акцiонерiв 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: 

" промисловим пiдприємствам; 

" 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 по Запорiзькiй областi; 

- розширення спектру кредитних продуктiв шляхом запровадження нових та оптимiзацiї 

iснуючих процедур; 

- органiзацiя комплексного обслуговування клiєнтiв; 

використання сучасних банкiвських технологiй у роботi з клiєнтами. 

Частка керiвництва в акцiях Банку 

  За станом на кiнець 2015 р. члени Правлiння Банку акцiями Банку не володiють. Члени 

Спостережної ради, якi є представниками юридичних осiб акцiонерiв Банку,  акцiями Банку не 

володiють.  

 

 



 

Власники iстної участi ПАТ "МОТОР-БАНК" станом на 31 грудня 2015 року 

 

Рядок Найменування/ 

Прiзвище, iм'я, по батьковi Країна реєстрацiї/ громодянство Код за ЄДРПОУдля юридичних 

осiб Пряма участь, % Опосередкована участь, % 

1 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"МОТОР -ГАРАНТ" Україна 31154435 63,7642 0 

2 Публiчне акцiонерне товариство "МОТОР СIЧ" Україна 14307794 32,7013

 0 

3 Богуслаєв Олександр Вячеславович Україна - 0 96,47 

4 Богуслаєв Вячеслав Олександрович (асоцiйована особа - батько Богуслаєва Олександра 

Вячеславовича) Україна - 0 96,47 

 

 

            Фiнансову звiтнiсть затверджено до випуску 30 березня 2016 року та пiдписано 

уповноваженими особами Банку: виконуючим обов'язки Голови Правлiння Чихуном Вадимом 

Васильовичом та головним бухгалтером Мотроненко Ларисою Олексiївною. 

Рiшення щодо здiйснення значних правочинiв  уповноваженими органами Банку в 2015 роцi не 

приймалися. 

Протягом 2015 року Банк не отримував позик, кредитiв, не розмiщував цiнних паперiв на суму, 

що перевищують 25 вiдсоткiв активiв, рiшення про припинення або банкрутство Банку 

Загальними зборами акцiонерiв або судом протягом 2015 року не приймалися. 

 

 

Примiтка 2. 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. 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 погашати 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. 

Рiчна iнфляцiя за пiдсумками звiтного року становила 43,3%, що є найбiльшим показником з 

2000 р. За пiдсумками 3-х останнiх рокiв кумулятивний iндекс iнфляцiї сягнув 80%, що 

наближає Україну до країн з гiперiнфляцiйною економiкою. Девальвацiя нацiональної валюти у 

вiдношеннi до долара США за 2015 р. перевищила 50%. Зростання облiкової ставки з 14% 

рiчних на початок року до 30% рiчних з 04.03.2015 р. з подальшим зменшенням до 27% рiчних з 

28.08.2015 р. та до 22% з 25.09.2015 р. фактично заморозило обсяги кредитування та зробило 

вкладення у депозитнi сертифiкати НБУ найбiльш вигiдним фiнансовим iнструментом за 



спiввiдношенням "цiна - ризик".  

Посилення кризових тенденцiй в економiцi України, якi спостерiгалися у 2015 р., 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. 

Керiвництво вважає, що воно здiйснює всi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльної дiяльностi 

та розвитку Банку. 

Вплив цих умов на на фiнансовий стан Банку на кiнець 2015 року був проявлений у виглядi 

зменшення обсягу клiєнтського кредитно-iнвестицiйного портфелю у порiвннi з початком року 

(як номiнального, так й з урахуванням сформованих резервiв) з одночасним збiльшенням (до 

53% вiд обсягу чистих активiв) обсягу вкладень Банку в депозитнi сертифiкати НБУ, бiльш нiж 

двократному скороченню обсягу клiєнтських депозитiв. Структура доходiв та витрат Банку 

також зазнала змiн: 

- питома вага процентних доходiв зросла з 58% у 2014 р. до 64% у 2015 р., у т.ч. за операцiями з 

депозитними сертифiкатами НБУ - з 1% до 21% валових доходiв Банку; 

- питома вага витрат на формування резервiв зросла з 19% у 2014 р. до 32% у 2015 р. 

 

Полiтика Банку щодо полiпшення фiнансових результатiв у 2015 р. полягала у наступному: 

- поступове пiдвищення процентної ставки за кредитними операцями з юридичними 

особами до рiвня облiкової ставки НБУ; 

- збiльшеннi обсягу непроцентних доходiв; 

- пiдтримання ставки за депозитами клiєнтiв на мiнiмальному рiвнi, необхiдному для 

утримання портфелю; 

- посилення контролю над рiвнем адмiнiстративно-господарських витрат (темп їх росту бiв 

найменшим серед усiх статей витрат Банку); 

- обмеження iнвестицiйних вкладень; 

- максимальне використання вкладень у депозитнi сертифiкати НБУ для "утилiзацiї" 

надлишкової лiквiдностi.   

Основними чинниками та впливами, що визначили фiнансовi результати дiяльностi Банку в 2015 

р., стали: 

- висока волатильнiсть курсу нацiональної валюти до основних iноземних валют; 

- зростання облiкової ставки НБУ та, як наслiдок, загального рiвня процентних ставок за 

усiма фiнансовими iнструментами; 

- суттєве зростання ризикiв кредитування прямого позичальника; 

- формування резервiв пiд можливi втрати за активними операцiями станом на 01.01.2016 

р. за МСФЗ. 

Основними джерелами фiнансування активних операцй Банку у 2015 р. були залишки за 

коштами клiєнтiв на вимогу та капiтал (з врахуванням сформованих резервiв пiд можливi втрати 

за активними операцiями). Вплив депозитiв клiєнтiв на формування ресурсної бази суттєво 

зменшився, як через загальноринковi тенденцiї щодо вiддтоку коштiв вкладникiв iз банiвської 

системи, так й через консервативну процентну полiтику Банку щодо залучення депозитiв. 

Заплановане спiввiдношення мiж зобов'язаннями та власним капiталом знаходиться у диапазонi 

2,8 - 3.  



 

Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi 

Банк пiдготував цю фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 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 2015 року.  

Фiнансова звiтнiсть ПАТ "МОТОР-БАНК" складена вiдповiдно до концептуальної основи 

достовiрного подання та є звiтнiстю загального призначення. 

Банк веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї 

бухгалтерського облiку та звiтностi в банкiвських  установах України, встановлених правилами 

Нацiонального банку України вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.  

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.  

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. 

 Банк не має дочiрнiх компанiй i не складає консолiдовану звiтнiсть.  

 Банк не має iнвестицiй в асоцiйованi компанiї.  

 

Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики 

 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.

   

Примiтка 4.1.  Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi. 

Фiнансовi активи та зобов'язання вiдображаються за справедливою вартiстю, первiсною 

вартiстю або амортизованою собiвартiстю залежно вiд їх квалiфiкацiї. 

Справедлива вартiсть - це сума грошових коштiв, достатня для придбання активу чи виконання 

зобов'язання при здiйсненнi угоди мiж незалежними сторонами, добре обiзнаними та дiйсно 

бажаючими  здiйснити цю угоду. Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну пропозицiї 

для фiнансових активiв та цiну попиту для фiнансових зобов'язань, що котируються на 

активному ринку. Стосовно активiв та зобов'язань iз ринковими ризиками, що взаємно 

компенсуються, Банк може використовувати середнi ринковi цiни для визначення справедливої 

вартостi позицiї iз ризиками, що взаємно компенсуються, та застосовувати до чистої вiдкритої 

позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї. Фiнансовий iнструмент вважається таким, 



що котирується на активному ринку, якщо котирування цього фiнансового iнструменту є вiльно 

та регулярно доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї та якщо цi котирування 

вiдображають фактичнi та регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних умовах. 

Для визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня 

iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методики оцiнки, як 

модель дисконтування грошових потокiв, оцiночнi моделi, що базуються на даних про останнi 

угоди, здiйсненi мiж непов'язаними сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти 

iнвестування. Застосування методик оцiнки може вимагати припущень, що не пiдкрiпленi 

ринковими даними. У цiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкривається у тих випадках, коли 

замiна будь-якого такого припущення можливим альтернативним варiантом може  призвести до 

суттєвої змiни суми прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов'язань. 

Первiсна вартiсть  -  це сума сплачених грошових коштiв або їх еквiвалентiв або справедлива 

вартiсть iнших ресурсiв, наданих для придбання активу на дату придбання, яка включає витрати 

на проведення операцiї. Оцiнка за первiсною вартiстю застосовується лише до iнвестицiй в 

iнструменти капiталу, якi не мають ринкових котирувань i справедлива вартiсть яких не може 

бути достовiрно визначена, а також похiднi фiнансовi iнстр ументи, якi пов'язанi з такими 

iнструментами капiталу та розрахунки за якими повиннi здiйснюватись шляхом поставки таких 

iнструментiв капiталу, якi не мають котирувань. 

Витрати на проведення операцiї - це притаманнi витрати, що безпосередньо пов'язанi iз 

придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Витрати на проведення операцiї 

включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у 

якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються 

регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при 

перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або 

дисконтiв за борговими зобов'язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних 

витрат чи витрат на зберiгання.  

Амортизована собiвартiсть - це сума за якою фiнансовий актив чи зобов`язання оцiнюється пiд 

час первiсного визнання, мiнус виплати основної суми, плюс нарахованi проценти, плюс або 

мiнус накопичена амортизацiя будь-якої рiзницi мiж цiєю первiсною сумою та сумою 

погашення, розрахована iз застосуванням методу ефективної процентної ставки, та мiнус 

будь-яке зменшення фiнансових активiв унаслiдок знецiнення. 

Метод ефективної процентної ставки  -  це метод визнання процентних доходiв або витрат 

протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки (ефективної 

процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка  -  це 

процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без 

урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну 

дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до чистої 

балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується 

для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати 

змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред 

понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не 

змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконт и амортизуються протягом 

всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi 

та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної 

процентної ставки. 

Облiкова полiтика Банку щодо критерiїв визнання та подальшої оцiнки конкретних активiв i 

зобов'язань, доходiв i витрат розкривається у вiдповiдних примiтках до цього звiту. 

Примiтка 4.2.  Первiсне визнання фiнансових iнструментiв 

Банк визнає фiнансовi активи та зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) тодi, коли вiн 

стає стороною контрактних зобов'язань стосовно даного iнструменту. Операцiї зi звичайного 

придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов'язань визнаються з використанням облiку за 



датою розрахунку. Усi iншi операцiї з придбання або продажу  фiнансових iнструментiв 

визнаються тодi, коли Банк стає стороною договору про придбання фiнансового iнструменту. 

Згiдно з положеннями МСБО 39  фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi 

активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити i 

дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, або фiнансовi активи, наявнi 

для продажу.  

Фiнансовi активи та зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю плюс, у 

випадку якщо фiнансовий актив чи фiнансове зобов'язання визнаються не за справедливою 

вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, понесенi витрати на проведення 

операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску даного фiнансового активу або 

фiнансового зобов'язання. За вiдсутностi активного ринку основою для визначення поточної 

справедливої вартостi є данi про останнi договори, здiйсненi мiж непов'язаними сторонами. 

В подальшому фiнансовi активи та зобов'язання вiдображаються за справедливою вартiстю, 

первiсною вартiстю або амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Облiкова полiтика 

щодо подальшої переоцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних 

пiдроздiлах основних принципiв облiкової полiтики. 

Примiтка 4.3.  Знецiнення фiнансових активiв. 

Фiнансовi активи, крiм фiнансових активiв облiкованих за справедливою вартiстю, iз 

вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, оцiнювалися на предмет наявностi ознак 

знецiнення на кiнець кожного звiтного перiоду. Збитки вiд знецiнення визнаються у складi 

прибутку або збитку по мiрi їх виникнення. Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли 

iснує об'єктивне свiдчення того, що у результатi однiєї або бiльше подiй, якi вiдбулися пiсля 

первiсного визнання фiнансового активу, вiдбувся негативний вплив на очiкуванi майбутнi 

потоки грошових коштiв вiд iнвестицiї. Для iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi мають та не 

мають котирування i якi класифiкуються як наявнi для продажу, iстотне або тривале зменшення 

справедливої вартостi таких цiнних паперiв нижче їхньої первiсної вартостi вважається 

об'єктивним свiдченням знецiнення. Для всiх iнших фiнансових активiв свiдченнями знецiнення 

можуть бути такi фактори: 

- iстотнi фiнансовi труднощi емiтента або контрагента; 

- порушення договору, невиконання зобов'язань, несплата у строк процентiв або основної 

суми заборгованостi; 

- Банку стало вiдомо, що позичальник збанкрутує або буде здiйснювати фiнансову 

реорганiзацiю; 

зникнення активного ринку для фiнансового активу у зв'язку iз фiнансовими труднощами. 

Якщо об'єктивнi свiдчення зменшення корисностi для окремо оцiненого фiнансового активу 

вiдсутнi, Банк включає такий актив у групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками 

кредитного ризику та оцiнює їх на зменшення корисностi у сукупностi, тобто на портфельнiй 

основi. Кредитнi операцiї, якi оцiнюються на зменшення корисностi окремо (на iндивiдуальнiй 

основi) i для яких збиток вiд зменшення корисностi визнається або продовжує визнаватися, не 

включаються у сукупну оцiнку зменшення корисностi. Нарахованi доходи за користування 

позиками вiдносяться до портфелю, до якого вiдповiдно класифiковано основний борг (тiло) 

кредиту. Усi кредитнi операцiї одного позичальника оцiнюються окремо з розрахунком 

кредитного ризику щодо кожного окремого договору. У разi отримання по кредитних операцiях 

одного позичальника рiзних вiдсоткiв резервування та визначення рiзних категорiй кредитного 

портфеля, усi договори даного клiєнта резервуються пiд найбiльший процент резервування, що 

розрахований за його договорами, мають однаковий кредитний ризик та категорiю кредитного 

портфелю для розрахунку зменшення корисностi (iндивiдуальний або портфельний). 

Аналiз об'єктивних свiдчень зменшення корисностi окремо оцiненого фiнансового iнструменту 

(кредиту) проводиться на пiдставi таких ознак: 

- наявнiсть випадкiв несвоєчасного погашення процентiв чи суми кредиту; 

- наявнiсть ознак того, що Банк очiкує труднощi щодо погашення позичальником повної 



суми кредитiв та вiдсоткiв по них; 

- наявнiсть ознак, що свiдчать про фiнансовi труднощi позичальника; 

- змiни показникiв дiяльностi позичальника (показники за поточний та попереднiй 

перiоди): виручка, чистий прибуток (збиток) за перiод (порiвняльний аналiз з аналогiчним 

перiодом попереднього року), актив балансу на звiтну дату, кредитнi зобов'язання на звiтну 

дату, iншi поточнi та довгостроковi зобов'язання, статутний капiтал на звiтну дату; 

- аналiз грошових надходжень на всi поточнi рахунки позичальника та їх достатнiсть для 

виконання клiєнтом своїх зобов'язань перед Банком; 

- порушення виконання умов кредитних договорiв протягом термiну користування 

кредитними коштами i, в першу чергу, в частинi своєчасного погашення кредиту, виконання 

графiку зниження кредитної заборгованостi та сплати вiдсоткiв, незалежно вiд термiну 

прострочення; 

- змiна керiвництва, конфлiкти мiж засновниками та/або керiвниками компанiї, що 

належать до вищого керiвництва позичальника-юридичної особи,  реорганiзацiя та/або 

радикальна змiна концепцiї розвитку компанiї-позичальника; 

- значне скорочення долi ринку, яку займає позичальник та/або посилення позицiй 

конкурентного середовища в зазначеному сегментi ринку; 

- нацiональнi чи локальнi економiчнi та/або полiтичнi умови, якi корелюють iз 

невиконанням зобов'язань позичальника перед Банком; 

- смерть позичальника-фiзичної особи або банкрутство позичальника юридичної особи; 

- наявнiсть будь-яких iнших ознак, якi можуть впливати на оцiнку корисної вартостi позик. 

Розрахунок зменшення корисностi фiнансового iнструменту (кредитної операцiї) проводиться за 

балансовими даними амортизованої собiвартостi кредиту станом на звiтну дату, що включають 

основну заборгованiсть (тiло кредиту), нарахованi та несплаченi вiдсотки за кредитом, премiю та 

дисконт. 

Резерви пiд можливi втрати по фiнансових iнструментах дорiвнюють сумi знецiнення 

фiнансового iнструменту. Зменшенням корисностi фiнансового iнструменту (знецiненням) є 

втрата економiчної вигоди в сумi перевищення балансової вартостi активу над сумою 

очiкуваного вiдшкодування, спричинена однiєю або декiлькома збитковими подiями, якi 

вiдбулися пiсля первiсного визнання такого активу i мають вплив на очiкуванi грошовi потоки за 

ним. 

Створення резервiв  -  це визнання Банком витрат для вiдображення реального результату 

дiяльностi Банку з урахуванням змiни якостi його активiв або змiни рiвня ризикованостi 

кредитних операцiй.   

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд 

знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля 

визначення остаточної суми збитку. Для певних категорiй фiнансових активiв (наприклад таких 

як кредити, наданi клiєнтам), активи, якi за оцiнками, не знецiнилися iндивiдуально, додатково 

оцiнюються на предмет знецiнення на колективнiй основi. Об'єктивними свiдченнями 

знецiнення для портфеля кредитiв та дебiторської заборгованостi можуть слугувати минулий 

досвiд Банку зi збору платежiв, збiльшення кiлькостi прострочених платежiв у портфелi, а також 

помiтнi змiни у загальнодержавних або мiсцевих економiчних умовах, пов'язаних iз 

невиконанням умов iз виплати дебiторської заборгованостi. 

Балансова вартiсть фiнансового активу зменшується на суму знецiнення за допомогою 

використання рахунку резервiв. Для фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою 

вартiстю, якщо  у подальшому перiодi  сума збитку вiд знецiнення зменшується i це зменшення 

можна об'єктивно вiднести до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання знецiнення, то ранiше 

визнаний збиток вiд  знецiнення  списується  через прибуток або збиток у тiй мiрi, в якiй 

балансова вартiсть iнвестицiї на дату сторнування знецiнення не перевищує амортизовану 

вартiсть, яка б iснувала, якби не було визнане знецiнення. У випадку коли актив, наявний для 

продажу, вважається знецiненим, сума, яка включає рiзницю мiж його первiсною вартiстю (за 



вирахуванням будь-якої основної суми та амортизацiї) та поточною справедливою вартiстю, за 

вирахуванням будь-якого збитку вiд знецiнення, ранiше визнаного у складi Звiту про прибутки i 

збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), переводиться зi складу 

капiталу до Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати). 

Щодо боргових цiнних паперiв, наявних для продажу, то збитки вiд знецiнення у подальшому 

списуються  через прибуток або збиток, якщо збiльшення справедливої вартостi iнвестицiї 

можна об'єктивно вiднести до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд знецiнення. 

Примiтка 4.4. Припинення визнання фiнансових iнструментiв. 

Фiнансовi активи. Фiнансовий  актив (або, коли застосовується  частина фiнансового активу 

або частина групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняє визнаватися, коли: 

-  активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою 

чиннiсть або -  Банк передав права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або 

уклав угоду про передачу, i при цьому також передав в основному всi ризики та  вигоди, 

пов'язанi з володiнням активами, або Банк не передав та не залишив в основному всi ризики та 

вигоди володiння, але припинив здiйснювати контроль.  

Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю 

продати актив непов'язанiй сторонi без внесення обмежень на перепродаж. 

Фiнансовi зобов'язання. Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватися, коли воно виконане, 

анульоване або минає строк його дiї. 

У випадку коли iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюється на iнше вiд того самого кредитора 

на суттєво iнших умовах, або в умови iснуючого зобов'язання вносяться iстотнi коригування, то 

така замiна або коригування вважаються припиненням визнання первiсного зобов'язання та 

визнанням нового зобов'язання, а рiзниця вiдповiдної балансової вартостi визнається у Звiтi про 

прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). 

Примiтка 4.5. 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, 

залишки на кореспондентських рахунках в iнших банках та депозити "овернайт" в iнших банках, 

крiм гарантiйних депозитiв за операцiями з пластиковими картками. Залишки на 

кореспондентських рахунках в iнших банках за 2015 рiк розкриваються в примiтцi 8 "Кошти в 

iнших банка". Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за первiсною та амортизованою 

вартiстю.  

Обов'язковий резерв у Нацiональному банку України. Залишки грошових коштiв обов'язкового 

резерву в Нацiональному банку України облiковуються за первiсною вартiстю i являють собою 

процентнi обов'язковi резервнi депозити, що не можуть використовуватися для фiнансування 

повсякденних операцiй Банку i, вiдповiдно, не  

вважаються компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей складання звiту про рух 

грошових коштiв.  

Примiтка 4.6.   Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток 

або збиток. 

До фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

Банк вiдносить фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням 

переоцiнки через прибутки/збитки , до яких належать борговi цiннi папери, акцiї та iншi 

фiнансовi iнвестицiї, утримуванi в торговому портфелi, i тi, що визначенi Банком як оцiненi за 

справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибутки/збiтки пiд час первiсного 

визнання. 

Банк облiковує в торговому портфелi цiннi папери та iншi фiнансовi iнвестицiї, що придбанi з 

метою продажу в найближчий час i отримання прибутку вiд короткострокових коливань цiни. 



Банк пiд час первiсного визнання вiдображає в бухгалтерському облiку фiнансовi iнвестицiї, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки за 

справедливою вартiстю без урахування витрат на операцiї. Витрати на операцiї з придбання 

таких фiнансових iнвестицiй вiдображаються за рахунками витрат на дату їх здiйснення. 

 На кожну наступну пiсля визнання дату балансу Банк здiйснює переоцiнку усiх 

фiнансових iнвестицiй, що оцiнюються за справедливою вартiстю з її вiдображенням в 

прибутках/збитках, у разi змiни їх справедливої вартост. 

Справедлива вартiсть цiнних паперiв визначається на базi котирувальної ринкової цiни, 

вiдповiдно до внутрiшньобанкiвських положень.  

Примiтка 4.7.Кошти в iнших банках 

 Заборгованiсть iнших банкiв облiковується тодi, коли Банк надає банкам-контрагентам грошовi 

кошти, якi пiдлягають погашенню на встановлену чи визначену дату; при цьому Банк не має 

намiру здiйснювати торговi операцiї з дебiторською заборгованiстю, що виникає. Ця дебiторська 

заборгованiсть не пов'язана з похiдними фiнансовими iнструментами та не має ринкових 

котирувань. Заборгованiсть iнших  банкiв облiковується за амортизованою вартiстю. 

 Дохiд за коштами в iнших банках визнається Банком за методом нарахування та оцiнюється за 

справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Банк отримує 

дохiд у виглядi процентiв, якi визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. 

Примiтка 4.8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв. 

Кредитами та заборгованiстю клiєнтiв є фiнансовi активи, якi не є похiдними iнструментами, з 

фiксованими або такими, що можуть бути визначенi, платежами, якi не котируються на 

активному ринку, за виключенням активiв, якi класифiкуються як iншi категорiї фiнансових 

активiв. 

Первiсна оцiнка наданих (отриманих) фiнансових активiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Для 

подальшої оцiнки активiв застосовується метод ефективного ставки вiдсотка. В якостi 

ефективної ставки вiдсотка приймається внутрiшня ставка дохiдностi для графiку грошових 

потокiв за кредитом. 

За такими фiнансовими iнструментами, як кредити "овернайт", кредити "овердрафт" та 

"вiдновлювальна кредитна лiнiя", ефективна ставка вiдсотка не застосовується. За цими 

iнструментами отриманi (сплаченi) комiсiї, що є невiд'ємною частиною фiнансового 

iнструмента, визнаються доходами/витратами майбутнiх перiодiв та амортизуються 

прямолiнiйним методом на процентнi доходи (витрати) протягом дiї кредитного договору. 

Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Банк оцiнює, чи iснують об'єктивнi свiдчення того, що 

кориснiсть кредитiв зменшилася.  

На дату балансу кредити оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної 

ставки вiдсотка пiд час здiйснення амортизацiї дисконту (премiї) та нарахування процентiв. 

Прибутки та збитки за такими активами вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати при 

списанi або зменшеннi корисностi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, доходи визнаються у 

процесi амортизацiї. 

  Реструктуризацiя кредитiв та заборгованостi клiєнтiв це змiна iстотних умов за 

первiсним договором шляхом укладання додаткової угоди з позичальником у зв'язку з 

фiнансовими труднощами позичальника та необхiднiстю створення сприятливих умов для 

виконання ним зобов'язань за активом.  

В усiх можливих випадках Банк намагається реструктуризувати кредити, задля чого 

подовжуються строки погашення та погоджуються новi умови надання кредиту. Як тiльки 

умови надання кредиту переглянутi, кредит бiльше не вважається простроченим 

Банк вiдображає в бухгалтерському облiку процентнi доходи i витрати за кредитами, та 

амортизує дисконт (премiю) iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Сума дисконту 

(премiї) має бути повнiстю амортизована на дату погашення/повернення кредиту  або до 

наступної дати перегляду процентної ставки фiнансового iнструменту, якщо вона змiнюється 



залежно вiд коливань ринкових ставок. Якщо сума дисконту (премiї) за фiнансовим 

iнструментом з плаваючою ставкою пов'язана зi змiною кредитного ризику контрагента, вона 

амортизується протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструменту. 

Примiтка 4.9. Фiнансовi активи, утримуванi для продажу.. 

 Банк вiдносить до портфеля Банку на продаж борговi цiннi папери, акцiї та iншi 

фiнансовi iнвестицiї , що  призначенi для продажу i не класифiкуються як фiнансовi iнвестицiї, 

що оцiнюються за справедливою вартiстюз визнанням переоцiнки через прибутки/збитки  або 

фiнансовi iнвестицiї  в портфелi Банку до погашення, а саме: борговi цiннi папери, якi Банк не 

має намiру та/або змоги тримати до дати їх погашення або за наявностi певних обмежень щодо 

облiку цiнних паперiв у портфелi до погашення; борговi цiннi папери, якi Банк готовий продати 

у зв'язку iз змiною ринкових процентних ставок або ризикiв, потреб лiквiдностi, наявностi й 

дохiдностi альтернативних iнвестицiй, джерел та умов фiнансування або змiною валютного 

ризику; акцiї та iншi фiнансовi iнвестицiї  з нефiксованим прибутком, за якими неможливо 

достовiрно визначити справедливу вартiсть. 

 Банк первiсно визнає цiннi папери у портфелi на продаж та вiдображає їх в 

бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з їх 

придбання.  

 Фiнансовi iнвестицiї  в портфелi Банку на продаж (крiм фiнансових iнвестицiй з 

нефiксованим прибутком, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо) у 

подальшому облiковуються за справедливою вартiстю. Методи оцiнки справедливої вартостi 

визначаються внутрiшнiми нормативними документами Банку.  

 Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, справедливу вартiсть яких 

визначити достовiрно неможливо, облiковуються за собiвартiстю з урахуванням зменшення 

корисностi. 

 Процентнi доходи по боргових цiнних паперах в портфелi на продаж визнаються за 

методом ефективної ставки процента не рiдше одного разу на мiсяць, але обов'язково на дату 

переоцiнки, пере класифiкацiї, продажу   в у складi прибутку або збитку. Доходи за цiнними 

паперами з нефiксованим  прибутком у виглядi дивiдендiв Банк визнає  на дату встановлення 

прав на їх отримання. 

  Результати вiд торгiвлi цiнними паперами на продаж вiдображенi в Звiтi про прибутки i 

збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). 

 Результати вiд торгiвлi цiнними паперами на продаж вiдображенi в Звiтi про прибутки i 

збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). 

Примiтка 4.10.  Фiнансовi активи, утримуванi до погашення. 

Банк вiдносить до цiєї категорiї борговi цiннi папери з фiксованими платежами або з платежами, 

що можна визначити, i фiксованим строком погашення, якi Банк має намiри та змогу утримувати 

до строку їх погашення. 

Банк не визнає цiннi папери у портфелi до погашення якщо: 

  Банк не має фiнансових ресурсiв для фiнансування цiнних паперiв до погашення; 

  Банк має намiр утримувати цiннi папери протягом невизначеного часу; 

  Банк готовий продати цiннi папери у разi змiн ринкових ставок вiдсотка, ризикiв, потреб 

лiквiдностi; 

  умови випуску безстрокових боргових цiнних паперiв передбачають сплату вiдсоткiв 

протягом невизначеного часу (тобто немає фiксованого строку погашення); 

  емiтент має право погасити цiннi папери сумою, значно меншою, нiж їх амортизована 

собiвартiсть; 

  є юридичне або iнше обмеження, яке може перешкодити намiру  Банку утримувати цiннi 

папери до погашення; 

  протягом поточного фiнансового року або протягом двох попереднiх фiнансових рокiв 

Банк продав до дати погашення значну суму цiнних паперiв (50% та бiльше) порiвняно iз 

загальною сумою цiнних паперiв, утримуваних до погашення.  



Банк пiд час первiсного визнання вiдображає в  бухгалтерському облiку борговi цiннi папери в 

портфелi до погашення за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї. 

Борговi цiннi папери у портфелi до погашення оцiнюються у подальшому за амортизованою 

собiвартiстю iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, розрахованої пiд час первiсного 

визнання цiнного папера або пiд час останньої змiни номiнальної процентної ставки, та 

врахуванням зменшення корисностi.  

Процентнi доходи по боргових цiнних паперах в портфелi до погашення визнаються за  

методом ефективної ставки вiдсотка не рiдше одного разу на мiсяць в у складi прибутку або 

збитку. 

Примiтка 4.11. 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. 

 Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi Банк оцiнює та вiдображає її в 

бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та 

всi витрати, що безпосередньо пов'язанi з її придбанням. 

 Пiсля первiсного визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Банк 

здiйснює за  первiсною вартiстю (собiвартiстю) з урахуванням накопиченої амортизацiї та втрат 

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 2014 роцi Банком було укладено договiр оренди нерухомостi (перехiд) з АТ "МОТОР 

СIЧ" зi строком дiї до 31.12.2014р. включно та здiйснено переведення нерухомостi, зайнятої 

Банком, до iнвестицiйної нерухомостi. Протягом 2015 року зменшення корисностi iнвестицiйної 

нерухомостi Банку не вiдбувалось. 

Примiтка 4.12. 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 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. 

 Остання оцiнка нерухомостi, яка утримується Банком, здiйснювалась станом на 

31.12.2015 року iз залученням професiйних оцiнювачiв, при цьому використовувались два 

методичнi пiдходи: порiвняльний i прибутковий. 

  Переоцiнка основних засобiв здiйснюється на основi рiшення Правлiння Банку. У 2015 

роцi  та 2014 роцi переоцiнка вартостi основних засобiв не проводилась. 

 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 2015 роцi та 2014 роцi не вiдбувалось. 

Примiтка 4.13. 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. 

Переоцiнка нематерiальних активiв здiйснюється на основi рiшення Правлiння Банку. У 2015 та 

2014 роцi 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. 

Зменшення корисностi нематерiальних активiв у 2015 роцi та 2014 роцi не вiдбувалось. 

 

Примiтка 4.14. Оперативний лiзинг (оренда), за яким Банк виступає лiзингодавцем та/або 

лiзингоодержувачем. 

 Оперативний лiзинг (оренда) - це господарська операцiя Банку, що передбачає передачу 

орендарю основного фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем, на умовах iнших, нiж  

тi, що передбачаються фiнансовим лiзингом (орендою). 

 Коли Банк виступає у якостi орендаря за угодою про операцiйну оренду, оренднi платежi 

визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Коли Банк виступає 

орендодавцем, то доходи за договорами операцiйної оренди визнаються на основi 

прямолiнiйного методу протягом строку дiї вiдповiдного договору оренди. 

 Витрати Банку як лiзингоодержувача на полiпшення об'єкта оперативного лiзингу 

(оренди) (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що 

приводили до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, якi первiсно очiкувалися вiд його 



використання, вiдображалися в облiку як капiтальнi iнвестицiї у створення (будiвництво) iнших 

необоротних матерiальних активiв. Витрати на утримання об'єктiв необоротних активiв, 

отриманих в оперативний лiзинг (оренду), вiдображено у статтi "Адмiнiстративнi та iншi 

операцiйнi витрати" Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати). 

 В 2015 роцi та 2014 роцi Банк отримував об'єкти в оперативний лiзинг (оренду), зокрема,  

нежитловi примiщення для розмiщення вiддiлень Банку. 

Угоди оперативного лiзингу в якостi лiзингодавця у 2015 та 2014 роках Банком не укладались. 

Примiтка 4.15. 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. 

 Необоротний актив, який було тимчасово вилучено iз використання, якщо його балансова 

вартiсть в основному вiдшкодовуватиметься пiд час поточного використання, за рахунком 3408 

не облiковується. 

 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. 

 В 2015 роцi Банк набув право власностi шляхом реалiзацiї прав заставодержателя на 3 

об`єкта  нерухомостi у м. Запорiжжя з метою продажу.   

 Основнi засоби (3 об`єкта  нерухомостi у м. Запорiжжя ), утримуванi для продажу,  

вiдображено у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс). 

 В 2015 роцi та 2014 роцi у Банку не визнавались активи групи вибуття. 

 

Примiтка 4.16. Амортизацiя 

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 2015 та 

2014 роцi 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 2014 та 2015 роцi норми амортизацiї та строки корисного використання нематерiальних 

активiв не змiнювалися.  

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 

Телефони, компьютерна технiка, обладання зчитування або друку iнформацiї, обладнання 

комп`ютерної мережi, джерела безперебiйного живлення                                                

 10 

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 2015 та 2014 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 2015 роцi  та 

2014 роцi переоцiнка вартостi основних засобiв не проводилась. 

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 2015 роцi та 2014 роцi не вiдбувалось. 

 

Примiтка 4.17. Похiднi фiнансовi iнструменти 

 Похiднi  фiнансовi  iнструменти, якi укладались Банком протягом 2015 року та 2014 

року, не призначались для хеджування.  

 Банком проводились операцiї з купiвлi продажу iноземної на умовах "форвард".  Данi 

операцiї облiковувались у вiдповiдностi до вимог МСБО 39 в якостi похiдних фiнансових 

iнструментiв. 

 Прибутки та збитки, якi виникли вiд цих iнструментiв, включались до статтi "Результат 

вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток" Звiту про прибутки i збитки. 

 Усi похiднi фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за  

справедливою вартiстю. 

Примiтка 4.18. Залученi кошти. 

До складу залучених коштiв Банк вiдносять кошти банкiв, iнших фiнансових установ, кошти 

клiєнтiв (поточнi та строковi) та фiнансовi зобов'язання за цiнними паперами. 

Банк первiсно оцiнює та вiдображає в бухгалтерському облiку фiнансовi зобов'язання  за 

справедливою вартiстю, збiльшеною на суму витрат на операцiї. 

Пiсля первiсного визнання Банк вiдображає в бухгалтерському облiку фiнансовi зобов'язання на 

кожну наступну дату балансу за амортизованою собiвартiстю. 

Поточнi кошти клiєнтiв облiковуються за собiвартiстю. 

Процентнi витрати за фiнансовими зобов'язаннями Банк визнає в бухгалтерському облiку iз 

застосуванням ефективної ставки вiдсотка. 

 Банк припиняє визнання в балансi фiнансового зобов'язання або його частини, якщо таке 

зобов'язання погашено або строк його виконання закiнчився. 

Протягом 2015 та 2014 рокiв Банк не здiйснював випуск власних боргових цiнних паперiв. 

Примiтка 4.19. 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. 

 Резерви за умовними зобов'язаннями оцiнюються у вiдповiдностi  до  МСБО 37 

"Резерви, умовнi зобов'язання та умовнi активи", який вимагає застосування оцiнки та судження 

керiвництва. 

 Умовнi зобов'язання не визнаються у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс), але 

розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв,  коли 

ймовiрнiсть вибуття ресурсiв у результатi погашення є незначною. Умовний актив не визнається 

у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс), але розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi у 

тому випадку, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигiд. 

Примiтка 4. 20. Податок на прибуток. 

Витрати з податку на прибуток Банку формуються як сума поточних податкових витрат 

(поточний податок на прибуток), розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами 



податкового законодавства, та вiдстрочених податкових витрат/доходiв (вiдстрочений податок 

на прибуток). Вiстрочений податок на прибуток виникає внаслiдок визнання в прибутку чи 

збитку вiдстрочених податкових активiв та/або вiдстрочених податкових зобов'язань. 

 Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню, крiм випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд первiсного визнання 

активу чи зобов'язання. Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових 

рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отримано 

оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає 

вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд 

первiсного визнання активу або зобов'язання. Отримання достатнього оподатковуваного 

прибутку є ймовiрним тодi, коли вiдстрочений податковий актив може бути зарахований проти 

вiдстроченого податкового зобов'язання, яке вiдноситься до того самого податкового органу, та 

буде вiдновлено в тому самому перiодi, що i актив, або в тому перiодi, в якому збиток, що 

виникає з активу, може бути вiднесений на попереднiй або послiдуючий перiод. У випадках, 

коли немає достатнiх вiдстрочених податкових зобов'язань щоб зарахувати вiдстрочений 

податковий актив, актив вiдображається в тiй мiрi, в якiй ймовiрно виникнення достатнього 

оподатковуваного прибутку в майбутнiх перiодах. 

 Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, 

будуть застосовуватися у перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або погашення. 

 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. 

Щодо визначення податку на прибуток дiяли норми Податкового кодексу України, вiд 2 грудня 

2010 року N 2755-VI та iншi нормативно-правовi акти законодавства України, якi протягом 

звiтного перiоду змiнювалися шляхом внесення вiдповiдних змiн.   

Розрахунок поточного та вiдстроченого податку на прибуток здiйснювався виходячи  iз ставки 

оподаткування, а саме: з 1 сiчня 2014  року  по  31  грудня  2014  року  включно  -  за  

ставкою  18%, з  01  сiчня  2015  року  по  31  грудня  2015  року -  за ставкою  18%, з 01 

сiчня 2016 року - за ставкою 18%.  

Данi щодо податку на прибуток наведенi у примiтцi 29 "Витрати на податок на прибуток". 

Примiтка 4.21. Статутний капiтал та емiсiйний дохiд. 

Статутний капiтал Банку - сплачений та зареєстрований пiдписний капiтал. Формування та 

збiльшення статутного капiталу може здiйснюватись виключно шляхом грошових внескiв. 

Статутний капiтал Банку розподiлений на простi iменнi акцiї.  

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" та  "Про акцiонернi товариства" i статуту 

Банку рiшення про випуск акцiй приймається Загальними зборами акцiонерiв Банку. 

Примiтка 4.22. Визнання доходiв i витрат. 

 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.  

Процентнi доходи та витрати за всiма борговими iнструментами вiдображаються вiдповiдно до 

методу нарахування iз використанням методу ефективної ставки вiдсотка. 

Цей метод включає до складу процентних доходiв та витрат i розподiляє протягом всього 

перiоду дiї усi комiсiї, якi виплачують або отримують сторони договору i якi є невiд'ємною 

частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати за угодою, а також усi iншi премiї та дисконти.  

Комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки процента, включають комiсiйнi, 

отриманi або сплаченi у зв'язку iз формуванням або придбанням фiнансового активу чи 

випуском фiнансового зобов'язання (наприклад, комiсiйнi за оцiнку кредитоспроможностi, 

оцiнку чи облiк гарантiй або застави, врегулювання умов надання iнструменту та обробку 

документiв за угодою). Комiсiйнi за зобов'язання iз надання кредиту за ринковими процентними  

ставками, отриманi Банком, є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, якщо iснує 

iмовiрнiсть того, що Банком буде  укладений  конкретний кредитний договiр та не 

плануватиме реалiзацiї кредиту протягом короткого перiоду часу пiсля його надання. Банк не 

вiдносить зобов'язання iз надання кредитiв до фiнансових зобов'язань, що вiдображаються за 

справедливою вартiстю через фiнансовий результат.  

Якщо виникають сумнiви щодо можливостi погашення кредитiв або iнших боргових 

iнструментiв, їх вартiсть зменшується до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв, пiсля 

чого процентний дохiд облiковується на основi ефективної ставки вiдсотка по даному 

iнструменту, що використовувалась для оцiнки збитку вiд знецiнення. Всi iншi виплати, 

комiсiйнi та iншi доходи i витрати, як правило, облiковуються за методом нарахування залежно 

вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, що визначається як частка фактично наданої 

послуги у загальному обсязi послуг, якi мають бути наданi.  

Доходи i витрати, якi визнанi Банком вiд здiйснення операцiй для вiдображення їх у фiнансовiй 

звiтностi розподiляються на доходи i витрати, отриманi в результатi операцiйної, iнвестицiйної 

та фiнансової дiяльностi Банку. 

Доходи/ витрати пiдлягають нарахуванню та вiдображенню у фiнансовiй звiтностi Банку, якщо 

виконуються такi умови: 

  щодо активiв та зобов'язань - є реальна заборгованiсть; 

  щодо наданих (отриманих) послуг - фiнансовий результат може бути точно оцiнений та, 

при цьому, є угода  

  про надання (отримання) послуг та/ або документи, що пiдтверджують повне (часткове) 

їх надання. 

Якщо ж вищевказанi умови не виконуються, доходи/ витрати Банк визнає при фактичному 

надходженнi/ сплатi коштiв. 

 

Примiтка 4.23. 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:  

    31.12.2015     31.12.2014 

     100 USD                                        2400,0667 грн.                

1576,8556 грн. 

     100 EUR                                2622,3129 грн.                

1923,2908 грн.  

     10   RUB                                              3,2931 грн.                                                         

3,0304 грн. 

     100 GBP                                          553,3176 грн.                                                   

2452,5514 грн. 

     100 CHF                                        2424,9241 грн.                                                   

1599,0113 грн. 

 

Примiтка 4.24. 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 2015 року та 2014 року Банк не здiйснював взаємозалiк фiнансових активiв та 

зобов'язань. 

 

Примiтка 4.25. Виплати працiвникам та пов'язанi з ними вiдрахування 

 У ПАТ "МОТОР-БАНК" протягом 2014р. та 2015р. здiйснювались наступнi виплати 

працiвникам: 

- основна заробiтна плата - винагорода за виконану роботу вiдповiдно до встановлених 

посадових окладiв/тарифних ставок спiвробiтникiв ПАТ "МОТОР-БАНК";   

- 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. 

 Заробiтна плата виплачується працiвникам регулярно в робочi днi в наступнi строки: за 

1-шу половину мiсяця - 15 числа поточного мiсяця, за 2-гу половину мiсяця - в останнiй робочий 

день поточного мiсяця, або, у разi необхiдностi, в iншi днi мiжрозрахункового перiоду 

(наприклад, виплата вiдпустки, кiнцевий розрахунок при звiльненнi тощо).  

 У випадку, коли день виплати заробiтної плати збiгається з вихiдним, святковим або 

неробочим днем, заробiтна плата виплачується напередоднi, або, у разi, якщо згiдно рiшення 

керiвництва Банку дозволяється дострокова виплата заробiтної плати за 2-гу половину мiсяця, в 

термiни, обумовленi таким рiшенням.  

Виплата заробiтної плати працiвникам Банку здiйснюється шляхом перерахування коштiв на  

картковий рахунок працiвника, на будь-який рахунок, вiдкритий в iншому банку за письмовою 

заявою працiвника або готiвкою через касу Банку (у разi вiдсутностi карткового або iншого 

рахунку). 



 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. 

 

Примiтка 4.26. 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 об?рунтовано 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 об?рунтовано розподiлити на цей 

сегмент. 

 Станом на кiнець 2015 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 31 "Операцiйнi сегменти". 

 

Примiтка 4.27. Операцiї з пов'язаними особами 

Банк здiйснює операцiї з пов'язаними особами 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 ПАТ 

"МОТОР-БАНК", затверджена Правлiнням Банку, вiдповiдно до якої проводиться визначення 

приналежностi контрагентiв Банку до кола пов'язаних осiб, Положення про операцiї з 

пов'язаними з ПАТ "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).  

База 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. 

 

Примiтка 4.28. Змiни в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках, виправлення суттєвих помилок та  

подання їх у фiнансових звiтах. 

Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому 



звiтному роцi. 

 

Примiтка 4.28. Суттєвi облiковi судження та оцiнки, їх вплив на визнання активiв та зобов'язань 

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 кредитiв.  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, понесених стосовно кредитного портфеля Банку. Розрахунок 

резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнених кредитiв 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. 

На думку Банку, облiковi оцiнки, пов'язанi iз визначенням сум резервiв на покриття збиткiв вiд 

знецiнення кредитiв, є основним джерелом невизначеностi оцiнки у зв'язку iз тим, що: (i) вони є 

особливо чутливими до змiн вiд перiоду до перiоду, оскiльки припущення щодо майбутнього 

рiвня невиконання зобов'язань та оцiнка потенцiйних збиткiв, пов'язаних зi знецiненням 

кредитiв та наданих коштiв, базується на останнiх показниках дiяльностi Банку, а також  (ii) 

будь-яка iстотна рiзниця мiж очiкуваними збитками Банку (вiдображено у складi резервiв) та 

фактичними збитками вимагатиме вiд Банку формування резервiв, якi,  у випадку iстотної 

вiдмiнностi, можуть суттєво вплинути на його Звiт про прибутки i збитки (Звiт про фiнансовi 

результати) та Звiт про фiнансовий стан (Баланс) у майбутнiх перiодах.  

Банк використовує професiйнi судження керiвництва пiд час оцiнки суми будь-якого 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 умов. Банк не здатен передбачити, 

якi змiни у економiчнiй та полiтичнiй ситуацiї вiдбудуться в Українi i який вплив  такi змiни 

можуть мати на достатнiсть резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв у 

майбутнiх перiодах. 

Вiдстроченi податковi активи  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. 

?рунтуючись на оцiнках, що були зробленi за результатом дiяльностi за 2015 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. 

Резерви на покриття збиткiв вiд фiнансових гарантiй та iнших умовних зобов'язань  оцiнюються 

у вiдповiдностi з МСБО 37 "Резерви, умовнi зобов'язання та умовнi активи", якiй вимагає 

застосування оцiнки та судження керiвництва.  

Податкове законодавство. . З 2015 року роздiл III "Податок на прибуток пiдприємств"  

Податкового кодексу України викладений у новiй редакцiї. Був повнiстю змiнений порядок 

обчислення податку на прибуток пiдприємств. 

 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. 

Справедлива вартiсть нерухомостi  -  нерухомiсть, яка зайнята Банком,  проходить регулярну 

оцiнку для визначення переоцiнку. Така переоцiнка ?рунтується 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. 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. 

 

Примiтка 5. Перехiд на новi та переглянутi стандарти 

                Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, якi були випущенi, але ще не набули 

чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Банку. Банк має намiр застосувати цi стандарти з 

дати їх вступу в силу. 

МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 



У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi 

iнструменти", яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" i всi 

попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку 

фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. 

МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або 

пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком облiку 

хеджування, стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є 

обов'язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, 

з деякими обмеженими винятками. 

Банк планує розпочати застосування нового стандарту з  дати набрання його чинностi. У 2015 

роцi Банк здiйснив загальну оцiнку впливу всiх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця попередня 

оцiнка ?рунтується на iнформацiї, що доступна в даний час, i може бути змiнена внаслiдок бiльш 

детального аналiзу або отримання додаткової об?рунтованої i пiдтвердженої iнформацiї, яка 

стане доступною для Банку в майбутньому. В цiлому, Банк не очiкує значного впливу нових 

вимог на свiй бухгалтерський баланс та власний капiтал. 

(а) Класифiкацiя i оцiнка 

Банк не очiкує значного впливу на свiй бухгалтерський баланс та власний капiтал при 

застосуваннi вимог до класифiкацiї та оцiнки вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9. Банк планує 

продовжувати оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi активи, якi оцiнюються в 

даний час за справедливою вартiстю. 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв утримуються для отримання договiрних грошових потокiв, i 

очiкується, що вони призведуть до виникнення грошових потокiв, якi є виключно платежами в 

рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв. Отже, Банк очiкує, що згiдно МСФЗ (IFRS) 9 вони 

продовжать враховуватися за амортизованою вартiстю. 

(б) Облiк хеджування 

Банк на даний час не здiйснює хеджування, тому не очiкує значного впливу в результатi 

застосування МСФЗ (IFRS) 9. 

 

МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць" 

МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких 

пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними 

дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць 

пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi 

представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий 

стан, а руху по таким залишкам - окремими рядками у звiтi про прибуток або збиток i IСД. 

Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з 

ним ризиками, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. МСФЗ 

(SFRS) 14 набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля 

цiєї дати. Оскiльки Банк вже готує звiтнiсть за МСФЗ, даний стандарт не застосовний до його 

фiнансової звiтностi. 

МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" 

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять 

етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 

15 виручка визнається в сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує 

отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцю. Очiкується, що данi поправки не 

зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" - "Облiк придбань часток участi у спiльних 

операцiях" 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбання 

частки участi у спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої являє собою бiзнес, згiдно з вiдповiдними 

принципами МСФЗ (IFRS) 3 для облiку об'єднань бiзнесу. Поправки також роз'яснюють, що 



ранiше наявнi частки участi у спiльнiй операцiї не переоцiнювати при придбаннi додаткової 

частки участi в тiй же спiльнiй операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в 

МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зi сфери застосування, згiдно з яким данi поправки 

не застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи органiзацiю, 

що звiтує), знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж кiнцевої контролюючої сторони. 

Поправки застосовуються як щодо придбання первiсної частки участi у спiльнiй операцiї, так i 

щодо придбання додаткових часток в тiй же спiльнiй операцiї i набирають чинностi на 

перспективнiй основi рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при 

цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що поправки не зроблять впливу на 

фiнансову звiтнiсть Банку. 

Поправки до МСФЗ (IAS)16 та МСФЗ (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї" 

Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (SAS) 38, якi полягають в тому, що 

виручка вiдображає структуру економiчних вигiд, якi генеруються в результатi дiяльностi 

бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках 

використання активу. У результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для 

амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки у виключних випадках для 

амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються перспективно для рiчних 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове 

застосування. Очiкується, що поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Банку, 

оскiльки Банк не використовував заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх 

необоротних активiв. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство: плодоноснi рослини" 

Поправки вносять змiни у вимоги до облiку бiологiчних активiв, що вiдповiдають визначенню 

плодоносних рослин. Згiдно з поправками бiологiчнi активи, що вiдповiдають визначенню 

плодоносних рослин, бiльше не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 41. Замiсть цього 

до них застосовується МСФЗ (IAS) 16. Пiсля первiсного визнання плодоноснi рослини будуть 

оцiнюватися згiдно з МСФЗ (SAS) 16 за накопиченими фактичними витратами (до дозрiвання) i 

з використанням моделi облiку за фактичними витратами або моделi переоцiнки (пiсля 

дозрiвання). Поправки також пiдтверджують, що продукцiя плодоносних рослин як i ранiше 

залишається у сферi застосування МСФЗ (IAS) 41 i має оцiнюватися за справедливою вартiстю 

за вирахуванням витрат на продаж. Вiдносно державних субсидiй, що вiдносяться до 

плодоносних рослин, застосовуватиметься МСФЗ (SAS) 20 "Облiк державних грантiв i 

розкриття iнформацiї про державну допомогу". Поправки застосовуються ретроспективно до 

рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається 

дострокове застосування. Очiкується, що поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть 

Банку, оскiльки дiяльнiсть Банку не пов'язана з сiльським господарством. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах" 

Поправки дозволяють органiзацiям застосовувати метод участi для облiку iнвестицiй у дочiрнi 

органiзацiї, спiльнi пiдприємства та залежнi органiзацiї в окремих фiнансових звiтах. 

Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод пайової 

участi за своїми окремими фiнансовими звiтами, повиннi буде застосовуватися це змiна 

ретроспективно. Органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ i приймаючi рiшення про 

використання методу участi за своїми окремими фiнансовими звiтами, зобов'язанi застосовувати 

цей метод з дати переходу на МСФЗ. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. 

Поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж 

iнвестором i його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством" 

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (?AS) 28, у частинi облiку 

втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається залежнiй органiзацiї або 

спiльному пiдприємству або вносяться до них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, 



якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з 

визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його залежною органiзацiєю або 

спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi 

виникають в результатi продажу або внеску активiв, що не представляють собою бiзнес, 

визнаються лише в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя iнвесторiв у залежнiй 

органiзацiї чи спiльному пiдприємствi. Данi поправки вiдкладено на невизначений термiн. 

Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рокiв 

Данi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи 1 сiчня 2016 Документ 

включає в себе наступнi поправки: 

МСФЗ (IFRS) 5 "Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть" 

Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або 

розподiлу власникам. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого 

повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким 

чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка повинна 

застосовуватися перспективно. 

МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" 

(а) Договори на обслуговування 

Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може 

являти собою триваючу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття 

iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди та угоди вiдповiдно до вказiвок 

щодо подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування являють 

собою триваючу участь, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є 

необхiдним для перiодiв, що починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше 

застосовує дану поправку. 

(б) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 у скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi 

Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до 

скороченої промiжної фiнансової звiтностi за винятком випадкiв, коли така iнформацiя 

представляє собою значнi оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана 

поправка повинна застосовуватися ретроспективно. 

МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам" 

Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється 

на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При 

вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй 

валютi, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка повинна 

застосовуватися перспективно. 

МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" 

Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або у 

промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, в 

коментарях керiвництва або у звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних 

посилань у промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi 

повинна бути доступна для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна 

фiнансова звiтнiсть. Дана поправка повинна застосовуватися ретроспективно. 

Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї" 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" швидше роз'яснюють, а не значно 

змiнюють, iснуючi вимоги МСФЗ (IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне: 

Вимоги до суттєвостi МСФЗ (IAS) 1; 

Окремi статтi у звiтi (ах) про прибуток або збиток i звiт та iнший сукупний дохiд i в звiтi про 

фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi; 

У органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi; 



Частка IСД залежних органiзацiй та спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом 

пайової участi, повинна представлятися агреговано в рамках однiєї статтi i класифiкуватися як 

стаття, яка буде чи не буде згодом рекласифiкована до складу прибутку або збитку. 

Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових 

промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi (ах) про прибуток або збиток i 

IСД. Данi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи 1 сiчня 2016 або пiсля 

цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що данi поправки не 

зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiйнi органiзацiї: 

застосування виключення з вимоги про консолiдацiю" 

Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi виняткiв щодо iнвестицiйних 

органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що 

виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовуються i до 

материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї , що оцiнює 

свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю. 

Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така 

дочiрня органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає 

iнвестицiйнiй органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної 

органiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 дозволяють 

iнвестору при застосуваннi методу участi зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, 

застосовану його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством, що є iнвестицiйною 

органiзацiєю, до своїх власним часткам участi в дочiрнiх органiзацiях. 

Цi поправки повиннi застосовуватися ретроспективно i набирають чинностi для рiчних перiодiв, 

починаючи 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. 

Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

В сiчнi 2016 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ 16 "Оренда", Поправки до МСБО 12: 

"Визнання вiдстрочених податкових активiв для нереалiзованих збиткiв", Поправки до МСФЗ 7: 

"Iнiцiатива розкриття iнформацiї". 

Цi поправки набирають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи 1 сiчня 2017 або пiсля цiєї 

дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що данi поправки не 

зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

 

Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

1 Готiвковi кошти 26 114 18 964 

2 Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв)  

9 875 85 308 

3 Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: - 104 497 

3.1 України - 78 749 

3.2 iнших країн - 25 748 

4 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 35 989 208 769 

Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти                                                                                                          

(тис. грн.) 

 

Данi про грошовi кошти та їх еквiваленти зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" за 

рядком 1. 

За 2014 рiк всi залишки коштiв Банку, якi знаходились на кореспондентських рахунках в iнших 

банках,  були розмiщенi в банках-контрагентах  iнвестицiйного класу i iнших банках, якi не 

були  банкрутами або лiквiдувались, в яких не було введено тимчасову адмiнiстрацiю або не 

знаходились в офшорних зонах. 

За 2015 рiк залишки коштiв Банку, якi знаходяться на кореспондентських рахунках в iнших 



банках зазначенi в Примiтцi 8, рядок 2.  

Примiтка 7. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток 

Таблиця 7.1. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                           

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

1 Акцiї пiдприємств 14 899 14 145 

1.1 Дооцiнка/(уцiнка) акцiй (14 899) 151 

2 Усього  фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток - 14 296 

                

Данi про фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток  зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" за рядком 3. 

Станом на 31.12.2015 р. усi наявнi акцiї пiдприємств не мають котирувань. По трьом емiтентам, 

акцiї  яких облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,  Рiшеннями 

НКЦПФР  зупинено торгiвлю цiнними паперами на будь-якiй фондовiй бiржi. 

 Станом на 31.12.2014 р. усi наявнi акцiї пiдприємств мали котирування. 

  

Примiтка 8. Кошти в iнших банках 

Таблиця 8.1. Кошти в iнших банках                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                           

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

1 Кредити, наданi iншим банкам: - 15 768 

1.1 короткостроковi - 15 768 

1.2 довгостроковi - - 

2 Кореспондентськi рахунки у банках: 90 379 - 

2.1 України 46 551 - 

2.1 iнших країн 43 828 - 

3 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (958) (183) 

4 Усього коштiв у банках за мiнусом резервiв 89 421 15 585 

 

Данi про кошти в iнших банках зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" за рядком 4. 

Залишки коштiв на кореспондентському рахунку в  ПАТ  "Банк "Фiнанси та кредит" складають 

38 тис. грн. Вiдповiдно до постанови Правлiння НБУ вiд 17 грудня 2015 р. № 898 "Про 

вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю Публiчного акцiонерного товариства "Банк 

"Фiнанси та кредит" виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi - 

Фонд) прийнято рiшення вiд 18 грудня 2015 р. № 230, "Про початок процедури лiквiдацiї АТ 

"Банк "Фiнанси та кредит" та делегування повноважень лiквiдатора банку". 

Всi iншi залишки  коштiв  Банку,  якi  знаходяться  на  кореспондентських  рахунках  в  

iнших  банках, розмiщенi  в  банках-контрагентах, ризик яких визначався з урахуванням 

ризику країни банка-контрагента. 

В рядку 3 "Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках" за 2015 рiк вiдображенi резерви по 

кореспонденських рахунках, виходячи з ризику країни рейтингу банка-контрагента визначеного 

уповноваженим рейтинговим агентством. 

Заборгованiсть iнших банкiв є незабезпеченою.  

 

Таблиця 8.2. Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за 2015 рiк                   

                                                                                                           



(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Кредити Коррахунки у банках Усього 

1 Непростроченi i незнецiненi: - 90 379 90 379 

1.1 у 20 найбiльших банках - 43 644 43 644 

1.2 в iнших банках України - 2 907 2 907 

1.3 iнших країн - 43 828 43 828 

2 Кошти в iнших банках до вирахування резервiв  - 90 379 90 379 

3 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках - (958) (958) 

4 Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв - 89 421 89 421 

 

Нижче поданий аналiз заборгованостi iнших банкiв за кредитною якiстю станом на 31 грудня 

2014 року. Максимальний рiвень кредитного ризику на одного контрагента станом на 31 грудня 

2014  року становить 15 585 тисяч гривень, що є короткостроковим кредитом iншому банку. 

Таблиця 8.3. Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за 2014 рiк                   

                                                                                                           

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Кредити Усього 

1 Непростроченi i не знецiненi: 15 768 15 768 

1.1       в iнших банках України  15 768 15 768 

2 Кошти в iнших банках до вирахування резервiв  15 768 15 768 

3 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (183) (183) 

4 Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв 15 585 15 585 

 

 

Таблиця 8.4. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення коштiв  в iнших банках 

                                                                                                                

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервiв 2015  рiк 2014 рiк 

1 Резерв пiд знецiнення за станом на початок перiоду 183 15 

2 Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду 860 83 

3 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi (85) 85 

4 Резерв   пiд  знецiнення  за станом на кiнець перiоду  958  183  

 

 

Примiтка 9. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

Таблиця 9.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв                    

                                  (тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

1 Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування  - - 

2 Кредити,  наданi юридичним особам  197 107 218 148 

3 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 40 53 

4 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби   4 623 3 962 

5 Резерв пiд знецiнення кредитiв (56 651) (16 805) 

6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 145 119 205 358 

 

Данi про кредити та заборгованiсть клiєнтiв зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" за 

рядком 5. 

Заборгованiсть клiєнтiв за кредитами по операцiям репо станом на 31.12.2015 року та  

31.12.2014 року вiдсутня. 

 

Таблиця 9.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2015 рiк                                    



                                                         (тис. грн.) 

Рядок Рух резервiв Кредити, що наданi юридичним особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб

 Кредити, що наданi  фiзичним особам на поточнi потреби  Усього 

1 Залишок  станом на  початок перiоду 16 223 7 575 16 805 

2 Збiльшення/ (зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду* 39 767 (1) 122

 39 888 

3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву - - - - 

4 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi (42) - - (42) 

5 Залишок за станом на кiнець перiоду 55 948 6 697 56 651 

 

*Сума резерву пiд знецiнення кредитiв, наведена в таблицi 9.2 примiтки 9 вiдрiзняється вiд суми 

резерву, що 

 зазначена в Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд  у рядку 2 на суму 21 тис. 

грн. за рахунок часткового погашення клiєнтом ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за 

рахунок спецiального резерву.  

 

Таблиця 9.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2014 рiк    

Рядок Рух резервiв Кредити, що наданi юридичним особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб

 Кредити, що 

наданi  фiзичним 

особам на поточнi потреби Усього 

1 Залишок станом на  початок перiоду 6 251 3 129 6 383 

2 Збiльшення/ (зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду** 13 855 4 449

 14 308 

3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву ( 3924) - (3) (3 

927) 

4 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi 41 - - 41 

4 Залишок за станом на кiнець перiоду 16 223 7 575 16 805 

                                                                                                                                                      

(тис. грн.) 

 

**Сума резерву пiд знецiнення кредитiв, наведена в таблицi 9.3 примiтки 9 вiдрiзняється вiд 

суми резерву, що  

зазначена в Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд у рядку 2 на суму 19 тис. грн. 

за рахунок часткового погашення клiєнтом ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за 

рахунок спецiального резерву.  

Таблиця 9.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi 

                                                                                                             

(тис. грн.) 

Рядок Вид економiчної дiяльностi 2015 рiк 2014 рiк 

  сума % сума % 

1 Виробництво  66 315 34% 46 713 21% 

2 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг - - -

 - 

3 Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку  87 

864 44% 85 895 39% 

4 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство  39 757 19% 53 668 24% 

5 Будiвництво 3 171 1% 2 822 1% 

6 Виробництво харчових продуктiв, напоїв - - 9 747 4% 

7 Фiзичнi особи 4 663 2% 4 015 2% 

8 Iншi  - - 19 303 9% 



9 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 201 770 100% 222 163

 100% 

Таблиця 9.5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2015 рiк                                                                                              

                (тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Кредити, наданi юридичним особам Iпотечнi кре-дити фiзичних осiб

 Кредити, що наданi  фiзичним особам на поточнi потреби  Усього 

1 Незабезпеченi кредити - - 3 460 3 460 

2 Кредити, що забезпеченi: 197 107 40 1 163 198 310 

2.1 грошовими коштами 19 315 - - 19 315 

2.2 цiнними паперами 1 850 - - 1 850 

2.3 нерухомим майном  40 510 40 328 40 878 

2.3.1 у т.ч. житлового призначення 4 049 40 311 4 400 

2.4 гарантiями i поручительствами - - 470 470 

2.5 легковими транспортними засобами  2 696 - 365 3 061 

2.6 обладнанням 28 934 - - 28 934 

2.7 товарами в оборотi або в переробцi  33 134 - - 33 134 

2.8 транспортними  засобами (крiм легкових)  12 647 - - 12 647 

2.9 Майновi права на грошову виручку по контрактам 58 021 - - 58 021 

2.9 iншими активами - - - - 

3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 197 107 40 4 623 201 

770 

 

Балансова  сума  кредитiв  розподiлена  пропорцiйно вартостi активiв, прийнятих до 

забезпечення по кредиту. 

 

Таблиця 9.6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2014 рiк                                                                                              

                (тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Кредити, наданi юридичним особам Iпотечнi кре-дити фiзичних осiб

 Кредити, що наданi  фiзичним особам на поточнi потреби  Усього 

1 Незабезпеченi кредити - - 2 540 2 540 

2 Кредити, що забезпеченi: 218 148 53 1 422 219 623 

2.1 грошовими коштами 11 529 - 14 11 543 

2.2 цiнними паперами 3 651 - - 3 651 

2.3 нерухомим майном  44 521 53 427 45 001 

2.3.1 у т.ч. житлового призначення 4 183 53 340 4 576 

2.4 гарантiями i поручительствами - - 25 25 

2.5 легковими транспортними засобами  7 039 - 813 7 852 

2.6 обладнанням 30 729 - 26 30 755 

2.7 товарами в оборотi або в переробцi  52 233 - - 52 233 

2.8 транспортними  засобами (крiм легкових)  19 773 - 117 19 890 

2.9 Майновi права на грошову виручку по контрактам 48 498 -  - 48 498 

2.9 iншими активами 175 - - 175 

3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 218 148 53 3 962 222 

163 

 

Iншi  активи  в  основному  включають  iнше нерухоме майно (земля).  В  наведенiй  вище  

iнформацiї  вказана  балансова  заборгованiсть  по  кредиту  .   

Таблиця 9.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2015 рiк 

                                                                                                                              

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Кредити, що наданi юридичним особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб



 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби  Усього 

1 Непростроченi  та незнецiненi: 109 876 40 4 572 114 488 

1.1 кредити малим компанiям 109 876 - - 109 876 

1.2 iншi кредити фiзичним особам - 40 4 572 4 612 

2 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 87 231 -  51 87 282 

2.1 iз затримкою платежу     до 31 дня - - - - 

2.2 iз затримкою платежу     вiд  32 до 92 днiв - - 8 8 

2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 1 305 - 4 1 309 

2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв - - 23 23 

2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж  366 (367)  днiв 17 610 - 16 17 626 

2.6 iншi кредити (без затримки платежу) 68 316 - - 68 316 

3 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 197 107 40 4 623 201 770 

4 Резерв пiд знецiнення за кредитами (55 948) (6) (697) (56 651) 

5 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 141 159 34 3 926 145 119 

 

Таблиця 9.8. Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2014 рiк 

                                                                                                                              

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Кредити, що наданi юридичним особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб

 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби  Усього 

1 Непростроченi  та незнецiненi: 103 940 53 3 894 107 887 

1.1 кредити малим компанiям 103 940 - - 103 940 

1.2 iншi кредити фiзичним особам - 53  3 894 3 947 

2 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 114 208 - 68 114 

276 

2.1 iз затримкою платежу     до 31 дня 259 - - 259 

2.2 iз затримкою платежу     вiд  32 до 92 днiв 5 235 - 16 5 251 

2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 3 954 - - 3 954 

2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 9 908 - 6 9 914 

2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж  366 (367)  днiв 3 461 - - 3 461 

2.6 iншi кредити (без затримки платежу) 91 391          - 46 91 437 

3 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 218 148 53 3 962 222 163 

4 Резерв пiд знецiнення за кредитами (16 223) (7) (575) (16 805) 

5 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 201 925 46 3 387 205 358 

 

Таблиця 9.9 Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 2015 рiк 

  (тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Балансова вартiсть Вартiсть застави Вплив 

застави 

1 Кредити, що наданi юридичним особам  197 107 538 888 (341 781) 

2 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 40 1 490 (1 450) 

3 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби  4 623 1796 2 827 

4 Усього кредитiв  201 770 542 174 (340 404) 

 

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 2015  року складає 3 460 тисячi гривень.  

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 запропоно- 

ваного  об'єкту  застави. 

Таблиця 9.10. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 2014 рiк 

  (тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Балансова вартiсть Вартiсть застави Вплив 

застави 

1 Кредити, що наданi юридичним особам  218 148 430 534 (212 386) 

2 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 53 362 (309) 

3 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби  3 962 3 806 156 

4 Усього кредитiв  222 163 434 702 (212 539) 

 

Сума активiв, забезпечення за якими та iншi заходи покращення якостi кредиту меншi його 

балансової вартостi (активи з недостатнiм забезпеченням)  станом на 31 грудня 2014  року 

складає 2 540 тисячi гривень. 

 

Примiтка 10. Цiннi папери в портфелi банку на продаж 

Таблиця 10.1. Цiннi папери в портфелi банку на продаж     

  (тис. грн.) 

Рядок Назва статтi  2015 рiк 2014 рiк 

1  Борговi цiннi папери:  7 132 17 403 

1.1  Облiгацiї банкiв - 5 099 

1.2  Облiгацiї пiдприємств  7 132 12 304 

2 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж  (258)  (505) 

3 Усього цiнних паперiв на продаж за мiнусом резервiв 6 874 16 898 

                 

Данi про цiннi папери в портфелi банку на продаж зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан 

(Баланс)" за рядком 6. 

 

Таблиця 10.2. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за 

2015  рiк                                                 

                                          

(тис. грн.) 

Ря-док Назва статтi Облiгацiї банкiв Облiгацiї пiдприємств Усього 

1 Непростроченi та незнецiненi: - 7 132 7 132 

1.1 малi пiдприємства - 7 132 7 132 

3 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - (258) (258) 

4 Усього боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за мiнусом резервiв -

 6 874 6 874 

 

 

 

Таблиця 10.3. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за 

2014  рiк                                                 

                                          

(тис. грн.) 

Ря-док Назва статтi Облiгацiї банкiв Облiгацiї пiдприємств Усього 



1 Непростроченi та незнецiненi: 5 099 12 304 17 403 

1.1 малi пiдприємства 5 099 12 304 17 403 

2 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж (59) (446) (505) 

3 Усього боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за мiнусом резервiв 5 040

 11 858 16898 

 

 

Таблиця 10.4. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за 

2015 рiк                                          

           

                 (тис. грн.) 

Ря-док Рух резервiв Облiгацiї банкiв Облiгацiї пiдприємств Усього 

1 Залишок за станом на початок перiоду 59 446 505 

2 Збiльшення/( зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду (59) (188) (247) 

3 Залишок за станом на кiнець перiоду - 258 258 

 

 

Таблиця 10.5. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж за 

2014 рiк                                          

           

                 (тис. грн.) 

Ря-док Рух резервiв Облiгацiї банкiв Облiгацiї пiдприємств Усього 

1 Залишок за станом на початок перiоду 27 263 290 

2 Збiльшення/ (зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду 32 183 215 

3 Залишок за станом на кiнець перiоду 59 446 505 

 

Примiтка 11. Цiннi папери в портфелi банку до погашення 

Таблиця 11.1. Цiннi папери в портфелi банку до погашення     

  (тис. грн.) 

Рядок Назва статтi  2015 рiк 2014 рiк 

1 Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України 373 564 - 

2 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до поашення   - - 

3 Усього цiнних паперiв у портфелi банку до погашення за мiнусом резервiв 373 564

 - 

 

Данi про цiннi папери в портфелi банку до погашення  зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан 

(Баланс)" за рядком 7. 

 

Таблиця 11.2. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку до погашення 

за 2015  рiк                                                 

                                          

(тис. грн.) 

Ря-док Назва статтi Депозитнi сертифiкати Усього 

1 Борговi цiннi папери непростроченi та незнецiненi 373 564 373 564 

1.1 борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України 373 564 373 564 

2 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення - - 

3 Усього боргових цiнних паперiв у портфелi банку до погашення за мiнусом резервiв

 373 564 373 564 

 

 

Примiтка 12. Iнвестицiйна нерухомiсть 



Таблиця 12.1. Iнвестицiйна нерухомiсть, оцiнена за методом собiвартостi 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi  Частина будiвлi Усього 

1 Залишок на початок перiоду (на кiнець дня 31 грудня 2014 року): 57 57 

1.1 Первiсна вартiсть 59 59 

1.2 Знос (2) (2) 

2 Переведення з категорiї будiвель, що займанi власником - - 

3 Амортизацiя (2) (2) 

4 Залишок за станом на кiнець перiоду (на кiнець дня 31 грудня 2015 року) 55 55 

4.1 Первiсна вартiсть 59 59 

4.2 Знос (4) (4) 

 

Данi про iнвестицiйну нерухомiсть зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" за рядком 8. 

 

Таблиця 12.2. Суми, що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд   

(тис. грн.) 

Рядок Суми доходiв i витрат 2015 рiк 2014 рiк 

1 Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi 9 5 

2 Усьго дохiд 9 5 

  

 

Таблиця 12.3. Iнформацiя про мiнiмальнi суми майбутнiх орендних платежiв за невiдмовною 

операцiйною орендою, якщо Банк є орендодавцем 

(тис. грн.) 

Рядок Перiод дiї операцiйної оренди 2015 рiк 2014 рiк 

1 До 1 року 12 8 

2 Усього платежiв, що пiдлягають отриманню за операцiйною орендою 12 8 

 

 

 

 

 

Примiтка 13. Основнi засоби та нематерiальнi активи 

Таблиця 13.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи  

 (тис. грн.) 

Назва статтi 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 початок 2014 року: 3 552 2 406 1 769 232 92 50 25 307 110

 33 518 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть 4 510 4 296 2 343 680 209 649 25 307 301 38 

295 

Знос на початок 2014 року  (958) (1 890)  (574)  (448) (117)  (599) - (191)  (4 777) 

Надходження 21 701  1 898 - 1 279 1 135 790 1 814 56 28 673 

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв 

 49 130 11 - - 4 - 10  204 

Iншi переведення -  -  -  -  -  -   (27 121)  - (27 121) 

 Вибуття:   - (1) - - - - - -  (1) 

первiсна вартiсть -  (63)  -  -  (1)   (45) -   -  (109) 

знос -  62 - -  1  45 - -  108 



Амортизацiйнi вiдрахування  (601)  (966)  (358)  (209)  (234)  (471)  -  (42)  (2 

881) 

Балансова вартiсть на кiнець 2014 року 24 701 3 467 1 422 1 302 993 373 - 134

 32 392 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть 26 260 6 261 2 354 1 959 1 343 1 398 - 367 39 

942 

Знос  (1 559 ) (2 794) (932) (657) (350) (1 025) - (233) (7 550) 

Надходження - 165 914 76 - 81 2494 137 3867 

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв 

 220 295 - - - 4 - - 519 

Iншi переведення - - - - - - (1892) - (1892) 

 Вибуття:  - - (45) - - - - - (45) 

первiсна вартiсть   (116)   (85)  (24) (225) 

знос   71   85  24 180 

Амортизацiйнi вiдрахування (734) (1 123) (853) (301) (308) (335) - (81) (3 

735) 

Балансова вартiсть на кiнець 2015 року 24 187 2 804 1 438 1 077 685 123 602 190

 31 106 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть 26 480 6 721 3 152 2 035 1 343 1 398 602 480 42 

211 

Знос на кiнець 2015 року  (2 293)  (3 917) (1 714)  (958)  (658)  (1 275) 0

  (290)  (11 105) 

 

Данi про основнi засоби та нематерiальнi активи зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан 

(Баланс)" за рядком 11. 

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 2 733 

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 

2 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. 

 

 

 

Примiтка 14. Iншi фiнансовi активи 

Таблиця 14.1. Iншi фiнансовi активи 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

1 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками - - 

2 Грошовi кошти з обмеженим правом використання 6 593 5 582 

3 Iншi фiнансовi активи 320 170 

4 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (184) (67) 

5 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 6 729 5 685 

 

Данi про iншi фiнансовi активи зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" за рядком 12. 

До рядка 2 Грошовi кошти з обмеженим правом використання вiднесено залишки, розмiщеного 



в ПАТ "ПУМБ", Гарантiйного фонду для вiдшкодування витрат по веденню розрахункiв з 

Мiжнародною платiжною системою Visa International, а також для забезпечення погашення 

заборгованостi Банку у разi її виникнення при проведеннi розрахункiв. 

Таблиця 14.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2015 рiк 

 (тис. грн.) 

Рядок Рух резервiв Грошовi кошти з обмеженим правом користування Iншi фiнансовi 

активи Усього 

1 Залишок за станом на початок перiоду - 67 67 

2 Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду 106 11 117 

3 Залишок    за   станом на кiнець перiоду 106 78 184 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 14.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2014 рiк 

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервiв Грошовi кошти з обмеженим правом користування Iншi фiнансовi 

активи Усього 

1 Залишок за станом на початок перiоду - 4 4 

2 Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду - 63 63 

3 Залишок    за   станом на кiнець перiоду - 67 67 

 

Таблиця 14.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2015 рiк 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками

 Грошовi кошти з обмеженим правом користування Iншi фiнан-совi активи

 Усього 

1 Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть: - - 242 242 

1.1 великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - - 1 1 

1.2 середнi компанiї  - - 150 150 

1.3 малi компанiї - - 91 91 

2 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi iз затримкою платежу: - -

 75 75 

2.1 до 31 дня - - - - 

2.2 вiд 32 до 92 днiв   - - - - 

2.3 вiд 93 до 183 днiв - - - - 

2.4 вiд 184 до 365 (366) днiв - - 1 1 

2.5 бiльше 366 днiв - - 74 74 

3 Непрострочена та знецiнена заборгованiсть - 6 593 3 6 596 

4 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву - 6 593 320 6 913 

5 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - (106) (78) (184) 

6 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву - 6 487 242 6 729 

 

Таблиця 14.5. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2014 рiк 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками

 Грошовi кошти з обмеженим правом користування Iншi фiнан-совi активи

 Усього 

1 Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть: - 5 582 102 5 684 



1.1 Великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - 5 582 -  5 582 

1.2 Середнi компанiї  - - 59 59 

1.3 Малi компанiї - - 43 43 

2 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi iз затримкою платежу: - -

 68 68 

2.1 до 31 дня - - - - 

2.2 вiд 32 до 92 днiв   - - 25 25 

2.3 вiд 93 до 183 днiв - - 40 40 

2.4 вiд 184 до 365 (366) днiв - - 3 3 

3 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву - 5 582 170 5 752 

4 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - - (67) (67) 

5 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву - 5 582 103 5 685 

 

Примiтка 15. Iншi активи 

Таблиця 15.1. Iншi активи 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

1 Передоплата за послуги 20 - 

2 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 57 8 

3 Передплаченi витрати 8 605 7 712 

4 Передоплата з податкiв, крiм податку на прибуток 5 11 

5 Товарно-матерiальнi запаси 366 142 

6 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 9 053 7 873 

 Данi про iншi активи зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" за рядком 13. 

 

Примiтка 16. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 

Таблиця 16.1. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 

 

(тис.грн.) 

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу  

1 Основнi засоби 2 395 - 

2 Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу 2 395 - 

 Данi про необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття зазначенi 

в "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" за рядком 14. 

 В 2015 роцi Банк набув право власностi шляхом реалiзацiї прав заставодержателя на 3 

об`єкта  нерухомостi у м. Запорiжжя з метою продажу, а саме: 

- об`єкт нерухомостi, що знаходиться за адресою м. Запорiжжя, вул. Правди, буд. 39 

прим.62; 

-  об`єкт нерухомостi, що знаходиться за адресою м. Запорiжжя, вул. Правди, буд. 39 

прим.63; 

- об`єкт нерухомостi, що знаходиться за адресою м. Запорiжжя, вул. Грязнова, буд. 83а 

 Протягом 2015 року, у вiдповiдностi до затверджених планiв продажу набутого майна, 

Банком був здiйснений ряд заходiв, спрямованих на продаж вищезазначеного майна. Однак, 

зазначенi заходи не привели до продажу набутого Банком нерухомого майна у визначений 

термiн. 

  

Примiтка 17. Кошти клiєнтiв 

Таблиця 17.1. Кошти клiєнтiв 

                                                                                                                               

(тис. грн.) 



Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

1 Iншi юридичнi особи 502 008 268 297 

1.1 Поточнi рахунки 429 816 235 709 

1.2 Строковi кошти 72 192 32 588 

2 Фiзичнi особи: 61 374 113 478 

2.1 Поточнi рахунки 18 597 24 379 

2.2 Строковi кошти 42 777 89 099 

3 Усього коштiв клiєнтiв 563 382 381 775 

 

 Данi про кошти клiєнтiв зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" за рядком 16. 

 

 

 

Таблиця 17.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi 

(тис. грн.) 

Рядок Вид економiчної дiяльностi 2015 рiк 2014 рiк 

  сума % сума % 

1 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 15 367 3% 13 

750 4% 

2 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку  33 

535 6% 36 783 10% 

3 Дiяльнiсть громадських органiзацiй - - 12 080 3% 

4 Виробництво 417 070 74% 183 943 48% 

5 Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги 5 844 1% 3 458 1% 

6 Фiзичнi особи 61 374 11% 113 478 29% 

7 Iншi  32 192 5% 18 283 5% 

9 Усього коштiв клiєнтiв 563 382 100 % 381 775 100 % 

 

                    Станом на 31 грудня 2015 року Банк мав 28 клiєнтiв ( у 2014 роцi -  32   

клiєнта) iз залишками на рахунках понад 1 200 тисячi гривень кожний. Загальна сума коштiв на 

рахунках цих клiєнтiв становила 504 752  тисяч гривень ( у 2014 роцi: 325 375 тисяч гривень). 

                    Станом на 31 грудня 2014 року кошти клiєнтiв включають депозити у сумi 

293 тисяч гривень, розмiщенi як забезпечення за гарантiями наданими. 

                    Станом на 31 грудня 2015 року до складу коштiв клiєнтiв входять депозити в 

сумi 45 520 тисячi гривень ( у 2014 роцi: 21 719 тисяч гривень), що виступають забезпеченням 

наданих кредитiв клiєнтам (див. прим. 9).  

Примiтка 18. Резерви за зобов'язаннями 

Таблиця 18.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями за 2015 рiк 

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервiв Кредитнi зобов'язання Усього 

1 Залишок на початок перiоду  6 6 

2 Формування  та/або збiльшення резерву - - 

3 Поновлення невикористаного резерву (6) (6) 

4 Залишок на кiнець перiоду - - 

 

Данi про резерви за  зобов'язаннями зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" за рядком 

18. 

Станом на 31 грудня 2014 року Банком створено спецiальнi резерви за безвiдкличними, 

забезпеченими заставою, товарами в обiгу  зобов'язаннями з кредитування та за наданими 

гарантiями. 

 



Примiтка 19. Iншi фiнансовi зобов'язання 

Таблиця 19.1. Iншi фiнансовi зобов'язання 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

1 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками - - 

2 Нарахованi витрати 84 84 

3 Комiсiї за наданi гарантiї 3 5 

4 Iншi фiнансовi зобов'язання 11 - 

5 Усього iнших фiнансових зобов'язань 98 89 

 

Данi про iншi зобов'язання зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" за рядком 19. 

До рядка 4 Iншi фiнансовi зобов'язання вiдненсена сума (блокування коштiв) 11 тис.грн. згiдно 

Указу Президента України Про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших 

обмежувальних заходiв (санкцiй) вiд 16.09.2015 року. 

 

  

Примiтка 20. Iншi зобов'язання    

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

1 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 242

 359 

2 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 917 945 

3 Доходи майбутнiх перiодiв  74 39 

4 Кредиторська заборгованiсть за послуги 15 18 

5 Усього 1 248 1 361 

 

Данi про iншi зобов'язання зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" за рядком 20. 

 

Примiтка 21. Статутний капiтал та емiсiйнi  рiзницi (емiсiйний дохiд) 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Усього 

1 Залишок на 01 сiчня 2014 року 1200 120 000 120 000 

2 Випуск нових акцiй (паїв)  - - - 

3 Залишок  на  кiнець дня 31 грудня 2014 року    (залишок     на    01 сiчня 2015 року)

 1200 120 000 120 000 

4 Випуск нових акцiй (паїв) - - - 

5 Залишок на кiнець дня 31 грудня 2015 року 1200 120 000 120 000 

Протягом звiтного перiоду емiсiя цiнних паперiв не проводилась. 

Статутний капiтал Банку на кiнець звiтного року дорiвнює 120 000 тис.грн. подiлений на 1200 

тисяч штук простих iменних акцiй. 

Статутний капiтал Банку був сформований за рахунок внескiв засновникiв при створеннi Банку 

та за рахунок внескiв акцiонерiв при додаткових випусках акцiй. 

Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 100 грн., загальна сума випуску-120 мiльйонiв гривень, форма 

iснування бездокументарна.  

 Всi акцiї ПАТ "МОТОР-БАНК" сплаченi в повному обсязi кожним акцiонером.  

 Данi про статутний капiтал зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" за рядком 22. 

 

Примiтка 22. Рух резервiв переоцiнки (компонентiв iншого сукупного доходу) 

 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Примiтки 2015 рiк 2014 рiк 



1 Залишок на 01 сiччня 2015 року  35 - 

2 Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж:  (35) 35 

2.1 змiни переоцiнки до справедливої вартостi  - 35 

2.2 доходи (витрати)  у результатi продажу, перекласифiкованi у звiтному перiодi на 

прибутки або збитки  (35) - 

3 Усього змiни щодо резервiв переоцiнки (iнший сукупний дохiд) за вирахуванням податку 

на прибуток  (35) - 

4 Залишок на кiнець року  - 35 

 

Данi про резерви переоцiнки  зазначенi у "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" за рядком 24. 

Примiтка 23. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення 

(тис. грн.)              

Рядок Назва статтi При- 

мiтки 2015 рiк 2014 рiк 

   менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього менше нiж 

12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього 

АКТИВИ 

1  Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 35 989 - 35 989 208 769 - 208 

769 

2 Кошти обов'язкових резервiв  

у Нацiональному банку  - - - - - - 

3 Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток 7 - - - 14 296 - 14 296 

4 Кошти в iнших банках 8 89 421 - 89 421 15 585 - 15 585 

5 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв9 133 013 12 106 145 119 194 306

 11 052 205 358 

6  Цiннi папери в портфелi банку на продаж 10 6 874 - 6 874 322 16 576 16 

898 

 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 11 373 564 - 373 564

 - - - 

7 Iнвестицiйна нерухомiсть 12 55 - 55 - 57 57 

8 Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток  201 -

 201 3 433 - 3 433 

9 Вiдстрочений податковий актив   - 251 251 - 509 509 

10 Основнi засоби та нематерiальнi активи 13 - 31 106 31 106 12 32 380 32 

392 

11 Iншi фiнансовi активи 14 6 729 - 6 729 5 685 - 5 685 

12 Iншi активи 15 9 054 - 9 054 7 873 - 7 873 

 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 16 2 395 -

 2 395 - - - 

13 Усього активiв  657 295 43 463 700 758 450 281 60 574 510 

855 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

14 Кошти клiєнтiв 17 563 292 90 563 382 381 735 40 381 

775 

15 Зобов'язання за поточним податком на прибуток  2 902 - 2 902 - -

 - 

16 Вiдстроченi податковi зобов'язання  - - - - - - 

16 Резерви за зобов'язаннями 18 - - - 6 - 6 

17 Iншi фiнансовi   зобов'язання 19 95 3 98 84 5 89 

18 Iншi зобов'язання 20 1 248 - 1 248 1 361 - 1 361 



19 Усього зобов'язань   567 537 93 567 630 383 186 45 383 

231 

 

 

Примiтка 24. Процентнi доходи та витрати 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ: 

1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв  42 117 38 805 

2 Борговi цiннi папери в портфелi банку на продаж 3 241 3 736 

3 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 28 258 - 

4 Кошти в iнших банках 287 1 871 

5 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 11 704 4 510 

6 Iншi 195 32  

7 Усього процентних доходiв 85 802 48 954 

ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ: 

8 Строковi кошти юридичних осiб (6 320) (3 741) 

9 Строковi кошти фiзичних осiб (6 262) (11 711) 

10 Строковi кошти iнших банкiв - - 

11 Поточнi рахунки (18 951) (6 701) 

12 Усього процентних витрат (31 533) (22 153) 

13 Чистий процентний дохiд/(витрати) 54 269 26 801 

Данi про процентнi доходи та витрати зазначенi в "Звiтi про прибутки i збитки та iнший 

сукупний дохiд" (Звiт про фiнансовi результати)  за рядками 1.1 та 1.2. 

Iнформацiю про процентнi доходи та витрати за операцiями з пов`язаними стронами наведено у 

примiтцi 37. 

 

Примiтка 25. Комiсiйнi доходи та витрати 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

КОМIСIЙНI ДОХОДИ: 

1 Розрахунково-касовi операцiї 17 878 11 943 

2 Доходи вiд обслуговування кредитних операцiй 2 678 1 863 

3 Доходи вiд операцiй на валютному ринку 5 918 3 844 

4 Гарантiї наданi  9 70 

5 Iншi 1 333 

6 Усього комiсiйних доходiв 26 484 18 053 

КОМIСIЙНI ВИТРАТИ: 

7 Розрахунково-касовi операцiї (2 688) (1 504) 

8 Витрати на пiдкрiплення каси готiвкою (1 061) (838) 

9 Операцiї з цiнними паперами (655) (398) 

10 Комiсiйнi витрати на кредитне обслуговування  (13 219) (11 049) 

11 Iншi (74) (118) 

12 Усього комiсiйних витрат (17 697) (13 907) 

13 Чистий комiсiйний дохiд/витрати 8 787 4 146 

Данi про комiсiйнi доходи та витрати зазначенi в "Звiтi про прибутки i збитки та iнший 

сукупний дохiд" (Звiт про фiнансовi результати) за рядками 4,5. 

Iнформацiю про комiсiйнi доходи та витрати за операцiями з пов`язаними стронами наведено у 

примiтцi 37. 

 

Примiтка 26. Iншi операцiйнi доходи 



 (тис. грн.)  

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

1 Дохiд вiд надання в оренду iнвестицiйної нерухомостi  9 5 

2 Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди) 82 54 

3 Дохiд при достроковому поверненню вкладiв 61 281 

4 Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв 155 - 

5 Дохiд вiд послуг страхового агента 50 23 

6 Дохiд вiд продажу бланкiв векселiв - 2 

7 Штрафи, пенi 55 25 

8 Iншi 3 30 

9 Усього операцiйних доходiв 415 420 

  

                 Данi про iншi операцiйнi доходи зазначенi в "Звiтi про прибутки i збитки та 

iнший сукупний дохiд" (Звiт про фiнансовi результати) за рядком 13. 

                 Iнформацiю про iншi операцiйнi доходи за операцiями з пов`язаними стронами 

наведено у примiтцi 37. 

 

 

Примiтка 27. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

1 Витрати на утримання персоналу (13 584) (12 222) 

2 Амортизацiя основних засобiв (3 656) (2 841) 

3 Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв (81) (42) 

4 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та 

iншi експлуатацiйнi  послуги (4 333) (3 075) 

5 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (848) (705) 

6 Iншi витрати, пов'язанi з основними засобами (473) (365) 

7 Професiйнi послуги (445) (408) 

8 Послуги охорони (837) (820) 

9 Витрати на маркетинг та рекламу (317) (133) 

10 Витрати iз страхування (1 915) (1 443) 

11 Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток, в т.р.: (1 048) (1 

551) 

11.1. Податок на землю (6) - 

11.2. Вiдрахування до ФГВФО (564) (811) 

11.3 ПФ вiд купiвлi валюти - (427) 

11.4 Iншi податки та обов'язковi платежi (478) (313) 

12 Iншi (246)  (146) 

13 Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (27 783) (23 751) 

 Данi про адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати зазначенi в "Звiтi про прибутки i 

збитки та iнший сукупний дохiд" (Звiт про фiнансовi результати) за рядком 14. 

Iнформацiю про адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати  за операцiями з пов`язаними 

стронами наведено у примiтцi 37. 

 

Примiтка 28. Результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток  

Таблиця 28.1. Результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток за 2015 рiк 

(тис. грн.) 

Рядок  Назва статтi  Доходи за вирахуванням витрат за операцiями з фiнансовими активами, що 



облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток Доходи за вирахуванням 

витрат за операцiями з iншими фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток 

1 Акцiї пiдприємств (15 001) 212 

2 Усього  результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток (15 001) 212 

 

Результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою вартiстю 

через прибуток або збиток, зазначенi в "Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд" 

(Звiт про фiнансовi результати) за рядком 6. 

 

Таблиця 28.2. Результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток за 2014 рiк 

(тис. грн.) 

Рядок  Назва статтi  Доходи за вирахуванням витрат за операцiями з фiнансовими активами, що 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток Доходи за вирахуванням 

витрат за операцiями з iншими фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток 

1 Акцiї пiдприємств (255) 15 

2 Усього  результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток (255) 15 

 

 

Примiтка 29. Витрати на податок на прибуток 

Таблиця 29.1. Витрати на сплату податку на прибуток 

(тис. грн.) 

Рядок  Назва статтi  2015 рiк 2014 рiк 

1 Поточний податок на прибуток  (9 976) (4 386) 

2 Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов'язана з: (258) (77) 

2.1 

2.2 виникненням чи списанням тимчасових рiзниць 

збiльшенням чи зменшенням ставки оподаткування (258) 

- (70) 

(7) 

3 Усього витрати податку на прибуток  (10 234) (4 463) 

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

iнший сукупний дохiд" (Звiт про фiнансовi результати) за рядком 16. 

Таблиця 29.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку 

(збитку) 

(тис. грн.) 

Рядок  Назва статтi  2015 рiк 2014 рiк 

1 Прибуток до оподаткування  15 773 9 398 

2 Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (2 839) 

 (1 692) 

КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ): 

3 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, 

але визнаються в бухгалтерському облiку (вплив постiйних рiзниць: 1) сума нарахованої 

амортизацiї основних засобiв або нематерiальних активiв вiдповiдно до  мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi; 2) сума уцiнки цiнних паперiв (крiм державних цiнних паперiв 

або облiгацiй мiсцевих позик), якi оцiнюються за справедливою вартiстю, вiдображених у складi 

фiнансового результату до оподаткування податкового (звiтного) перiоду вiдповiдно до 



мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що перевищує суму ранiше проведеної дооцiнки 

таких активiв) (4 813) (2 796) 

4 Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але 

не визнаються в бухгалтерському облiку (вплив постiйних рiзниць: 1) cума розрахованої 

амортизацiї основних засобiв або нематерiальних активiв вiдповiдно до пункту 138.3 статтi 138 

роздiлу III Податкового кодексу України; 2) сума залишкової вартостi окремого об'єкта 

основних засобiв, визначеної з урахуванням положень статтi 138 роздiлу III Податкового 

кодексу України, у разi продажу такого об'єкта; 3) витрати на оплату вiдпусток працiвникам та 

iншi виплати, пов'язанi з оплатою працi, якi вiдшкодованi пiсля 01 сiчня 2015 року за рахунок 

резервiв та забезпечень, сформованих до 01 сiчня 2015 року вiдповiдно до нацiональних 

положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, 

у випадку, якщо такi витрати не були врахованi при визначеннi об'єкта оподаткування до 01 

сiчня 2015 року (пункт 24 пiдроздiлу 4 роздiлу ХХ Податкового кодексу України)  456 71 

5 Доходи, якi пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються (не 

належать) до облiкового прибутку (збитку) (вплив постiйних рiзниць- вартiсть безоплатно 

розповсюджених товарiв, суми страхового резерву, що пiдлягають включенню до доходу згiдно 

з пунктом 159.2 статтi 159 роздiлу III Податкового кодексу України)  

- 

 (133) 

 

6 Доходи, якi не пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в 

бухгалтерському облiку  - 42 

7 Вплив змiни ставки оподаткування (у 2015 роцi - 18%, у 2014 роцi - 18%) - - 

8 Вiдображенi в звiтностi змiни в сумi чистого вiдстроченого податкового активу (258)

 45 

9 Не визнанi у звiтностi змiни суми чистого вiдстроченого податкового активу - - 

10 Витрати на збiльшення резервiв на знецiнення кредитiв, що не включаються до валових 

витрат, але вiдображенi в звiтностi (2 760) (32) 

   11 Iншi коригування (20) 32 

12 Сума витрат з податку на прибуток (збиток)  (10 234) (4 463) 

Таблиця 29.3. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та 

вiдстрочених податкових зобов'язань за 2015 рiк  

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Залишок на початок перiоду  Визнанi в прибутках/ збитках

 Залишок на кiнець перiоду 

1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування 

та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 509 (258) 251 

1.1 

1.2 

1.3 Резерви пiд знецiнення активiв 

Нарахованi доходи (витрати) 

Iншi (вплив змiни ставки оподаткування (у 2013 роцi - 19%, у 2014 роцi - 18%) 359 

150 

- (359) 

101 

- - 

251 

- 

2 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) 509 (258) 251 

3 Визнаний вiдстрочений податковий актив 509 (258) 251 

 



                Данi про податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових 

активiв зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" за рядком 9. 

 

Таблиця 29.4. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та 

вiдстрочених податкових зобов'язань за 2014 рiк  

(тис.грн.) 

Рядок Назва статтi Залишок на початок перiоду  Визнанi в прибутках/ збитках

 Залишок на кiнець перiоду 

1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування 

та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 586 (77) 509 

1.1 

1.2 

1.3 Резерви пiд знецiнення активiв 

Нарахованi доходи (витрати) 

Iншi (вплив змiни ставки оподаткування (у 2013 роцi - 19%, у 2014 роцi - 18%) 391 

188 

7 (32) 

(38) 

(7) 359 

150 

- 

2 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) 586 (77) 509 

3 Визнаний вiдстрочений податковий актив 586 (77) 509 

 

Примiтка 30. Прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю 

Таблиця 30.1 Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю  

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Примiтки  2015 рiк 2014 рiк 

1 Прибуток (збиток), що належить власникам простих акцiй банку  5 539 4 970 

2 Прибуток (збиток) за рiк  5 539 4 970 

3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.)  1 200 1 200 

4 Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю(грн/акцiю)  4,62

 4,11 

 

Таблиця 30.2. Розрахунок прибутку (збитку), що належить власникам простих та 

привiлейованих акцiй банку 

(тис.грн.) 

Рядок Назва статтi Примiтки  2015 рiк 2014 рiк 

1 Прибуток (збиток) за рiк, що належить власникам банку  5 539 4 970 

2 Нерозподiлений прибуток (збиток) за рiк  5 539 4 970 

3 Нерозподiлений прибуток (збиток) за рiк, що належить власникам простих акцiй залежно 

вiд умов акцiй  5 539 4 970 

4 Прибуток (збиток) за рiк, що належить акцiонерам - власникам простих акцiй 

 5 539 4 970 

 

Примiтка 31. Операцiйнi сегменти  

Таблиця 31.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2015 рiк    

                                                     (тис.грн.)                                                                                                                                                                                                                                                                 

Рядок Назва статтi Найменування звiтних сегментiв  Iншi сегменти та операцiї Усього 

   послуги корпоративним клiєнтам   послуги фiзичним особам 

 мiжбанкiвськi операцiї    



 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 97 319  2 324  12 851  207  112 701  

1 Процентнi доходи 72 427  1 190  12 185  -  85 802  

2 Комiсiйнi доходи 24 822  996  666  - 26 484  

3 Iншi операцiйнi доходи 70  138  -  207 415 

4 Усього доходiв сегментiв 97 319  2 324  12 851 207  112 701  

5 Процентнi витрати (24 393) (7 140) - - (31 533) 

6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (39 639) 

 (122)  (966)  - (40 727)  

7 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - - -

 (116) (116) 

8 Результат вiд торгових операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку 8 000

 - - - 8 000 

9 Результат вiд переоцiнки  фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток (22 789) - - - (22 789) 

10 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 75 - -

 - 75 

 Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - - 34 707  34 

707  

11 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - - 683 

 683  

12 Комiсiйнi витрати (13 875)  (11)  (3 804)  (7) (17 697)  

13 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 246 - - - 246 

14 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями 6 - - - 6  

15 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - (27 783)  (27 

783)  

16  Витрати за податком на прибуток   - - - (10 234) (10 234) 

17 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 4 950 (4 949) 8 081 (2 543) 5 539 

       

 

Таблиця 31.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2014 рiк  

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Найменування звiтних сегментiв  Iншi сегменти та операцiї Усього 

   послуги корпоративним клiєнтам   послуги фiзичним особам 

 мiжбанкiвськi операцiї    

 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 58 980  1 669  2 202  4 576  67 427  

1 Процентнi доходи 41 745  796  1 871  4 542  48 954  

2 Комiсiйнi доходи 17 141  581  331   18 053  

3 Iншi операцiйнi доходи 94  292  -  34 420 

4 Усього доходiв сегментiв 58 980  1 669  2 202 4 576  67 427  

5 Процентнi витрати (9 676) (12 477) - - (22 153) 

6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (13 840) 

 (449)  (83)  - (14 372)  

7 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (63) - -

 - (63) 

8 Результат вiд торгових операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку 255

 - - - 255 

9 Результат вiд переоцiнки  фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток - - (15) - (15) 

10 Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - - 15 411  15 

411  

11 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - - 779 



 779  

12 Комiсiйнi витрати (11 447)  (18)  (2 442)  - (13 907)  

13 Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж (215) - - - (215) 

14 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями 2  - - - 2  

15 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - (23 751)  (23 

751)  

16  Витрати за податком на прибуток   - - - (4 463) (4 463) 

17 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 23 996 (11 275) (338) (7 448) 4 935 

       

 

Таблиця 31.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2015 рiк 

(тис. грн.) 

Рядок   Назва статтi   Найменування звiтних сегментiв   Iншi сегменти та операцiї   

Усього  

   послуги корпоративним клiєнтам   послуги фiзичним особам   

мiжбанкiвськi операцiї   

 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ      

1 Активи сегментiв 521 822 3 977 95 908 - 621 707 

 Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття) - - -

 2 395 2 395 

2 Усього активiв сегментiв 521 822 3 977 95 908 2 395 624 102 

3 Нерозподiленi активи - - - 76 656 76 656 

4 Усього активiв 521 822 3 977 95 908 79 051 700 758 

 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ      

5 Зобов'язання сегментiв 502 101 61 379 -  563 480 

6 Усього зобов'язань сегментiв 502 101 61 379 -  563 480 

7 Нерозподiленi зобов'язання - - - 4 150 4 150 

8 Усього зобов'язань 502 101 61 379 - 4 150 567 630 

 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI      

9 Капiтальнi iнвестицiї - - - - 42 270 

10 Амортизацiя - - - - 3 737 

 

Таблиця 31.4 Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2014 рiк 

(тис.грн.) 

Рядок   Назва статтi   Найменування звiтних сегментiв   Iншi сегменти та операцiї   

Усього  

   послуги корпоративним клiєнтам   послуги фiзичним особам   

мiжбанкiвськi операцiї   

 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ      

1 Активи сегментiв 233 119 3 433 15 585 - 252 137 

2 Усього активiв сегментiв 233 119 3 433 15 585 - 252 137 

3 Нерозподiленi активи - - - 258 718 258 718 

4 Усього активiв 233 119 3 433 15 585 258 718 510 855 

 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ      

5 Зобов'язання сегментiв 268 297 113 478 - - 381 775 

6 Усього зобов'язань сегментiв 268 297 113 478 - - 381 775 

7 Нерозподiленi зобов'язання - - - 1 456 1 456 

8 Усього зобов'язань 268 297 113 381 - 1 456 383 231 

 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI      

9 Капiтальнi iнвестицiї - - - 40 001 40 001 

10 Амортизацiя - - - (2 883) (2 883) 



 

Примiтка 32. Управлiння фiнансовими ризиками. 

Загальнi принципи 

Функцiя управлiння ризиками в Банку здiйснюється стосовно фiнансових, операцiйних та 

юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi 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. 

Полiтика та система управлiння ризиками Банку постiйно переглядаються та вдосконалюються 

вiдповiдно до змiни ринкових умов та банкiвських продуктiв. Основним завданням Банку при 

управлiннi активами та пасивами є зниження рiвня ризику лiквiдностi та ринкових ризикiв, на 

якi наражається Банк, та максимiзацiя прибутковостi. 

Основними засадами полiтики Банку в сферi управлiння ризиками є централiзацiя (аналiз 

ризикiв та розрахунки виконуються централiзовано, а для бiзнес-пiдроздiлiв Банку 

встановлюються вiдповiднi лiмiти); збалансована структура ризикiв та плати за їх прийняття; 

забезпечення постiйного монiторингу рiвня ризику. 

Кредитний ризик  

Кредитний ризик визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу 

Банку, який виникає через неспроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов'язання виконати 

умови будь-якої фiнансової угоди iз Банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе 

зобов'язання. Кредитний ризик виникає в результатi кредитних та iнших операцiй Банку, 

внаслiдок яких виникають фiнансовi активи.  

Банк дотримується принципiв обережностi та зваженостi при формуваннi кредитного портфелю. 

Реалiзацiя цих принципiв забезпечується завдяки якiснiй оцiнцi платоспроможностi 

позичальника та вартостi застави, проведення регулярного монiторингу стану обслуговування 

боргу та стану застави впродовж термiну дiї кредитної угоди. 

Банк здiйснює обмеження ризикiв кредитних та iнвестицiйних операцiй шляхом дотримання 

нормативiв кредитного ризику, встановлених Нацiональним банком України, та формування 

резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними операцiями (кредитними операцiями, 

операцiями з цiнними паперами, iншими активними операцiями). 

З огляду на вищезазначене, рiвень кредитного ризику Банку є низький та керованим. 

Протягом звiтного року Банк неухильно дотримувався усiх нормативiв кредитного ризику, 

встановлених Нацiональним банком України: 

 

Фактичне значення станом на Назва нормативу та його значення станом на мiсячнi звiтнi 

дати 2015 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 повязаними з банком особами (не 

бiльше 25%) Н10 - норматив максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та 

поручительств, наданих iнсайдерам (не бiльше 30%) 

01.01.2015 23,59 96,57 3,71 3,98 

01.02.2015 24,52 99,65 3,47 3,71 

01.03.2015 22,63 105,10 3,49 3,74 

01.04.2015 19,52 109,79 3,49 3,75 

01.05.2015 20,39 109,90 3,49 3,74 

01.06.2015 20,43 94,82 3,49 3,73 

01.07.2015 19,82 82,14 2,78 - 

01.08.2015 16,79 89,56 2,72 - 

01.09.2015 18,26 97,86 2,99 - 

01.10.2015 19,15 74,39 2,77 - 



01.11.2015 19,09 71,76 2,67 - 

01.12.2015 18,47 70,01 2,27 - 

01.01.2016 17,83 58,25 2,29 - 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик визначається ймовiрнiстю змiни ринкових цiн на фiнансовi та фiзичнi активи, 

що перебувають на балансi Банку або облiковуються на позабалансових рахунках. До 

фiнансових активiв належать грошовi кошти, iноземна валюта, цiннi папери. Основними 

складовими ринкового ризику Банку є валютний, процентний та цiновий ризики. 

Джерелом виникнення валютного ризику є невiдповiднiсть балансових та позабалансових вимог 

й зобов'язань за окремими валютами. Управлiння валютним ризиком здiйснюється як шляхом 

здiйснення контролю над дотриманням лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї, встановлених 

Нацiональним Банком України, так й встановленням внутрiшнiх лiмiтiв валютної позицiї за 

окремими валютами та операцiями. 

Кiлькiсне вимiрювання валютного ризику здiйснюється Банком за допомогою аналiзу 

волатильностi курсiв основних iноземних валют. За розрахунками станом на кiнець 2015 року, 

втрати Банку вiд дiї валютного ризику протягом наступного календарного мiсяця з ймовiрнiстю 

99% не перевищать 0,1% вiд обсягу статутного 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 

2015 року 

 Л13-1 - лiмiт довгої вiдкритої валютної позицiї банку (не бiльше  1%) Л13-2 - лiмiт 

короткої вiдкритої валютної позицiї банку (не бiльше 10%) 

01.01.2015 0,7369 0,0000 

01.02.2015 0,5610 0,4664 

01.03.2015 0,6036 0,0000 

01.04.2015 0,3855 0,3029 

01.05.2015 0,4124 0,4418 

01.06.2015 0,3885 0,7047 

01.07.2015 0,1542 1,2548 

01.08.2015 0,4809 0,4566 

01.09.2015 0,3082 0,4070 

01.10.2015 0,4582 0,3734 

01.11.2015 0,3311 0,4719 

01.12.2015 0,6467 0,1605 

01.01.2016 0,2683 0,2215 

 

Таблиця 32.1. Аналiз валютного ризику 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування валюти   На звiтну дату 2015 року   На звiтну дату 2014 року  

  монетарнi активи  монетарнi зобов'язання  чиста позицiя  монетарнi 

активи  монетарнi зобов'язання  чиста позицiя  

1 Долар США 26 888 25 515 1 372  56 231   55 474  757 

2 Євро 20 780 20 685 95  16 754   16 393  361 

3 Рубль РФ 44 777 44 925 (148)  27 299   27 129  170 

4 Фунт стерлiнгiв 106 0 106  131   0  131 

5 Швейцарський франк 102 0 102  74   0    74 

6 Усього          92 653               91 126        1 527          100 489

            98 996          1 493 

 

Таблиця 32.2. 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 

 

А) 

(тис.грн.) 

Рядок Назва статтi На звiтну дату 2015 року 

  вплив на прибуток / (збиток) вплив на власний капiтал 

1 Змiцнення долара США на 12 %               165               165  

2 Послаблення долара США на 12 %              (165)             (165) 

3 Змiцнення євро на 13 %               12               12  

4 Послаблення євро на 13 %              (12)             (12) 

5 Змiцнення росiйського рубля на   16 %               (24)               (24)  

6 Послаблення росiйського рубля на 16 %              24             24 

7 Змiцнення iнших валют на 13% та банкiвських металiв              27               

27  

8 Послаблення iнших валют на 13%  та банкiвських металiв             (27)             

(27) 

 

Б) 

(тис.грн.) 

Рядок Назва статтi На звiтну дату 2014року 

  вплив на прибуток / (збиток) вплив на власний капiтал 

1 Змiцнення долара США на 12% 91 91 

2 Послаблення долара США на 12% (91) (91) 

3 Змiцнення євро на 13% 43 43 

4 Послаблення євро на 13% (43) (43) 

5 Змiцнення рубля РФ на 33% 56 56 

6 Послаблення рубля РФ на 33% (56) (56) 

7 Змiцнення iнших валют на 13%  27 27 

8 Послаблення iнших валют на 13% (27) (27) 

Таблиця 32.3. 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 

А) 

(тис.грн.) 

Рядок Назва статтi Середньозважений валютний курс 2015 року 

  вплив на прибуток / (збиток) вплив на власний капiтал 

1 Змiцнення долара США на 12 %               150               150  

2 Послаблення долара США на 12 %              (150)             (150) 

3 Змiцнення євро на 13 %               11               11  

4 Послаблення євро на 13 %              (11)             (11) 

5 Змiцнення росiйського рубля на       16 %               (26)               (26)  

6 Послаблення росiйського рубля на   16 %              26             (26) 

7 Змiцнення iнших валют на 13% та банкiвських металiв              25               

25  

8 Послаблення iнших валют на 13%  та банкiвських металiв             (25)             

(25) 

Б) 

                                                          (тис.грн.) 

Рядок Назва статтi Середньозважений валютний курс 2014 року 

  вплив на прибуток / (збиток) вплив на власний капiтал 



1 Змiцнення долара США на 12% 68 68 

2 Послаблення долара США на 12% 

 (68) (68) 

3 Змiцнення євро на 13% 38 38 

4 Послаблення євро на 13% (38) (38) 

5 Змiцнення рубля РФ на 33% 58 58 

6 Послаблення рубля РФ на 33% (58) (58) 

7 Змiцнення iнших валют на 13% та банкiвських металiв  21 21 

8 Послаблення iнших валют на 13% та банкiвських металiв (21) (21) 

 

Джерелом виникнення процентного ризику є дисбаланс активiв та пасивiв, чутливих до змiни 

процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковiсть Банку, так i на економiчну вартiсть 

його активiв, зобов'язань та позабалансових iнструментiв. Нарахування процентiв за 

фiнансовими активами та зобов'язаннями здiйснюється Банком за фiксованими процентними 

ставками. 

Банк здiйснює управлiння процентним ризиком шляхом встановлення Комiтетом з управлiння 

активами та пасивами лiмiтiв дисбалансiв мiж обсягами активiв та зобов'язань, чутливих до 

змiни процентних ставок, а також затвердження мiнiмальних ставок розмiщення (максимальних 

ставок залучення) коштiв. Банк має низький рiвень чутливостi до процентного ризику, що 

обумовлено структурою пасивiв ( 19 % пасивiв складає власний капiтал Банку, 64 % - кошти на 

вимогу).  

Кiлькiсне вимiрювання процентного ризику здiйснюється Банком за допомогою методу дюрацiї, 

згiдно якого процентнi активи та зобов'язання стають чутливими до змiни процентних ставок по 

закiнченнi строку дiї договору або при настаннi планового строку перегляду процентних ставок. 

За розрахунками станом на кiнець 2015 року, втрати Банку вiд дiї процентного ризику протягом 

2016 р. не перевищать 1,3% вiд обсягу статутного капiталу за умови, що рiвень процентних 

ставок зменшиться на 20% вiдносно дiючих ставок. 

 

Таблиця 32.4. Загальний аналiз вiдсоткового ризику 

(тис.грн.) 

Рядок Назва статтi На вимогу i менше 1 мiс.  Вiд 1 до 6 мiс.  Вiд 6 до 12 мiс. 

 Бiльше року  Усього  

  2015 рiк 

1 Усього фiнансових активiв  376 566  121 467 48 240 25 325 571 599 

2 Усього фiнансових зобов'язань  62 445 44 866 4 865 - 112 176 

3 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець дня 31 грудня 2015  року  314 

121 76 601 43 375 25 325 459 423 

  2014 рiк 

4 Усього фiнансових активiв  42 347 113 764  59 468  32 517  248 096  

5 Усього фiнансових зобов'язань  25 912 76 496 14 477 30  116 915  

6 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець дня 31 грудня 2014 року  16 435 

 37 267 44 991  32 487 131 181  

 

Таблиця 32.5. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами 

 

Рядок Найменування статтi 2015 рiк 2014 рiк 

  гривня долари США євро iншi гривня долари США євро iншi 

  Активи  

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 2 1 - - 2 1 - - 

2 

 Кошти в iнших банках  10,44 4,66  0,15 9,88 5,46 4,13 - 5,40 



3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв  21,10 11,80 9,23 - 20,30 12,37 9,31

 20,30 

5 Борговi цiннi папери у портфелi банку на продаж 20,24 - - - 18,88

 - - - 

6 Борговi цiннi папери у портфелi банку до погашення  19,63 - - - 8,07

 - - - 

 Зобов'язання 

7 Кошти банкiв - - - - - - - - 

8 Кошти клiєнтiв: 7,80 3,19 5,10 1,61 8,79 5,55 5,76 1,15 

8.1 Поточнi рахунки 5,53 0,03 0,00 1,61 4,84 0,13 - 1,15 

8.2 Строковi кошти  17,39 6,47 6,08 0,45 17,07 8,36 6,95 0,47 

 

Ринковий ризик 

Ринковий 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 ринковим 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 ринковим ризиком в Банку полягає у визначеннi величини неузгодженої 

позицiї, яка наражає Банк на ризик, та у визначеннi шокової величини змiни зовнiшнього 

фактора - бiржового курсу. Результат дослiдження дає уявлення про те, яку суму збиткiв чи 

доходiв отримає Банк у разi, якщо подiї розвиватимуться за закладеними припущеннями. 

Оцiнка ризику здiйснюється на щомiсячнiй основi, результати виносяться на розгляд комiтету з 

управлiння активами та пасивами для ухвалення рiшення щодо корегування профiлю ринкового 

ризику на пiдставi Результатiв стрес-тестування. 

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.   

 

Ризик лiквiдностi  

Ризик лiквiдностi визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу 

Банку, який виникає через його неспроможнiсть виконати свої зобов'язання у належнi строки, не 

зазнавши при цьому неприйнятних втрат. 

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 Вiддiлом казначейських 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.  

Для забезпечення лiквiдностi у разi непередбачених кризових обставин, Банком прийнято План 

дiй в умовах кризи лiквiдностi, яким визначенi основнi засади антикризового управлiння 

лiквiднiстю. Банк протягом звiтного року дотримувався нормативiв лiквiдностi, встановлених 

Нацiональним банком України: 



Фактичне значення станом на Назва нормативу та його значення станом на мiсячнi звiтнi 

дати 2015 року 

 Н4 - норматив миттєвої лiквiдностi (не менш 20%) Н5 - норматив поточної 

лiквiдностi (не менше 40%) Н6 - норматив короткострокової лiквiдностi (не менше 60%) 

01.01.2015 80,52 86,74 111,80 

01.02.2015 85,54 103,67 105,80 

01.03.2015 99,39 88,06 107,25 

01.04.2015 86,56 89,35 111,20 

01.05.2015 79,18 84,40 109,66 

01.06.2015 87,34 85,28 112,86 

01.07.2015 85,61 76,83 119,34 

01.08.2015 87,37 87,67 117,97 

01.09.2015 92,13 90,01 113,57 

01.10.2015 95,17 76,58 122,75 

01.11.2015 97,86 80,92 126,78 

01.12.2015 103,57 85,54 127,04 

01.01.2016 111,26 95,97 117,42 

 

У поданих нижче таблицях показанi зобов'язання Банку станом на 31 грудня 2015 року та 31 

грудня 2014 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 32.6. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 2015 рiк 

(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статтi  На вимогу та менше 1 мiс.  Вiд 1 до 3 мiс.  Вiд 3 до 12 

мiс.  Вiд 12 мiс. до 5 рокiв  Усього  

1 Кошти клiєнтiв: 514 339  36 269 24 837 90 575 535  

1.1 Кошти фiзичних осiб 36 449 4 883 24 837 - 66 169  

1.2 Iншi 477 891  31 386 - 90 509 366  

2 Iншi фiнансовi зобов'язання 88 - 7 3 98 

3 Фiнансовi гарантiї  - - - - - 

4 Iншi зобов'язання кредитного характеру  11 795 - - - 11 795 

5 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 526 222

 36 269 24 844 93 587 427 

 

 

 

 

 

Таблиця 32.7. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 2014 рiк 

(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статтi  На вимогу та менше 1 мiс.  Вiд 1 до 3 мiс.  Вiд 3 до 12 

мiс.  Вiд 12 мiс. до 5 рокiв  Усього  

1 Кошти клiєнтiв: 284 701 57 843 51 267 49 393 860 

1.1 Кошти фiзичних осiб 44 539 36 951 39 007 49 120 546 

1.2 Iншi 240 162 20 892 12 260 - 273 314 

2 Iншi фiнансовi зобов'язання 84 - - 5 89 

3 Фiнансовi гарантiї  332 50 - - 382 



4 Iншi зобов'язання кредитного характеру  3 280 - 450 - 3 730 

5 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 288 397

 57 893 51 717 54 398 061 

 Банк не використовує наведений вище аналiз за строками погашення без врахування 

дисконтування для управлiння лiквiднiстю. Натомiсть, Банк контролює очiкуванi строки 

погашення, якi показанi у поданих нижче таблицях станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 

2014 року. 

Таблиця 32.8. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi 

очiкуваних строкiв погашення за 2015 рiк 

(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статтi  На вимогу та менше 1 мiс.  Вiд 1 до 3 мiс.  Вiд 3 до 12 

мiс.  Вiд 12 мiс. до 5 рокiв  Понад 5 рокiв  Усього  

   Активи                    

1  Грошовi кошти та їх еквiваленти та кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному 

банку України 35 989 - - - - 35 989 

             2   Кошти в iнших банках 89 421 - - - - 89 421 

3  Кредити та заборгованiсть клiєнтiв4 989 44 032 75 928 20 170 - 145 119 

4  Цiннi папери в портфелi банку на продаж - 6 874 - - - 6 874 

5  Цiннi папери в портфелi банку до погашення  373 564 - - - -

 373 564 

6 Iншi фiнансовi активи  223 - 6 506  - - 6 729 

7 Усього фiнансових активiв  504 187 50 905 82 433 20 170 - 657 696 

   Зобов'язання        

8 Кошти клiєнтiв  511 717  30 534  21 041  90  - 563 382 

9  Iншi фiнансовi зобов'язання  88 - 7 3 - 98 

10 Усього фiнансових зобов'язань  511 806 30 534 21 048 93 - 563 480 

11  Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня  (7 619) 20 371 61 386 20 078 -

 94 216 

12  Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня  (7 619)  12 753 74 138 94 

216 - 94 216 

  

 

 

 

 

Таблиця 32.9. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi 

очiкуваних строкiв погашення за 2014 рiк 

(тис.грн.) 

Рядок  Назва статтi  На вимогу та менше 1 мiс.  Вiд 1 до 3 мiс.  Вiд 3 до 12 мiс.  Вiд 

12 мiс. до 5 рокiв  Понад 5 рокiв  Усього  

   Активи                    

1  Грошовi кошти та їх еквiваленти та кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному 

банку України 208 769 - - - - 208 769 

             2   Торговi цiннi папери 14 296 - - - - 14 296 

3  Кошти в iнших банках  - 15 585 - - - 15 585 

4  Кредити та заборгованiсть клiєнтiв  44 351 58 296 93 717 8 994 - 205 358 

5  Цiннi папери в портфелi банку на продаж  - 322 - 16 576 - 16 

898 

6 Iншi фiнансовi активи  293 13 5 276  103 - 5 685 

7 Усього фiнансових активiв  267 709 74 216 98 993 25 673 - 466 591 

   Зобов'язання        



8 Кошти клiєнтiв  286 431  56 141  39 163  40  - 381 775 

9  Iншi фiнансовi зобов'язання  84 - - 5 - 89 

10 Усього фiнансових зобов'язань  286 515 56 141 39 163 45 - 381 864 

11  Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня  (18 806) 18 075 59 830 25 

628 - 84 727 

12  Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня  (18 806)  (731) 59 099 84 

727 84 727 84 727 

 

 

Примiтка 33. 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, а також розвитку бiзнесу в майбутньому. 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.  

Регулятивний капiтал Банку розраховано на основi облiкових даних згiдно вимог "Iнструкцiї про 

порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi", затвердженої постановою Правлiння НБУ N 

368 вiд 28.08.2001р. 

 Станом на кiнець дня  31 грудня 2015 р. Банк  вiдповiдав усiм нормативним  вимогам  

щодо  капiталу, встановленим Нацiональним банком України, а саме: 

 - значення нормативу регулятивного капiталу (Н1) становило 170,9 млн.грн. при 

мiнiмально необхiдному значеннi 120,0 млн.грн.; 

 - значення нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу (Н2) становило 

56,40% при мiнiмально необхiдному значеннi 10%; 

 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 33.1. Структура регулятивного капiталу 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

1 ОСНОВНИЙ КАПIТАЛ (ОК) (капiтал 1-го рiвня) 122 159 122 507 

1.1. Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал 120 000 120 000 

1.2. Розкритi резерви, що створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку 2 888

 - 

1.2.1 Загальнi резерви та резервнi фонди,що створюються згiдно з законами України 2 888

 2 641 

1.2.1.1 З них: резервнi фонди 2 888 2 641 

1.3. Зменшення ОК (сума недосформованих резервiв; нематерiальних за мiнусом суми зносу; 

капiтальних вкладень у  нематерiальнi активи; збиткiв минулих та поточного рокiв) (729)

 (134) 

  у тому числi:   

1.3.1. Нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу (191) 

(538) (111) 

2 ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ (ДК) (капiтал 2-го рiвня) 48 785 9 068 

2.1. Резерви пiд стандартну заборгованiсть iнших банкiв, пiд стандартну заборгованiсть за 



кредитами, якi наданi клiєнтам та пiд стандартну заборгованiсть за операцiями за 

позабалансовими рахунками (з урахуванням переоцiнки ОЗ) 129 634 

2.2. Результат переоцiнки основних засобiв - - 

2.3. Розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п) 42 319 6 640 

 Прибуток минулих рокiв 6 337 1 794 

 РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПIТАЛ (РК) 170 944 131 575 

 

Примiтка 34. Потенцiйнi зобов'язання Банку 

У цiй примiтцi вiдображенi суми потенцiйних зобов'язань Банку за  станом  на  кiнець  дня 31 

грудня 2015 року, зокрема: 

а) розгляд справ у судi.  

Протягом 2015 р. в судах України розглядалось безлiч справ, де стороною по справi виступав  

ПАТ "МОТОР-БАНК" та якi були вирiшенi на користь банку, в результатi чого, була зменшена 

загальна сума простроченої заборгованостi. 

б) потенцiйнi податковi зобов'язання. 

Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 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 кiнець дня 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року вiдсутнi  контрактнi 

зобов'язання за капiтальними iнвестицiями.   

г) зобов'язання оперативного лiзингу (оренди). 

Станом на кiнець дня 31 грудня 2015року у Банку в оперативному лiзингу (орендi) за 

невiдмовними договорами  про оперативнпй лiзинг (оренду) знаходяться нежитловi 

примiщення, в яких розмiщенi установи Банку (вiддiлення №1,№2,№3). 

 

Таблиця 34.1. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовним договором про оперативний 

лiзинг (оренду)  

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

1 До 1 року 194 357 

2 Вiд 1 до 5 рокiв 336 105 

3 Усього 530 462 

?) дотримання особливих вимог.  

Станом на кiнець дня 31 грудня 2015  та 31 грудня 2014 рокiв Банк не мав договорiв за 

отриманими позиковими коштами з iншими кредитними органiзацiями. 

д)  зобов'язання з кредитування. 

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 34.2. Структура зобов'язань з кредитування  



(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

1 Зобов'язання з кредитування, що наданi  11 791 3 726 

2 Невикористанi кредитнi лiнiї 50 022 15 532 

3 Гарантiї виданi - 382 

3 Резерв за зобов'язаннями, що пов'язанi з кредитуванням - (6) 

4 Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву 61 813 19 634 

Табл. 34.3. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

1 Гривня 61 813 18 852 

2 Долар США - 489 

3 Iншi - 293 

4 Усього 61 813 19 634 

 

е) Активи, наданi  Банком в заставу станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 

рокiв,  вiдсутнi. 

 

Примiтка 35. Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань 

 

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. 

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 35.1. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для 

методiв оцiнки  активiв та зобов'язань на 31 грудня 2015 року 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 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)   

1 2 3 4 5 6 7 

I Активи 

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти - - 35 989 35 989 35 989 

1.1 готiвковi кошти - - 26 114 26 114 26 114 

1.2 кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) - - 9 875

 9 875 9 875 

2  Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток - - - - - 

2.1 акцiї пiдприємств - - - - - 

3 Кошти в iнших банках - - 89 421 89 421 89 421 

3.1 кореспондентськi рахунки - - 89 421 89 421 89 421 

4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв  135 435 135 435 145 119 

4.1 кредити юридичним особам   132 009 132 009 141 159 

4.2 iпотечнi кредити фiзичних осiб   20 20 34 

4.3 кредити на поточнi потреби фiзичним особам   3 433 3 433 3 926 

5 Цiннi папери у портфелi банку на продаж - - 6 874 6 874 6 874 

5.1 облiгацiї банкiв - - - - - 

5.2 облiгацiї пiдприємств - - 6 874 6 874 6 874 

6 Цiннi папери в портфелi банку до погашення - - 373 564 373 564

 373 564 

6.1 борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України - - 373 564

 373 564 373 564 

7 Iншi фiнансовi активи - - 6 729 6 729 6 729 

7.1 грошовi кошти з обмеженим правом користування - - 6 487 6 487 6 487 

7.2 iншi фiнансовi активи - - 242 242 242 

8 Iнвестицiйна нерухомiсть - - 55 55 55 

9 Основнi засоби та нематерiальнi активи - - 31 106 31 106 31 106 

9.1 будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - - 30 377 30 377 30 377 

9.2 нематерiальнi активи - - 729 729 729 

10 Усього активiв   679 200 679 200 688 857 

II  Зобов'язання      

11 Кошти клiєнтiв - - 563 382 563 382 563 382 

11.1 iншi юридичнi особи - - 502 008 502 008 502 008 

11.2 фiзичнi особи - - 61 374 61 374 61 374 

12 Iншi фiнансовi зобов'язання - - 98 98 98 

12.1 iншi фiнансовi зобов'язання - - 98 98 98 

13 Усього зобов'язань - - 563 480 563 480 563 480 

 

Станом на 31.12.2015 р. усi наявнi акцiї пiдприємств, якi яких облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток,  та облiгацiї пiдприємств, якi облiковуються в портфелi 

Банку на продаж , Банк класифiкував за III рiвнем iєрархiї справедливої вартостi вiдповiдно до 

вимог МСФЗ 13.  

 

Таблиця 35.2. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для 

методiв оцiнки  активiв та зобов'язань на 31 грудня 2014 року 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 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)   

1 2 3 4 5 6 7 

I Активи 

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти - - 208 769 208 769 208 769 

1.1 готiвковi кошти - - 18 964 18 964 18 964 

1.2 кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) - - 85 

308 85 308 85 308 

1.3 кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках - - 104 

497 104 497 104 497 

2  Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток 14 296 - - 14 296 14 296 

2.1 акцiї пiдприємств 14 296 - - 14 296 14 296 

3 Кошти в iнших банках - - 15 585 15 585 15 585 

3.1 кредити, наданi iншим банкам - - 15 585 15 585 15 585 

4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв- - 197 482 197 482 205 358 

4.1 кредити юридичним особам - - 194 647 194 647 201 925 

4.2 iпотечнi кредити фiзичних осiб - - 18 18 46 

4.3 кредити на поточнi потреби фiзичним особам - - 2 817 2 817 3 387 

5 Цiннi папери у портфелi банку на продаж 16 898 - - 16 898 16 898 

5.1 облiгацiї банкiв 5 040 - - 5 040 5 040 

5.2 облiгацiї пiдприємств 11 858 - - 11 858 11 858 

6 Цiннi папери в портфелi банку до погашення - - - - - 

7 Iншi фiнансовi активи - - 5 685 5 685 5 685 

7.1 грошовi кошти з обмеженим правом користування - - 5 582 5 582 5 582 

7.2 iншi фiнансовi активи - - 103 103 103 

8 Iнвестицiйна нерухомiсть - - 57 57 57 

9 Основнi засоби та нематерiальнi активи - - 32 392 32 392 32 392 

9.1 будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - - 31 884 31 884 31 884 

9.2 нематерiальнi активи - - 508 508 508 

10 Усього активiв 31 194 - 459 970 491 164 499 040 

II  Зобов'язання      

11 Кошти клiєнтiв - - 381 775 381 775 381 775 

11.1 iншi юридичнi особи - - 268 297 268 297 268 297 

11.2 фiзичнi особи - - 113 478 113 478 113 478 

12 Iншi фiнансовi зобов'язання - - 89 89 89 

12.1 iншi фiнансовi зобов'язання - - 89 89 89 

13 Усього зобов'язань - - 381 864 381 864 381 864 

 

Справедлива вартiсть боргових цiнних паперiв у портфелi Банку визначалась за даними 

котирувань українських фондових бiрж. Протягом 2014 року справедливу вартiсть боргових 

корпоративних цiнних паперiв Банк класифiкував за I рiвнем iєрархiї справедливої вартостi 

вiдповiдно до вимог МСФЗ 13. 

 

 

 

 

 

Таблиця 35.3. Вплив можливих альтернативних припущень на оцiнку справедливої вартостi 



iнструментiв з використанням моделей оцiнки, що використовували вхiднi данi 3-го рiвня 

(тис.грн.) 

Ря-док Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

  Балансова вартiсть Вплив можливих альтернативних припущень Балансова 

вартiсть Вплив можливих альтернативних припущень 

1 2 3 4 5 6 

1  Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток - - - - 

1.1 акцiї пiдприємств - - - - 

2 Цiннi папери у портфелi банку на продаж 6 874 - - - 

2.1 облiгацiї банкiв - - - - 

2.2 облiгацiї пiдприємств 6 874 - - - 

3 Залишок на 31 грудня  6 874 - - - 

 

    Станом на 31.12.2015 р. усi наявнi акцiї пiдприємств, якi яких облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток,  та облiгацiї пiдприємств, якi облiковуються 

в портфелi Банку на продаж, не мають котирувань, тому станом на 31.12.2015 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. 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, кщо 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. 

 - дебiторська заборгованiсть 

Пiд час первiсного визнання справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi 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 2015 року та 31 грудня 2014 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: 

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв2015 рiк 2014 рiк 

Кредити, що наданi юридичним особам  9-28% 9-28% 

Iпотечнi кредити фiзичних осiб 1-% 19% 

Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби  18-36% 18-36% 

Строковi депозити юридичних осiб 4,3-20,5% 2,8-19,5% 

Строковi депозити фiзичних осiб 1-20% 1-20% 

 

Примiтка 36. Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки 

Таблиця 36.1. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за 2015  рiк 

 

Для цiлей оцiнки МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" встановлює такi 

категорiї фiнансових активiв : а) кредити та дебiторська заборгованiсть;  б)  активи, доступнi 

для продажу; в) фiнансовi активи, що утримуються до погашення та г)  фiнансовi активи, що 

облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.  

Нижче в таблицi показана звiрка фiнансових активiв за цими категорiями оцiнки станом на 31 

грудня 2015 року. 

(тис. грн.)      

Рядок Назва статтi Кредити та дебiторська заборгованiсть Активи, доступнi для продажу

 Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку(збитку) Iнвестицiї, утримуванi до погашення Усього 

    торговi активи   

 АКТИВИ      

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти та кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному 

банку України 33 989 - - - 33 989 

2 Iншi фiнансовi активи, що облiковують об за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток -  - - - 

3 Кошти в iнших банках: 89 421 - - - 89 421 

3.1 кореспондентськi рахунки  89 421 - - - 89 421 

4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 145 119 - - - 145 119 

4.1 Кредити юридичним особам 141 159 - - - 141 159 

4.2 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 34 - - - 34 

4.3 Кредити на поточнi потреби фiзичним особам 3 926 - - - 3 926 

5 Цiннi папери в портфелi банку на продаж - 6 874 - - 6 874 

6 Цiннi папери в портфелi банку до погашення - - - 373 564 373 

564 

7 Iншi фiнансовi активи: 6 729 - - - 6 729 



7.1 Грошовi кошти з обмеженим правом користування 6 487 - - - 6 487 

7.2 Iншi фiнансовi активи 242 - - - 242 

8 Усього фiнансових активiв 275 258 6  874 - 373 564 655 696 

 

Нижче в таблицi показана звiрка фiнансових активiв з цими категорiями оцiнки станом на 31 

грудня 2014  року. 

 

 

 

 

Таблиця 36.2. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за 2014 рiк 

(тис. грн.)    

Рядок Назва статтi Кредити та дебiторська заборгованiсть Активи, доступнi для продажу

 Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку(збитку) Iнвестицiї, утримуванi до погашення Усього 

    торговi активи   

 АКТИВИ      

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти та кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному 

банку України 208 769 - - - 208 769 

 Iншi фiнансовi активи, що облiковують об за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток -  14 296 - 14 296 

2 Кошти в iнших банках: 15 585 - - - 15 585 

2.1 Кредити, наданi iншим банкам 15 585 - - - 15 585 

3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 205 358 - - - 205 358 

3.1 Кредити юридичним особам 201 925 - - - 201 925 

3.2 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 46 - - - 46 

3.3 Кредити на поточнi потреби фiзичним особам 3 387 - - - 3 387 

4 Цiннi папери в портфелi банку на продаж - 16 898 - - 16 898 

5 Цiннi папери в портфелi банку до погашення - - - - - 

6 Iншi фiнансовi активи: 5 685 - - - 5 685 

6.1 Грошовi кошти з обмеженим правом користування 5 582 - - - 5 582 

6.2 Iншi фiнансовi активи 103 - - - 103  

7 Усього фiнансових активiв 435 397 16 898 14 296 - 466 591 

 

Примiтка 37. Операцiї з пов'язаними сторонами 

Таблиця 37.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець дня 31 

грудня 2015 року 

(тис. грн.) 

Рядок  Назва статтi  Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал  Iншi пов'язанi особи 

1  Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка  (17-25 %) - 159

 4 158 

2  Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня - (25) (4 090) 

3  Iншi активи  1 940 - 5 

4  Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0-21 %) 401 597 258 847 68 

551 

5  Резерви за зобов'язаннями  - - - 

6  Iншi зобов'язання  - 2 4 

 

 

 



Таблиця 37.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2015 рiк 

                            (тис.грн.) 

Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Iншi пов'язанi сторони 

1 Процентнi доходи  - 32 453 

2 Процентнi витрати  (24 579) (16) (4 661) 

3 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 4 232 - 73 

4 Комiсiйнi доходи 12 365 9 881 

5 Комiсiйнi витрати  - - - 

6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - (23)

 (3 592) 

7 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями - 2 - 

8 Iншi операцiйнi доходи 9 - - 

9 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (425) (4 389) (2 550) 

Таблиця 37.3. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на 

кiнець дня 31 грудня 2015 року  

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Iншi пов'язанi сторони 

1. Гарантiї наданi - - - 

2. Iншi зобов'язання  - 77 106 

2.1 Зобов'язання з кредитування що наданi - 77 106 

Таблиця 37.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними 

сторонами протягом 2015 року 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Iншi пов'язанi сторони 

1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду - 89 15 

2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду - 5 105 

Таблиця 37.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець дня 31 

грудня 2014 року 

 (тис. грн.) 

Рядок  Назва статтi  Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал  Iншi пов'язанi особи 

1  Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка  (17-25 %) - 87

 3 818 

2  Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня - (2) (498) 

3  Iншi активи  1 - 4 

4  Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0-21 %) 166 527 1 439 71 409 

5  Резерви за зобов'язаннями  - (2) - 

6  Iншi зобов'язання  - 2 5 

 

Таблиця 37.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2014 рiк 

                   (тис.грн.) 

Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Iншi пов'язанi сторони 

1 Процентнi доходи  - 17 687 

2 Процентнi витрати  (3 920) (37) (6 228) 

3 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 2 993 - 123 

4 Комiсiйнi доходи 7 928 32 579 

5 Комiсiйнi витрати  (5) - - 



6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - -

 (470) 

7 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями - - - 

8 Iншi операцiйнi доходи 5 - - 

9 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (1 591) (4 652) (509) 

 

Таблиця 37.7. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на 

кiнець дня 31 грудня 2014 року  

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Iншi пов'язанi сторони 

1. Гарантiї наданi 293 - - 

2. Iншi зобов'язання  - 85 76 

2.1 Зобов'язання з кредитування що наданi - 85 76 

 

Таблиця 37.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними 

сторонами протягом 2014 року 

 (тис. грн.) 

Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Iншi пов'язанi сторони 

1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду -                            

34  3 653 

2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду - 31 296 

 

Таблиця 37.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статтi 2015 рiк 2014 рiк 

  витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання 

1 Поточнi виплати працiвникам 4 118 245 4 352 285 

 

Примiтка 38. Подiї пiсля дати балансу 

 Поточний стан фiнансового сектору України, який є основним мiсцем ведення бiзнесу 

Банку, має ознаки негативного впливу поточної суспiльно-полiтичної ситуацiї в країнi. Яка 

може характеризуватися як кризова. Наразi  не можливо оцiнити цей вплив на дiяльнiсть Банку. 

У наступному за звiтним роком економiку України чекає затяжне зниження (технiчна рецесiя), 

що супроводжуватиметься девальвацiєю гривнi та рiзким погiршенням стану в споживчих та 

iнвестицiйних секторах на фонi ескалацiї вiйськового конфлiкту на сходi країни.  

Протягом перiоду до дати затвердження цiєї фiнансової звiтностi не вiдбувалося: 

-  об'єднання бiзнесу; 

-  припинення, або прийняття рiшення про припинення дiяльностi; 

-  реструктуризацiї Банку; 

-  прийняття судових рiшень на користь позивачiв, що могли б спричинити виникнення 

суттєвих фiнансових  

зобов`язань Банку, якi не вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Банку. 

 

 

 

 

 


