
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
Під тверд жую ід ентичність електронної та паперової форм інформації, що под ається д о Комісії, та д остовірність

інформації, над аної д ля розкриття в загальнод оступній інформаційній базі д аних Комісії.
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Прид атко Валентина Iванiвна

(прізвище та ініціали
керівника)

 

  

(д ата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні від омості
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР-БАНК"

1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

1.3. Ід ентифікаційний код  за ЄД РПОУ 35345213

1.4 . Місцезнаход ження Україна, Запорізька область, д /н, м. Запоріжжя, 69068,
просп. Моторобуд івників, 54Б

1.5. Міжміський код  та телефон, факс 061-720-54-12, 061-720-54-12

1.6 . Електронна поштова ад реса емітента bank@motor-bank.com.ua

2. Д ані про д ату та місце оприлюд нення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнод оступній інформаційній базі д аних Комісії 26.04.2013

(д ата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

83(1587), бюлетень "Вiд омостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного д рукованого вид ання)

30.04.2013

(д ата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.motor-bank.com.ua

(ад реса сторінки)

в мережі Інтернет 30.04.2013

(д ата)



ЗМІСТ

1. Основні від омості про емітента:

а) ід ентифікаційні реквізити, місцезнаход ження емітента X

б) інформація про д ержавну реєстрацію емітента X

в) банки, що обслуговують емітента X

г) основні вид и д іяльності X

ґ) інформація про од ержані ліцензії (д озволи) на окремі вид и д іяльності X

д ) від омості щод о належності емітента д о буд ь-яких об'єд нань під приємств  

е) інформація про рейтингове агентство  

є) інформація про органи управління емітента  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X

4. Інформація про посад ових осіб емітента:

а) інформація щод о освіти та стажу роботи посад ових осіб емітента X

б) інформація про волод іння посад овими особами емітента акціями емітента X

5. Інформація про осіб, що волод іють 10 від сотками та більше акцій емітента X

6. Інформація про загальні збори акціонерів X

7. Інформація про д ивід енд и X

8. Інформація про юрид ичних осіб, послугами яких користується емітент X

9. Від омості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента X

б) інформація про облігації емітента  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похід ні цінні папери  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного період у  

д ) інформація щод о вид аних сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господ арську д іяльність емітента:

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

б) інформація щод о вартості чистих активів емітента  

в) інформація про зобов'язання емітента X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних вид ів прод укції  

ґ) інформація про собівартість реалізованої прод укції  

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  

13. Від омості щод о особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного період у

 

14. Інформація про стан корпоративного управління X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

16. Інформація про склад , структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвід ношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щод о співвід ношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну д ату після змін іпотечних активів у склад і
іпотечного покриття, які від булися протягом звітного період у

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у склад і іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів д о склад у іпотечного покриття

 

г) від омості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за вид ами іпотечних активів та інших
активів на кінець звітного період у

 

ґ) від омості щод о під став виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які склад ають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кред итними
д оговорами (д оговорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено д о склад у
іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щод о реєстру іпотечних активів  

20. Основні від омості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що волод іють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Фінансова звітність емітента, яка склад ена за положеннями (станд артами) бухгалтерського обліку  

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що провод ились у звітному році (д ля акціонерних
товариств) (д од ається д о паперової форми при под анні інформації д о Комісії)

X

27. Ауд иторський висновок X

28. Фінансова звітність емітента, яка склад ена за міжнарод ними станд артами фінансової звітності X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії ц ільових облігацій під приємств, виконання зобов'язань за
якими зд ійснюється шляхом перед ачі об'єкта (частини об'єкта) житлового буд івництва)

 



30. Примітки

Емiтент не належить д о буд ь-яких об`єд нань пiд приємств. Послугами рейтингових агентств не користовувалися.
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством.
Облiгацiї (буд ь-яких вид ів), iпотечнi цiннi папери, похiд нi цiннi папери, сертифiкати ФОН та буд ь-якi iншi цiннi
папери, крiм акцiй, Товариством не розміщувалися. Гарантiї третiх осiб при випуску боргових цiнних паперiв не
над авалися. 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 вiд сутнє. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр iпотечних активiв
вiд сутнiй. Сертифiкати ФОН не розміщувалися. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiд сутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi
облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не розміщувалися.
Замовлених та/або вид аних сертифікатів протягом звітного період у не було. Цiльовi облiгацiї не
випускались.Інформація про випуски іпотечних облігацій від сутня. Прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кред итним д оговорами (д оговорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. У
товариства немає код ексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в розд iлi "Залучення iнвестицiй та
вд осконалення практики корпоративного управлiння" не вказана д ата його прийняття. Особлива інформація
від повід но д о розд ілу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (Рішення Д КЦПФР №1591
від  19.12.2006) та інформація про іпотечні цінні папери від повід но д о розд ілу ІІІ цього ж Положення, протягом
звітного період у не розкривалася. Інформацiя про собiвартiсть реалiзованої прод укцiї, та iнформацiя про обсяги
виробництва та реалiзацiї основних вид iв прод укцiї не заповнювались тому, що вид  д iяльностi емiтента не
класифiкується як переробна, д обувна, або виробництво та розпод iлення електроенергiї, газу та вод и за
класифiкатором вид iв економiчної д iяльностi. Банки не розкривають інформацію щод о чистих активів.Товариство
склад ає фінансову звітність у від повід ності д о міжнарод них станд артів, тому фінансова звітність за П(С)БО не
над ається.



3. Основні відомості про емітента

3.1. Ід ентифікаційні реквізити, місцезнаход ження емітента

3.1.1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР-БАНК"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "МОТОР-БАНК"

3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3.1.4 . Поштовий інд екс 69068

3.1.5. Область, район Запорізька область, Запорізька обл.

3.1.6 . Населений пункт м. Запоріжжя

3.1.7. Вулиця, буд инок просп.Моторобуд івників , 54Б

3.2. Інформація про д ержавну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свід оцтва АБ 510957

3.2.2. Д ата д ержавної реєстрації 07.08.2007

3.2.3. Орган, що вид ав свід оцтво Виконавчий комітет Запорізької міської рад и

3.2.4 . Зареєстрований статутний капітал (грн.) 120

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 120

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, від д ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Управління Національного банку України в Запорізькій
області

3.3.2. МФО банку 313377

3.3.3. Поточний рахунок 32008106600

3.3.4 . Найменування банку (філії, від д ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

ПАТ «Укрексімбанк»

3.3.5. МФО банку 322313

3.3.6 . Поточний рахунок 16002012139521

3.4 . Основні вид и д іяльності

Ко д  за КВЕД Найменування

64.19 Інші вид и грошового посеред ництва

д /н д /н

д /н д /н

3.5. Інформація про од ержані ліцензії (д озволи) на окремі вид и д іяльності*

Вид
д іяльно сті

Но мер ліц ензії
(д о зво лу)

Дата
вид ачі

Державний о рган, що
вид ав

Дата закінчення д ії ліц ензії
(д о зво лу)

1 2 3 4 5

Банківські
послуги

238 11.11.2011 Національний банк
України

00.00.0000

Опис:

Банкiвська лiцензiя на право над ання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України
"Про банки i банкiвську д iяльнiсть" є безстроковою.

Валютні
операції

238 11.11.2011 Національний банк
України

00.00.0000

Опис:

Ліцензія має необмежений термін д ії

3.6. Від омості щод о належності емітента д о буд ь-яких об'єд нань під приємств

Найменування о б ’єд нання Місц езнахо д ження о б ’єд нання

д /н д /н

д /н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування
рейтинго во го

агентства

Ознака рейтинго во го
агентства

(упо вно важене,
міжнаро д не)

Дата визначення або  по но влення
рейтинго во ї о ц інки емітента або

ц інних паперів емітента

Рівень кред итно го
рейтингу емітента або

ц інних паперів емітента

1 2 3 4

д /н д /н д /н д /н

3.8. Інформація про органи управління емітента



4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юрид ично ї о со би
засно вника та/або  учасника

Ко д  за
ЄДРПОУ

засно вника
та/або

учасника

Місц езнахо д ження Від со то к акц ій (часто к, паїв),
які належать засно внику

та/або  учаснику (від
загально ї кілько сті)

ТОВАРИСТВО З Д ОД АТКОВОЮ
ВІД ПОВІД АЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» (%
станом на д ату заснува

31154435 Україна,
Запорізька область, д /н,
69068, м. Запоріжжя, вул.
Вересаєва, 3.

63.7642

Публічне акціонерне товариство
«МОТОР СІЧ» (% станом на д ату
заснування )

14307794 14307794,
Запорізька область, д /н,
69068, м. Запоріжжя,
просп. Моторобуд івників,
15

32.7013

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІД ПОВІД АЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ
ІНВЕСТ» (% станом на д ату
заснування АТ)

32013602 Україна,
Запорізька область, д /н,
69068, м. Запоріжжя, вул.
Вересаєва, 3.

3.5346

Прізвище, ім'я, по  батько ві
фізично ї о со би

Серія, но мер, д ата вид ачі та
найменування о ргану, який вид ав

паспо рт*

Від со то к акц ій (часто к, паїв),
які належать засно внику

та/або  учаснику (від
загально ї кілько сті)

д /н д /н д /н

Усього 100.0001



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Серед ньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового склад у (осiб) 92 чол. Серед ня численність
позаштатних працівників - 0 . Особи, якi працюють за сумiсництвом - 3чол. Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на
умовах неповного робочого часу (д ня, тижня) - 4  чол. Фонд  оплати працi 6  756, 3тис. грн. Фонд  оплати праці
збільшився від носно поперед нього року на 20% у звязку з більшенням працівників на 12%. Кад рова програма Банку
спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам, що реалізується за рахунок
ретельного під бору кваліфікованих кад рів на вакансії, навчання та під вищення кваліфікації наявних працівників.



6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щод о освіти та стажу роботи посад ових осіб емітента

6.1.1. Посад а Голова Спостережної рад и

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Богуслаєв Олександ р Вячеславович

6.1.3. Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або
ід ентифікаційний код  за ЄД РПОУ юрид ичної
особи

д /н, д /н, д /н

6.1.4 . Рік народ ження** 1978

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6 . Стаж керівної роботи (років)** 10

6.1.7. Найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ВАТ «МОТОР СІЧ», провід ний інженер

6.1.8. Опис Повноваження Спотережної рад и: -призначення (обрання) і
звільнення (припинення повноважень) Голови та членів
Правління, керівника від д ілу внутрішнього ауд иту Банку.
Призначення та звільнення головного бухгалтера, заступників
Голови Правління, які є членами Правління, за под анням Голови
Правління - від повід ального працівника Банку. -прийняття
рішення про від сторонення Голови або члена Правління від
зд ійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
зд ійснюватиме повноваження Голови Правління; -контроль за
д іяльністю Правління; -визначення ауд иторської фірми та умов
д оговору, що уклад атиметься з нею, встановлення розміру
оплати її послуг, розгляд  її висновку та під готовка рекоменд ацій
загальним зборам акціонерів д ля прийняття рішення щод о
нього; -встановлення поряд ку провед ення ревізій та контролю за
фінансово-господ арською д іяльністю Банку; -прийняття рішення
щод о покриття збитків; -прийняття рішення щод о створення,
реорганізації та ліквід ації д очірніх під приємств, від окремлених
під розд ілів Банку, затверд ження їх статутів і положень; -
під готовка пропозицій щод о питань, які виносяться на загальні
збори; -прийняття рішення про над ання благод ійної д опомоги і
спонсорської під тримки; -затверд ження символіки Банку; -
затверд ження кошторису Банку на рік (за винятком кошторису
витрат на утримання Спостережної рад и), положення про систему
д од аткової оплати праці працівників Банку; -визначення та
затверд ження організаційної та управлінської структури Банку; -
затверд ження Положення про від д іл внутрішнього ауд иту Банку; -
під готовка поряд ку д енного загальних зборів, прийняття рішення
про д ату їх провед ення та про включення пропозицій д о
поряд ку д енного, крім випад ків скликання акціонерами
позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про
провед ення річних або позачергових загальних зборів
від повід но д о статуту Банку та у випад ках, встановлених Законом
України «Про акціонерні товариства»; -прийняття рішення про
прод аж раніше викуплених Банком акцій; - прийняття рішення про
розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій на суму, яка є
меншою 25% вартості активів Банку; -прийняття рішення про викуп
розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; -
затверд ження ринкової вартості майна у випад ках, перед бачених
чинним законод авством України; -затверд ження умов контрактів,
які уклад атимуться з Головою та членами Правління, умов оплати
їхньої праці та матеріального стимулювання; -обрання
реєстраційної комісії, за винятком випад ків, встановлених
законод авством України; -визначення д ати склад ення переліку
осіб, які мають право на отримання д ивід енд ів, поряд ку та
строків виплати д ивід енд ів у межах граничного строку,
визначеного частиною д ругою статті 30 Закону України «Про
акціонерні товариства»; -визначення д ати склад ення переліку
акціонерів, які мають бути повід омлені про провед ення
загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах
від повід но д о законод авства України; -вирішення питань про
створення Банком неприбуткових спілок чи асоціацій; -прийняття
рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартість майна або послуг, що є його пред метом, становить від
10 д о 25 від сотків вартості активів за д аними останньої річної
фінансової звітності Банку; -визначення ймовірності визнання
Банку неплатоспроможним внаслід ок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслід ок виплати
д ивід енд ів або викупу акцій; -прийняття рішення про залучення
суб'єкта оціночної д іяльності - суб'єкта господ арювання,
визначення оцінювача та затверд ження умов д оговору, що
уклад атиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
-прийняття рішення про обрання (заміну) д епозитарію цінних
паперів та затверд ження умов д оговору, що уклад атиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг; -над силання
пропозиції акціонерам про прид бання належних їм простих акцій
особою (особами, що д іють спільно), яка прид бала контрольний
пакет акцій, від повід но д о статті 65 Закону України «Про
акціонерні товариства»; -визначення загальної стратегії
управління ризиками у Банку; -прийняття спільно з Правлінням
рішення про над ання Банком кред иту, позики, гарантії чи
поручительства особі, яка належить д о управлінського персоналу
Банку, якщо загальна сума кред иту (позики, гарантії чи
поручительств) цій особі перевищує 120 000 грн. - інші
повноваження, д елеговані загальними зборами.
Обов`язки:отримуватися статуту, інших внутрішніх д окументів
Банку;виконувати рішення загальних зборів акціонерів та інших
органів Банку;виконувати свої зобов'язання перед  Банком, у тому
числі пов'язані з майновою участю;не розголошувати комерційну
таємницю та конфід енційну інформацію про д іяльність Банку.
Непогашених суд имостей за корисливі та посад ові злочини не
має. Винагород у в звітному період і не отримував, в натуральній
формі не отримував. Стаж керівної роботи 10 років. Поперед ні
посад и: майстер д ільниці; провід ний інженер; Голова



Спостережної рад и. Посад ова особа не над ала згод у на
розкриття паспортних д аних. Посад и на інших під приємствах: 1).
Заступник д иректора міжнарод ного технічного центру ПАТ
«МОТОР СІЧ», 69068, Запорізька область, Шевченківський район,
м. Запоріжжя, проспект Моторобуд івників, 15; 2)Голова ревізійної
комісії ПАТ «Запорізький рибокомбінат», 69600, Запорізька
область, м. Запоріжжя, вул. Луначарського, буд . 21 3)Заступник
голови нагляд ової рад и ПАТ «МОТОР СІЧ», 69068, Запорізька
область, Шевченківський район, м. Запоріжжя, проспект
Моторобуд івників, 15; Зміни у склад і посад ових осіб не було за
звітний період  не було.

6 .1.1. Посад а член Спостережної рад и

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Лебед енко Сергій Степанович

6.1.3. Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або
ід ентифікаційний код  за ЄД РПОУ юрид ичної
особи

д /н, д /н, д /н

6.1.4 . Рік народ ження** 1965

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6 . Стаж керівної роботи (років)** 22

6.1.7. Найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ТД В «СК «МОТОР ГАРАНТ» - презид ент

6.1.8. Опис Повноваження Спотережної рад и: -призначення (обрання) і
звільнення (припинення повноважень) Голови та членів
Правління, керівника від д ілу внутрішнього ауд иту Банку.
Призначення та звільнення головного бухгалтера, заступників
Голови Правління, які є членами Правління, за под анням Голови
Правління - від повід ального працівника Банку. -прийняття
рішення про від сторонення Голови або члена Правління від
зд ійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
зд ійснюватиме повноваження Голови Правління; -контроль за
д іяльністю Правління; -визначення ауд иторської фірми та умов
д оговору, що уклад атиметься з нею, встановлення розміру
оплати її послуг, розгляд  її висновку та під готовка рекоменд ацій
загальним зборам акціонерів д ля прийняття рішення щод о
нього; -встановлення поряд ку провед ення ревізій та контролю за
фінансово-господ арською д іяльністю Банку; -прийняття рішення
щод о покриття збитків; -прийняття рішення щод о створення,
реорганізації та ліквід ації д очірніх під приємств, від окремлених
під розд ілів Банку, затверд ження їх статутів і положень; -
під готовка пропозицій щод о питань, які виносяться на загальні
збори; -прийняття рішення про над ання благод ійної д опомоги і
спонсорської під тримки; -затверд ження символіки Банку; -
затверд ження кошторису Банку на рік (за винятком кошторису
витрат на утримання Спостережної рад и), положення про систему
д од аткової оплати праці працівників Банку; -визначення та
затверд ження організаційної та управлінської структури Банку; -
затверд ження Положення про від д іл внутрішнього ауд иту Банку; -
під готовка поряд ку д енного загальних зборів, прийняття рішення
про д ату їх провед ення та про включення пропозицій д о
поряд ку д енного, крім випад ків скликання акціонерами
позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про
провед ення річних або позачергових загальних зборів
від повід но д о статуту Банку та у випад ках, встановлених Законом
України «Про акціонерні товариства»; -прийняття рішення про
прод аж раніше викуплених Банком акцій; - прийняття рішення про
розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій на суму, яка є
меншою 25% вартості активів Банку; -прийняття рішення про викуп
розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; -
затверд ження ринкової вартості майна у випад ках, перед бачених
чинним законод авством України; -затверд ження умов контрактів,
які уклад атимуться з Головою та членами Правління, умов оплати
їхньої праці та матеріального стимулювання; -обрання
реєстраційної комісії, за винятком випад ків, встановлених
законод авством України; -визначення д ати склад ення переліку
осіб, які мають право на отримання д ивід енд ів, поряд ку та
строків виплати д ивід енд ів у межах граничного строку,
визначеного частиною д ругою статті 30 Закону України «Про
акціонерні товариства»; -визначення д ати склад ення переліку
акціонерів, які мають бути повід омлені про провед ення
загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах
від повід но д о законод авства України; -вирішення питань про
створення Банком неприбуткових спілок чи асоціацій; -прийняття
рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартість майна або послуг, що є його пред метом, становить від
10 д о 25 від сотків вартості активів за д аними останньої річної
фінансової звітності Банку; -визначення ймовірності визнання
Банку неплатоспроможним внаслід ок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслід ок виплати
д ивід енд ів або викупу акцій; -прийняття рішення про залучення
суб'єкта оціночної д іяльності - суб'єкта господ арювання,
визначення оцінювача та затверд ження умов д оговору, що
уклад атиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
-прийняття рішення про обрання (заміну) д епозитарію цінних
паперів та затверд ження умов д оговору, що уклад атиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг; -над силання
пропозиції акціонерам про прид бання належних їм простих акцій
особою (особами, що д іють спільно), яка прид бала контрольний
пакет акцій, від повід но д о статті 65 Закону України «Про
акціонерні товариства»; -визначення загальної стратегії
управління ризиками у Банку; -прийняття спільно з Правлінням
рішення про над ання Банком кред иту, позики, гарантії чи
поручительства особі, яка належить д о управлінського персоналу
Банку, якщо загальна сума кред иту (позики, гарантії чи
поручительств) цій особі перевищує 120 000 грн. - інші
повноваження, д елеговані загальними зборами.



Обов`язки:отримуватися статуту, інших внутрішніх д окументів
Банку;виконувати рішення загальних зборів акціонерів та інших
органів Банку;виконувати свої зобов'язання перед  Банком, у тому
числі пов'язані з майновою участю;не розголошувати комерційну
таємницю та конфід енційну інформацію про д іяльність Банку.
Непогашених суд имостей за корисливі та посад ові злочини не
має. Винагород у в звітному період і отримував, в натуральній
формі не отримував. Стаж керівної роботи 22 роки. Поперед ні
посад и: інженер-технолог; д иректор; член Спостережної рад и,
презид ент. Посад ова особа не над ала згод у на розкриття
паспортних д аних. Посад и на інших під приємствах: Презид ент
ТД В «СК «МОТОР-ГАРАНТ», 69068, Запорізька область,
Шевченківський район, м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, 3. Зміни у
склад і посад ових осіб за звітний період  не було.

6 .1.1. Посад а член Спостережної рад и

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Ратко Сергій Георгійович

6.1.3. Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або
ід ентифікаційний код  за ЄД РПОУ юрид ичної
особи

д /н, д /н, д /н

6.1.4 . Рік народ ження** 1955

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6 . Стаж керівної роботи (років)** 13

6.1.7. Найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ТД В «СК «МОТОР ГАРАНТ» - начальник загального від д ілу

6.1.8. Опис Повноваження Спотережної рад и: -призначення (обрання) і
звільнення (припинення повноважень) Голови та членів
Правління, керівника від д ілу внутрішнього ауд иту Банку.
Призначення та звільнення головного бухгалтера, заступників
Голови Правління, які є членами Правління, за под анням Голови
Правління - від повід ального працівника Банку. -прийняття
рішення про від сторонення Голови або члена Правління від
зд ійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
зд ійснюватиме повноваження Голови Правління; -контроль за
д іяльністю Правління; -визначення ауд иторської фірми та умов
д оговору, що уклад атиметься з нею, встановлення розміру
оплати її послуг, розгляд  її висновку та під готовка рекоменд ацій
загальним зборам акціонерів д ля прийняття рішення щод о
нього; -встановлення поряд ку провед ення ревізій та контролю за
фінансово-господ арською д іяльністю Банку; -прийняття рішення
щод о покриття збитків; -прийняття рішення щод о створення,
реорганізації та ліквід ації д очірніх під приємств, від окремлених
під розд ілів Банку, затверд ження їх статутів і положень; -
під готовка пропозицій щод о питань, які виносяться на загальні
збори; -прийняття рішення про над ання благод ійної д опомоги і
спонсорської під тримки; -затверд ження символіки Банку; -
затверд ження кошторису Банку на рік (за винятком кошторису
витрат на утримання Спостережної рад и), положення про систему
д од аткової оплати праці працівників Банку; -визначення та
затверд ження організаційної та управлінської структури Банку; -
затверд ження Положення про від д іл внутрішнього ауд иту Банку; -
під готовка поряд ку д енного загальних зборів, прийняття рішення
про д ату їх провед ення та про включення пропозицій д о
поряд ку д енного, крім випад ків скликання акціонерами
позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про
провед ення річних або позачергових загальних зборів
від повід но д о статуту Банку та у випад ках, встановлених Законом
України «Про акціонерні товариства»; -прийняття рішення про
прод аж раніше викуплених Банком акцій; - прийняття рішення про
розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій на суму, яка є
меншою 25% вартості активів Банку; -прийняття рішення про викуп
розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; -
затверд ження ринкової вартості майна у випад ках, перед бачених
чинним законод авством України; -затверд ження умов контрактів,
які уклад атимуться з Головою та членами Правління, умов оплати
їхньої праці та матеріального стимулювання; -обрання
реєстраційної комісії, за винятком випад ків, встановлених
законод авством України; -визначення д ати склад ення переліку
осіб, які мають право на отримання д ивід енд ів, поряд ку та
строків виплати д ивід енд ів у межах граничного строку,
визначеного частиною д ругою статті 30 Закону України «Про
акціонерні товариства»; -визначення д ати склад ення переліку
акціонерів, які мають бути повід омлені про провед ення
загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах
від повід но д о законод авства України; -вирішення питань про
створення Банком неприбуткових спілок чи асоціацій; -прийняття
рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартість майна або послуг, що є його пред метом, становить від
10 д о 25 від сотків вартості активів за д аними останньої річної
фінансової звітності Банку; -визначення ймовірності визнання
Банку неплатоспроможним внаслід ок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслід ок виплати
д ивід енд ів або викупу акцій; -прийняття рішення про залучення
суб'єкта оціночної д іяльності - суб'єкта господ арювання,
визначення оцінювача та затверд ження умов д оговору, що
уклад атиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
-прийняття рішення про обрання (заміну) д епозитарію цінних
паперів та затверд ження умов д оговору, що уклад атиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг; -над силання
пропозиції акціонерам про прид бання належних їм простих акцій
особою (особами, що д іють спільно), яка прид бала контрольний
пакет акцій, від повід но д о статті 65 Закону України «Про
акціонерні товариства»; -визначення загальної стратегії
управління ризиками у Банку; -прийняття спільно з Правлінням
рішення про над ання Банком кред иту, позики, гарантії чи
поручительства особі, яка належить д о управлінського персоналу



Банку, якщо загальна сума кред иту (позики, гарантії чи
поручительств) цій особі перевищує 120 000 грн. - інші
повноваження, д елеговані загальними зборами.
Обов`язки:отримуватися статуту, інших внутрішніх д окументів
Банку;виконувати рішення загальних зборів акціонерів та інших
органів Банку;виконувати свої зобов'язання перед  Банком, у тому
числі пов'язані з майновою участю;не розголошувати комерційну
таємницю та конфід енційну інформацію про д іяльність Банку
Непогашених суд имостей за корисливі та посад ові злочини не
має. Винагород у в звітному період і не отримував, в натуральній
формі не отримував. Стаж керівної роботи 13 років. Поперед ні
посад и: член Спостережної рад и, начальник загального від д ілу.
Посад ова особа не над ала згод у на розкриття паспортних д аних.
Посад и на інших під приємствах: Начальник загального від д ілу
1)ТД В «СК «Мотор-Гарант», 69068, Запорізька область,
Шевченківський район, м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, 3. 2).
Д иректор Д П «Мотор-Інтеркомс» ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ ТРАНС»,
69014, м. Запоріжжя, вул. Волзька, 27. 3). Генеральний д иректор
ПрАТ «Торговий Д ім «Олена», 69014, м. Запоріжжя, вул. Волзька,
27. 4). Д иректор ТОВ «Руна», 69068, м. Запоріжжя, вул.
Слав’янська, 21. 5). Д иректор ТОВ «Базіс-Запоріжжя», 69014, м.
Запоріжжя, вул. Волзька, 27. 6). Д иректор ТОВ «Полігон-
Елітсервіс», 69068, м. Запоріжжя, вул. Копьонкіна, 98. Зміни у
склад і посад ових осіб за звітний період  не було.

6 .1.1. Посад а член Спостережної рад и

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Лунін Віктор Олексійович

6.1.3. Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або
ід ентифікаційний код  за ЄД РПОУ юрид ичної
особи

д /н, д /н, д /н

6.1.4 . Рік народ ження** 1952

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6 . Стаж керівної роботи (років)** 29

6.1.7. Найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ВАТ «МОТОР СІЧ», фінансовий д иректор

6.1.8. Опис Повноваження Спотережної рад и: -призначення (обрання) і
звільнення (припинення повноважень) Голови та членів
Правління, керівника від д ілу внутрішнього ауд иту Банку.
Призначення та звільнення головного бухгалтера, заступників
Голови Правління, які є членами Правління, за под анням Голови
Правління - від повід ального працівника Банку. -прийняття
рішення про від сторонення Голови або члена Правління від
зд ійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
зд ійснюватиме повноваження Голови Правління; -контроль за
д іяльністю Правління; -визначення ауд иторської фірми та умов
д оговору, що уклад атиметься з нею, встановлення розміру
оплати її послуг, розгляд  її висновку та під готовка рекоменд ацій
загальним зборам акціонерів д ля прийняття рішення щод о
нього; -встановлення поряд ку провед ення ревізій та контролю за
фінансово-господ арською д іяльністю Банку; -прийняття рішення
щод о покриття збитків; -прийняття рішення щод о створення,
реорганізації та ліквід ації д очірніх під приємств, від окремлених
під розд ілів Банку, затверд ження їх статутів і положень; -
під готовка пропозицій щод о питань, які виносяться на загальні
збори; -прийняття рішення про над ання благод ійної д опомоги і
спонсорської під тримки; -затверд ження символіки Банку; -
затверд ження кошторису Банку на рік (за винятком кошторису
витрат на утримання Спостережної рад и), положення про систему
д од аткової оплати праці працівників Банку; -визначення та
затверд ження організаційної та управлінської структури Банку; -
затверд ження Положення про від д іл внутрішнього ауд иту Банку; -
під готовка поряд ку д енного загальних зборів, прийняття рішення
про д ату їх провед ення та про включення пропозицій д о
поряд ку д енного, крім випад ків скликання акціонерами
позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про
провед ення річних або позачергових загальних зборів
від повід но д о статуту Банку та у випад ках, встановлених Законом
України «Про акціонерні товариства»; -прийняття рішення про
прод аж раніше викуплених Банком акцій; - прийняття рішення про
розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій на суму, яка є
меншою 25% вартості активів Банку; -прийняття рішення про викуп
розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; -
затверд ження ринкової вартості майна у випад ках, перед бачених
чинним законод авством України; -затверд ження умов контрактів,
які уклад атимуться з Головою та членами Правління, умов оплати
їхньої праці та матеріального стимулювання; -обрання
реєстраційної комісії, за винятком випад ків, встановлених
законод авством України; -визначення д ати склад ення переліку
осіб, які мають право на отримання д ивід енд ів, поряд ку та
строків виплати д ивід енд ів у межах граничного строку,
визначеного частиною д ругою статті 30 Закону України «Про
акціонерні товариства»; -визначення д ати склад ення переліку
акціонерів, які мають бути повід омлені про провед ення
загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах
від повід но д о законод авства України; -вирішення питань про
створення Банком неприбуткових спілок чи асоціацій; -прийняття
рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартість майна або послуг, що є його пред метом, становить від
10 д о 25 від сотків вартості активів за д аними останньої річної
фінансової звітності Банку; -визначення ймовірності визнання
Банку неплатоспроможним внаслід ок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслід ок виплати
д ивід енд ів або викупу акцій; -прийняття рішення про залучення
суб'єкта оціночної д іяльності - суб'єкта господ арювання,
визначення оцінювача та затверд ження умов д оговору, що
уклад атиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;



-прийняття рішення про обрання (заміну) д епозитарію цінних
паперів та затверд ження умов д оговору, що уклад атиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг; -над силання
пропозиції акціонерам про прид бання належних їм простих акцій
особою (особами, що д іють спільно), яка прид бала контрольний
пакет акцій, від повід но д о статті 65 Закону України «Про
акціонерні товариства»; -визначення загальної стратегії
управління ризиками у Банку; -прийняття спільно з Правлінням
рішення про над ання Банком кред иту, позики, гарантії чи
поручительства особі, яка належить д о управлінського персоналу
Банку, якщо загальна сума кред иту (позики, гарантії чи
поручительств) цій особі перевищує 120 000 грн. - інші
повноваження, д елеговані загальними зборами.
Обов`язки:отримуватися статуту, інших внутрішніх д окументів
Банку;виконувати рішення загальних зборів акціонерів та інших
органів Банку;виконувати свої зобов'язання перед  Банком, у тому
числі пов'язані з майновою участю;не розголошувати комерційну
таємницю та конфід енційну інформацію про д іяльність Банку.
Непогашених суд имостей за корисливі та посад ові злочини не
має. Винагород у в звітному період і не отримував, в натуральній
формі не отримував. Стаж керівної роботи 29 років. Поперед ні
посад и: заступник головного бухгалтера; член Спостережної
рад и; фінансовий д иректор. Посад ова особа не над ала згод у на
розкриття паспортних д аних. Посад и на інших під приємствах: 1).
Фінансовий д иректор ПАТ «МОТОР СІЧ», 69068, Запорізька
область, Шевченківський район, м. Запоріжжя, проспект
Моторобуд івників, 15. 2). Голова ревізійної комісії ТОВ
«Співд ружність Буд », 69068, Запорізька область, Шевченківський
район, м. Запоріжжя, вул. Офіцерська 32. 3). Член Нагляд ової
рад и ПАТ «Запорізький рибокомбінат», 69600, Запорізька
область, м. Запоріжжя, вул. Луначарського, буд . 21 4). Голова
ревізійної комісії ТД В «СК «МОТОР-ГАРАНТ», 69068, Запорізька
область, Шевченківський район, м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, 3.
5). Голова ревізійної комісії ПрАТ «ТРК АЛЕКС», 69068,
Запорізька область, Шевченківський район, м. Запоріжжя,
проспект Моторобуд івників, 48; 6). Голова ревізійної комісії ТОВ
«Туристична компанія «Тревел Січ», 69068, м. Запоріжжя, вул.
Копьонкіна, 98. 7). Член ревізійної комісії ТОВ «Півд енний
Термінал», 75500, Херсонська область, Генічеський район, м.
Генічеськ, вул. Леніна, 222. 8). Ревізор ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ», 69068,
м. Запоріжжя, вул. Іванова , 2А. Зміни у склад і посад ових осіб не
було у звітному.

6 .1.1. Посад а член Спостережної рад и

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Ширков Волод имир Тимофійович

6.1.3. Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або
ід ентифікаційний код  за ЄД РПОУ юрид ичної
особи

д /н, д /н, д /н

6.1.4 . Рік народ ження** 1950

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6 . Стаж керівної роботи (років)** 33

6.1.7. Найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ВАТ «МОТОР СІЧ», д иректор з маркетингу-заступник Голови Рад и
Д иректорів

6.1.8. Опис Повноваження Спотережної рад и: -призначення (обрання) і
звільнення (припинення повноважень) Голови та членів
Правління, керівника від д ілу внутрішнього ауд иту Банку.
Призначення та звільнення головного бухгалтера, заступників
Голови Правління, які є членами Правління, за под анням Голови
Правління - від повід ального працівника Банку. -прийняття
рішення про від сторонення Голови або члена Правління від
зд ійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
зд ійснюватиме повноваження Голови Правління; -контроль за
д іяльністю Правління; -визначення ауд иторської фірми та умов
д оговору, що уклад атиметься з нею, встановлення розміру
оплати її послуг, розгляд  її висновку та під готовка рекоменд ацій
загальним зборам акціонерів д ля прийняття рішення щод о
нього; -встановлення поряд ку провед ення ревізій та контролю за
фінансово-господ арською д іяльністю Банку; -прийняття рішення
щод о покриття збитків; -прийняття рішення щод о створення,
реорганізації та ліквід ації д очірніх під приємств, від окремлених
під розд ілів Банку, затверд ження їх статутів і положень; -
під готовка пропозицій щод о питань, які виносяться на загальні
збори; -прийняття рішення про над ання благод ійної д опомоги і
спонсорської під тримки; -затверд ження символіки Банку; -
затверд ження кошторису Банку на рік (за винятком кошторису
витрат на утримання Спостережної рад и), положення про систему
д од аткової оплати праці працівників Банку; -визначення та
затверд ження організаційної та управлінської структури Банку; -
затверд ження Положення про від д іл внутрішнього ауд иту Банку; -
під готовка поряд ку д енного загальних зборів, прийняття рішення
про д ату їх провед ення та про включення пропозицій д о
поряд ку д енного, крім випад ків скликання акціонерами
позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про
провед ення річних або позачергових загальних зборів
від повід но д о статуту Банку та у випад ках, встановлених Законом
України «Про акціонерні товариства»; -прийняття рішення про
прод аж раніше викуплених Банком акцій; - прийняття рішення про
розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій на суму, яка є
меншою 25% вартості активів Банку; -прийняття рішення про викуп
розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; -
затверд ження ринкової вартості майна у випад ках, перед бачених
чинним законод авством України; -затверд ження умов контрактів,
які уклад атимуться з Головою та членами Правління, умов оплати
їхньої праці та матеріального стимулювання; -обрання
реєстраційної комісії, за винятком випад ків, встановлених
законод авством України; -визначення д ати склад ення переліку



осіб, які мають право на отримання д ивід енд ів, поряд ку та
строків виплати д ивід енд ів у межах граничного строку,
визначеного частиною д ругою статті 30 Закону України «Про
акціонерні товариства»; -визначення д ати склад ення переліку
акціонерів, які мають бути повід омлені про провед ення
загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах
від повід но д о законод авства України; -вирішення питань про
створення Банком неприбуткових спілок чи асоціацій; -прийняття
рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартість майна або послуг, що є його пред метом, становить від
10 д о 25 від сотків вартості активів за д аними останньої річної
фінансової звітності Банку; -визначення ймовірності визнання
Банку неплатоспроможним внаслід ок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслід ок виплати
д ивід енд ів або викупу акцій; -прийняття рішення про залучення
суб'єкта оціночної д іяльності - суб'єкта господ арювання,
визначення оцінювача та затверд ження умов д оговору, що
уклад атиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
-прийняття рішення про обрання (заміну) д епозитарію цінних
паперів та затверд ження умов д оговору, що уклад атиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг; -над силання
пропозиції акціонерам про прид бання належних їм простих акцій
особою (особами, що д іють спільно), яка прид бала контрольний
пакет акцій, від повід но д о статті 65 Закону України «Про
акціонерні товариства»; -визначення загальної стратегії
управління ризиками у Банку; -прийняття спільно з Правлінням
рішення про над ання Банком кред иту, позики, гарантії чи
поручительства особі, яка належить д о управлінського персоналу
Банку, якщо загальна сума кред иту (позики, гарантії чи
поручительств) цій особі перевищує 120 000 грн. - інші
повноваження, д елеговані загальними зборами.
Обов`язки:отримуватися статуту, інших внутрішніх д окументів
Банку;виконувати рішення загальних зборів акціонерів та інших
органів Банку;виконувати свої зобов'язання перед  Банком, у тому
числі пов'язані з майновою участю;не розголошувати комерційну
таємницю та конфід енційну інформацію про д іяльність Банку.
Непогашених суд имостей за корисливі та посад ові злочини не
має. Винагород у в звітному період і не отримував, в натуральній
формі не отримував. Стаж керівної роботи 33 роки. Поперед ні
посад и: заступник головного інженера, заступник Генерального
д иректора з маркетингу; д иректор з маркетингу. Посад ова особа
не над ала згод у на розкриття паспортних д аних. Посад и на інших
під приємствах:Д иректор з маркетингу, ПАТ «МОТОР СІЧ», 69068,
Запорізька область, Шевченківський район, м. Запоріжжя,
проспект Моторобуд івників, 15. Зміни у склад і посад ових осіб не
було протягом звітного період у.

6 .1.1. Посад а Голова ревізійної комісії

6 .1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Височін Д митро Волод имирович

6.1.3. Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або
ід ентифікаційний код  за ЄД РПОУ юрид ичної
особи

д /н, д /н, д /н

6.1.4 . Рік народ ження** 1978

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6 . Стаж керівної роботи (років)** 11

6.1.7. Найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ТОВ «ГАРАНТ ІНВЕСТ», д иректор

6.1.8. Опис Повноваження Ревізійної комісії: -контролює д отримання Банком
законод авства України і нормативно-правових актів
Національного банку України; -розгляд ає звіти внутрішніх і
зовнішніх ауд иторів та готує від повід ні пропозиції загальним
зборам; -вносить на загальні збори або Спостережній рад і
пропозиції щод о буд ь-яких питань, від несених д о компетенції
ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і
стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів; -провод ить
перевірку фінансово-господ арської д іяльності Банку за
результатами фінансового року; -за під сумками перевірки
фінансово-господ арської д іяльності Банку за результатами
фінансового року готує висновок, в якому міститься інформація
про: -під тверд ження д остовірності та повноти д аних фінансової
звітності за від повід ний період , -факти порушення
законод авства України під  час провад ження фінансово-
господ арської д іяльності, а також встановленого поряд ку
вед ення бухгалтерського обліку та под ання звітності. -зд ійснює
перевірку фінансово-господ арської д іяльності Банку за
д орученням загальних зборів, Спостережної рад и або на вимогу
акціонера (акціонерів), які волод іють у сукупності більше ніж 10
від сотками голосів. Обов`язки:д отримуватися статуту, інших
внутрішніх д окументів Банку;виконувати рішення загальних зборів
акціонерів та інших органів Банку;виконувати свої зобов'язання
перед  Банком, у тому числі пов'язані з майновою участю;не
розголошувати комерційну таємницю та конфід енційну
інформацію про д іяльність Банку. Непогашених суд имостей за
корисливі та посад ові злочини не має. Винагород у в звітному
період і не отримував, в натуральній формі не отримував. Стаж
керівної роботи 11 років. Поперед ні посад и: д иректор; фахівець
зі зв’язків з громад ськістю; спеціаліст з маркетингу та реклами;
менед жер. Посад ова особа не над ала згод у на розкриття
паспортних д аних. Посад и на інших під приємствах: 1). Д иректор
ТОВ “Гарант Інвест”, 69068, Запорізька область, Шевченківський
район, м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, 3. 2). Член нагляд ової рад и
ПрАТ "Техінвент", 69068, м. Запорiжжя, вул. Іванова, 2А. 3). Член
нагляд ової рад и ПАТ "Шліфверст" 69068, м. Запорiжжя, вул.
Вересаєва, 3. 4). Член нагляд ової рад и ПАТ «Василівський
хлібокомбінат», 71600, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Б.
Хмельницького; Зміни у склад і посад ових осіб не було.протягом



звітного період у

6.1.1. Посад а Голова Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Прид атко Валентина Іванівна

6.1.3. Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або
ід ентифікаційний код  за ЄД РПОУ юрид ичної
особи

д /н, д /н, д /н

6.1.4 . Рік народ ження** 1953

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6 . Стаж керівної роботи (років)** 34

6.1.7. Найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

Начальник від д ілення №2 в м. Запоріжжі ВАТ КБ «Глобус»

6.1.8. Опис Повноваження Правління:керівництво поточною д іяльністю
Банку; забезпечення д отримання законод авства України в
д іяльності Банку та його від окремлених під розд ілах;
забезпечення формування і використання резервів д ля
від шкод ування можливих втрат за активними операціями Банку;
прийняття, внесення змін, д оповнень, від міна внутрішніх
нормативних д окументів Банку з усіх питань, пов'язаних з
д іяльністю Банку, а також з питань організації ц ієї д іяльності,
від повід но д о повноважень Правління, крім внутрішніх
нормативних д окументів, які від несені д о компетенції загальних
зборів та Спостережної рад и; визначення кред итної політики
Банку; затверд ження положень, якими регулюються питання,
пов'язані з управлінням банківськими ризиками; затверд ження
положень про структурні під розд іли Банку, крім тих, які
від носяться д о компетенції загальних зборів та Спостережної
рад и; розгляд  результатів д іяльності Банку, питань організації
кред итування, розрахунків, зовнішньоекономічної д іяльності,
роботи з цінними паперами та інших питань д іяльності Банку;
склад ання кошторисів Банку, крім кошторису витрат на утримання
Спостережної рад и; д овед ення Спостережній рад і пропозицій
щод о організаційної структури Банку; створення комітетів та
комісій Банку д ля вирішення тематичних питань, затверд ження
положень про комітети та комісії Банку, їх кількісного та
особового склад у; призначення та звільнення заступників Голови
Правління, які не є членами Правління, заступників головного
бухгалтера, за под анням Голови Правління - від повід альних
працівників від окремлених під розд ілів Банку; визначення планів
та напрямків д іяльності від окремлених під розд ілів Банку,
зд ійснення контролю за виконанням цих планів; розгляд
матеріалів перевірок і ревізій Банку та прийняття по них рішення;
розгляд  звітів керівників структурних під розд ілів Банку;
затверд ження переліку від омостей, які склад ають банківську та
комерційну таємницю і конфід енційну інформацію Банку та
поряд ок їх захисту; визначення поряд ку д іловод ства у Банку;
прийняття рішень про самостійну або пайову участь у
буд івництві, а також про прид бання і від чуження нерухомого
майна Банку, з урахуванням обмежень, визначених цим статутом
та законод авством України; прийняття рішень щод о управління
корпоративними правами, які належать Банку в інших суб'єктах
господ арювання; встановлення лімітів на зд ійснення операцій
філіями та від д іленнями Банку, з урахуванням обмежень,
встановлених цим статутом, рішеннями загальних зборів
акціонерів та/або Спостережної рад и, а також на прийняття
рішень комітетами Банку. Обов`язки:отримуватися статуту, інших
внутрішніх д окументів Банку;виконувати рішення загальних зборів
акціонерів та інших органів Банку;виконувати свої зобов'язання
перед  Банком, у тому числі пов'язані з майновою участю;не
розголошувати комерційну таємницю та конфід енційну
інформацію про д іяльність Банку. Непогашених суд имостей за
корисливі та посад ові злочини не має. Винагород у в звітному
період і не отримувала, в натуральній формі не отримувала. Стаж
керівної роботи 34 роки. Поперед ні посад и: Начальник
від д ілення ; Д иректор філії; Заступник керуючого філією;
Керуючий філією; Керуючий від д іленням; Заступник керуючого;
Начальник від д ілення. Посад ова особа не над ала згод у на
розкриття паспортних д аних. Зміни у склад і посад ових осіб не
було. Посад у на буд ь-яких інших під приємствах не
обіймає.Посад ова особа не над ала згод у на розкриття
паспортних д аних.

6 .1.1. Посад а Член Правління, Заступник Голови Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Ляшенко Юлія Сергіївна

6.1.3. Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або
ід ентифікаційний код  за ЄД РПОУ юрид ичної
особи

д /н, д /н, д /н

6.1.4 . Рік народ ження** 1975

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6 . Стаж керівної роботи (років)** 13

6.1.7. Найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

VАВ банк, виконуюча обов’язки Д иректора Запорізької філії.

6 .1.8. Опис Повноваження Правління:керівництво поточною д іяльністю
Банку; забезпечення д отримання законод авства України в
д іяльності Банку та його від окремлених під розд ілах;
забезпечення формування і використання резервів д ля
від шкод ування можливих втрат за активними операціями Банку;
прийняття, внесення змін, д оповнень, від міна внутрішніх



нормативних д окументів Банку з усіх питань, пов'язаних з
д іяльністю Банку, а також з питань організації ц ієї д іяльності,
від повід но д о повноважень Правління, крім внутрішніх
нормативних д окументів, які від несені д о компетенції загальних
зборів та Спостережної рад и; визначення кред итної політики
Банку; затверд ження положень, якими регулюються питання,
пов'язані з управлінням банківськими ризиками; затверд ження
положень про структурні під розд іли Банку, крім тих, які
від носяться д о компетенції загальних зборів та Спостережної
рад и; розгляд  результатів д іяльності Банку, питань організації
кред итування, розрахунків, зовнішньоекономічної д іяльності,
роботи з цінними паперами та інших питань д іяльності Банку;
склад ання кошторисів Банку, крім кошторису витрат на утримання
Спостережної рад и; д овед ення Спостережній рад і пропозицій
щод о організаційної структури Банку; створення комітетів та
комісій Банку д ля вирішення тематичних питань, затверд ження
положень про комітети та комісії Банку, їх кількісного та
особового склад у; призначення та звільнення заступників Голови
Правління, які не є членами Правління, заступників головного
бухгалтера, за под анням Голови Правління - від повід альних
працівників від окремлених під розд ілів Банку; визначення планів
та напрямків д іяльності від окремлених під розд ілів Банку,
зд ійснення контролю за виконанням цих планів; розгляд
матеріалів перевірок і ревізій Банку та прийняття по них рішення;
розгляд  звітів керівників структурних під розд ілів Банку;
затверд ження переліку від омостей, які склад ають банківську та
комерційну таємницю і конфід енційну інформацію Банку та
поряд ок їх захисту; визначення поряд ку д іловод ства у Банку;
прийняття рішень про самостійну або пайову участь у
буд івництві, а також про прид бання і від чуження нерухомого
майна Банку, з урахуванням обмежень, визначених цим статутом
та законод авством України; прийняття рішень щод о управління
корпоративними правами, які належать Банку в інших суб'єктах
господ арювання; встановлення лімітів на зд ійснення операцій
філіями та від д іленнями Банку, з урахуванням обмежень,
встановлених цим статутом, рішеннями загальних зборів
акціонерів та/або Спостережної рад и, а також на прийняття
рішень комітетами Банку. Обов`язки:отримуватися статуту, інших
внутрішніх д окументів Банку;виконувати рішення загальних зборів
акціонерів та інших органів Банку;виконувати свої зобов'язання
перед  Банком, у тому числі пов'язані з майновою участю;не
розголошувати комерційну таємницю та конфід енційну
інформацію про д іяльність Банку.Непогашених суд имостей за
корисливі та посад ові злочини не має. Винагород у в звітному
період і не отримувала, в натуральній формі не отримувала. Стаж
керівної роботи 13 років. Поперед ні посад и: Заступник д иректора
з корпоративного бізнесу; Заступник керівника бізнесу по
управлінню фінансами великих корпоративних клієнтів; Заступник
головного бухгалтера; Головний бухгалтер; виконуюча обов’язки
Д иректора. Посад ова особа не над ала згод у на розкриття
паспортних д аних. Посад и на інших під приємствах не обіймає.
Зміни у склад і посад ових осіб не було.

6 .1.1. Посад а Член Правління, Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Мотроненко Лариса Олексіївна

6.1.3. Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або
ід ентифікаційний код  за ЄД РПОУ юрид ичної
особи

д /н, д /н, д /н

6.1.4 . Рік народ ження** 1968

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6 . Стаж керівної роботи (років)** 17

6.1.7. Найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

АКБ «ІНД УСТРІАЛБАНК», начальник управління бухгалтерського
обліку та звітності

6 .1.8. Опис Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер д іє від
імені бухгалтерії Товариства, пред ставляє інтереси Товариства у
взаємовід носинах з іншими організаціями з господ арсько-
фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції під писує
та візує д окументи. Самостійно вед е листування з іншими
організаціями з питань, які належать д о компетенції бухгалтерії та
не вимагають рішення керівника під приємства. Вносить на
розгляд  виконавчого органу Товариства пропозиції по
вд осконаленню роботи бухгалтерії тощо. Обов`язки головного
бухгалтера: Органiзація бухгалтерського облiку господ арчо-
фiнансової д iяльностi Товариства, контроль д отримання
штатної, фiнансової i касової д исциплiни, кошториси
ад мiнiстративно-господ арчих та iнших витрат, збереження
бухгалтерських д окументiв, керування робiтниками бухгалтерії
Товариства. Повноваження Правління:керівництво поточною
д іяльністю Банку; забезпечення д отримання законод авства
України в д іяльності Банку та його від окремлених під розд ілах;
забезпечення формування і використання резервів д ля
від шкод ування можливих втрат за активними операціями Банку;
прийняття, внесення змін, д оповнень, від міна внутрішніх
нормативних д окументів Банку з усіх питань, пов'язаних з
д іяльністю Банку, а також з питань організації ц ієї д іяльності,
від повід но д о повноважень Правління, крім внутрішніх
нормативних д окументів, які від несені д о компетенції загальних
зборів та Спостережної рад и; визначення кред итної політики
Банку; затверд ження положень, якими регулюються питання,
пов'язані з управлінням банківськими ризиками; затверд ження
положень про структурні під розд іли Банку, крім тих, які
від носяться д о компетенції загальних зборів та Спостережної
рад и; розгляд  результатів д іяльності Банку, питань організації
кред итування, розрахунків, зовнішньоекономічної д іяльності,
роботи з цінними паперами та інших питань д іяльності Банку;
склад ання кошторисів Банку, крім кошторису витрат на утримання



Спостережної рад и; д овед ення Спостережній рад і пропозицій
щод о організаційної структури Банку; створення комітетів та
комісій Банку д ля вирішення тематичних питань, затверд ження
положень про комітети та комісії Банку, їх кількісного та
особового склад у; призначення та звільнення заступників Голови
Правління, які не є членами Правління, заступників головного
бухгалтера, за под анням Голови Правління - від повід альних
працівників від окремлених під розд ілів Банку; визначення планів
та напрямків д іяльності від окремлених під розд ілів Банку,
зд ійснення контролю за виконанням цих планів; розгляд
матеріалів перевірок і ревізій Банку та прийняття по них рішення;
розгляд  звітів керівників структурних під розд ілів Банку;
затверд ження переліку від омостей, які склад ають банківську та
комерційну таємницю і конфід енційну інформацію Банку та
поряд ок їх захисту; визначення поряд ку д іловод ства у Банку;
прийняття рішень про самостійну або пайову участь у
буд івництві, а також про прид бання і від чуження нерухомого
майна Банку, з урахуванням обмежень, визначених цим статутом
та законод авством України; прийняття рішень щод о управління
корпоративними правами, які належать Банку в інших суб'єктах
господ арювання; встановлення лімітів на зд ійснення операцій
філіями та від д іленнями Банку, з урахуванням обмежень,
встановлених цим статутом, рішеннями загальних зборів
акціонерів та/або Спостережної рад и, а також на прийняття
рішень комітетами Банку. Обов`язки:отримуватися статуту, інших
внутрішніх д окументів Банку;виконувати рішення загальних зборів
акціонерів та інших органів Банку;виконувати свої зобов'язання
перед  Банком, у тому числі пов'язані з майновою участю;не
розголошувати комерційну таємницю та конфід енційну
інформацію про д іяльність Банку. Непогашених суд имостей за
корисливі та посад ові злочини не має. Винагород у в звітному
період і не отримувала, в натуральній формі не отримувала. Стаж
керівної роботи 17 років. Посад ова особа не над ала згод у на
розкриття паспортних д аних. Поперед ні посад и: Начальник
управління бухгалтерського обліку та звітності; Головний
бухгалтер; Заступник головного бухгалтера; головний бухгалтер;
Заступник головного бухгалтера. Зміни у склад і посад ових осіб не
було.

6 .1.1. Посад а Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Уд овіченко Олександ р Васильович

6.1.3. Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або
ід ентифікаційний код  за ЄД РПОУ юрид ичної
особи

д /н, д /н, д /н

6.1.4 . Рік народ ження** 1975

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6 . Стаж керівної роботи (років)** 2

6.1.7. Найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ПАТ «БАНК КІПРУ», головний спеціаліст від д ілу фінансового
моніторингу юрид ичного управління.

6 .1.8. Опис Повноваження Правління:керівництво поточною д іяльністю
Банку; забезпечення д отримання законод авства України в
д іяльності Банку та його від окремлених під розд ілах;
забезпечення формування і використання резервів д ля
від шкод ування можливих втрат за активними операціями Банку;
прийняття, внесення змін, д оповнень, від міна внутрішніх
нормативних д окументів Банку з усіх питань, пов'язаних з
д іяльністю Банку, а також з питань організації ц ієї д іяльності,
від повід но д о повноважень Правління, крім внутрішніх
нормативних д окументів, які від несені д о компетенції загальних
зборів та Спостережної рад и; визначення кред итної політики
Банку; затверд ження положень, якими регулюються питання,
пов'язані з управлінням банківськими ризиками; затверд ження
положень про структурні під розд іли Банку, крім тих, які
від носяться д о компетенції загальних зборів та Спостережної
рад и; розгляд  результатів д іяльності Банку, питань організації
кред итування, розрахунків, зовнішньоекономічної д іяльності,
роботи з цінними паперами та інших питань д іяльності Банку;
склад ання кошторисів Банку, крім кошторису витрат на утримання
Спостережної рад и; д овед ення Спостережній рад і пропозицій
щод о організаційної структури Банку; створення комітетів та
комісій Банку д ля вирішення тематичних питань, затверд ження
положень про комітети та комісії Банку, їх кількісного та
особового склад у; призначення та звільнення заступників Голови
Правління, які не є членами Правління, заступників головного
бухгалтера, за под анням Голови Правління - від повід альних
працівників від окремлених під розд ілів Банку; визначення планів
та напрямків д іяльності від окремлених під розд ілів Банку,
зд ійснення контролю за виконанням цих планів; розгляд
матеріалів перевірок і ревізій Банку та прийняття по них рішення;
розгляд  звітів керівників структурних під розд ілів Банку;
затверд ження переліку від омостей, які склад ають банківську та
комерційну таємницю і конфід енційну інформацію Банку та
поряд ок їх захисту; визначення поряд ку д іловод ства у Банку;
прийняття рішень про самостійну або пайову участь у
буд івництві, а також про прид бання і від чуження нерухомого
майна Банку, з урахуванням обмежень, визначених цим статутом
та законод авством України; прийняття рішень щод о управління
корпоративними правами, які належать Банку в інших суб'єктах
господ арювання; встановлення лімітів на зд ійснення операцій
філіями та від д іленнями Банку, з урахуванням обмежень,
встановлених цим статутом, рішеннями загальних зборів
акціонерів та/або Спостережної рад и, а також на прийняття
рішень комітетами Банку. Обов`язки:отримуватися статуту, інших
внутрішніх д окументів Банку;виконувати рішення загальних зборів
акціонерів та інших органів Банку;виконувати свої зобов'язання
перед  Банком, у тому числі пов'язані з майновою участю;не



розголошувати комерційну таємницю та конфід енційну
інформацію про д іяльність Банку.Непогашених суд имостей за
корисливі та посад ові злочини не має. Винагород у в звітному
період і не отримував, в натуральній формі не отримував. Стаж
керівної роботи 2 роки. Поперед ні посад и: Головний спеціаліст
від д ілу фінансового моніторингу юрид ичного управління;
Від повід альний працівник з фінансового моніторингу; Фахівець
сектору протид ії від миванню коштів, отриманих злочинним
шляхом;Фахівець від д ілу внутрішньої безпеки та
охорони;Фахівець управління банківської безпеки. Посад и на
інших під приємствах не займає. Зміни у склад і посад ових осіб не
було.Посад ова особа не над ала згод у на розкриття паспортних
д аних.

6.2. Інформація про волод іння посад овими особами емітента акціями емітента

По сад а Прізвище, ім'я,
по  батько ві

фізично ї
о со би або

по вне
найменування

юрид ично ї
о со би

Паспо ртні д ані
фізично ї о со би
(серія, но мер,
д ата вид ачі,
о рган, який
вид ав)* або

ід ентифікац ійний
ко д  за ЄДРПОУ

юрид ично ї о со би

Дата
внесення

д о
реєстру

Кількість
акц ій
(штук)

Від
загально ї
кілько сті
акц ій (у

від со тках)

Кількість за вид ами акц ій

про сті
іменні

про сті на
пред 'явника

привілейо вані
іменні

привілейо вані
на

пред 'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Голова
спостережної
Рад и

Богуслаєв
Олександ р
Вячеславович

д /н, д /н, д /н д /н 0 0 0 0 0 0

Член
Спостережної
рад и

Лебед енко
Сергій
Степанович

д /н, д /н, д /н д /н 0 0 0 0 0 0

Член
Спостережної
рад и

Лунін Віктор
Олексійович

д /н, д /н, д /н д /н 0 0 0 0 0 0

Член
Спостережної
рад и

Ширков
Волод имир
Тимофійович

д /н, д /н, д /н д /н 0 0 0 0 0 0

Член
Спостережної
рад и

Ратко Сергій
Георгійович

д /н, д /н, д /н д /н 0 0 0 0 0 0

Голова
ревізійної
комісії

Височін Д митро
Волод имирович

д /н, д /н, д /н д /н 0 0 0 0 0 0

Голова
Правління

Прид атко
Валентина
Іванівна

д /н, д /н, д /н д /н 0 0 0 0 0 0

Член
Правління,
заступник
Голови
Правління

Ляшенко Юлія
Сергіївна

д /н, д /н, д /н д /н 0 0 0 0 0 0

Член
Правління,
головний
бухгалтер

Мотроненко
Лариса
Олексіївна

д /н, д /н, д /н д /н 0 0 0 0 0 0

Член
правління

Уд овіченко
Олександ р
Васильович

д /н, д /н, д /н д /н 0 0 0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0



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

Найменування
юрид ично ї о со би

Ід ентифікац ійний
ко д  за ЄДРПОУ

Місц езнахо д ження Дата
внесення

д о
реєстру

Кількість
акц ій
(штук)

Від
загально ї
кілько сті
акц ій (у

від со тках)

Кількість за вид ами акц ій

про сті
іменні

про сті на
пред 'явника

привілейо вані
іменні

привілейо вані
на

пред 'явника

ТОВАРИСТВО З
Д ОД АТКОВОЮ
ВІД ПОВІД АЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «МОТОР-
ГАРАНТ»

31154435 Україна,
Запорізька область, д /н,
31154, м. Запоріжжя, вул.
Вересаєва, 3.

13.12.2007 765170 63.76 765170 0 0 0

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"МОТОР СІЧ"

14307794 Україна,
Запорізька область, д /н,
69068, м. Запоріжжя,
просп.Моторобуд івників,
15

13.12.2007 392415 32.7 392415 0 0 0

Прізвище, ім'я, по
батько ві фізично ї

о со би*

Серія, но мер, д ата вид ачі паспо рта,
найменування о ргану, який вид ав

паспо рт**

Дата
внесення

д о
реєстру

Кількість
акц ій
(штук)

Від
загально ї
кілько сті
акц ій (у

від со тках)

Кількість за вид ами акц ій

про сті
іменні

про сті на
пред 'явника

привілейо вані
іменні

привілейо вані
на

пред 'явника

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н

Усього 1157585 96.46 1157585 0 0 0



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид
загальних

збо рів*

черго ві по зачерго ві

X  

Д ата
провед ення

05.04.2012

Кворум
зборів**

100

Опис Перелік питань, що розгляд алися:
1.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
2.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «МОТОР-БАНК».
3.Звіт Правління та звіт Спостережної Рад и ПАТ «МОТОР-БАНК» про під сумки фінансово-
господ арської д іяльності Банку за 2011 рік.
4 .Звіт ревізійної комісії. Затверд ження висновку ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення за наслід ками розгляд у звіту Спостережної рад и, звіту Правління, звіту
ревізійної комісії.
6 .Затверд ження річних результатів д іяльності Банку, річної фінансової звітності ПАТ “МОТОР-
БАНК” за 2011 рік та річного звіту Банку в цілому. 
7.Затверд ження заход ів за результатами розгляд у висновків ауд иторської фірми; 
8.Розпод іл прибутку за під сумками роботи ПАТ «МОТОР-БАНК» у 2011 році та затверд ження
розміру річних д ивід енд ів.
9 .Затверд ження основних напрямків д іяльності та розвитку Банку у 2012 році.
10.Затверд ження змін д о статуту ПАТ «МОТОР-БАНК».
11. Затверд ження змін д о положень ПАТ «МОТОР-БАНК».
Осіб, що под авали пропозиції д о переліку питань д о поряд ку д енного, не було. Ініціатором
провед ення зборів була Спостережна рад а Товариства.
Результати розгляд у питань поряд ку д енного
1). Вирішили : обрати Секретарем загальних зборів акціонерів – С.С.Лебед енко.
2). Вирішили : обрати лічильну комісію у склад і д вох осіб:
Калінова Геннад ія Волод имировича;
Рєзанову Оксану Анатоліївну.
3).Вирішили : прийняти д о від ома звіти Правління та Спостережної Рад и ПАТ «МОТОР-БАНК».
4). Вирішили: затверд ити висновок ревізійної комісії ПАТ «МОТОР-БАНК» про результати перевірки
фінансово-господ арської д іяльності ПАТ «МОТОР-БАНК» за 2011 рік.
5). Вирішили : за наслід ками розгляд у звітів Спостережної Рад и, Правління та ревізійної комісії
Банку у 2011 році, визнати зад овільною роботу Спостережної Рад и, Правління та ревізійної комісії
ПАТ «МОТОР-БАНК» у 2011 році.
6).Вирішили: затверд ити звіт про фінансові результати Банку за 2011 рік з прибутком у сумі
5309470,66 (п`ять мільйонів триста д ев`ять тисяч чотириста сімд есят) гривень 66 копійок)
балансовий звіт за 2011 рік з валютою балансу 263045344,48 ( д вісті шістд есят три мільйони
сорок п`ять тисяч триста сорок чотири) гривні 48 копійок та в цілому річний фінансовий звіт ПАТ
“МОТОР-БАНК” за 2011 рік, що під тверд жений зовнішнім ауд итором ТОВ ауд иторська фірма
"КАУПЕРВУД ".
7).Вирішили: затверд ити заход и, що необхід но зд ійснити Банку за результатами розгляд у
висновків ТОВ ауд иторська фірма "КАУПЕРВУД ".
8). Вирішили: 
1) направити 569470,66 гривень з прибутку за під сумками роботи ПАТ «МОТОР-БАНК» у 2011 році
д о резервного фонд у Банку ; 
2) решту отриманого за 2011 рік прибутку у сумі 4740000,00 гривень направити на виплату
д ивід енд ів акціонерам Банку ;
3)затверд ити розмір річних д ивід енд ів на од ну просту іменну акцію ПАТ «МОТОР-БАНК» за
під сумками роботи Банку у 2011 році у сумі 3,95 грн. та виплатити д ивід енд и у сумі 4740000,00
грн. власникам простих іменних акцій ПАТ «МОТОР-БАНК», які мають право на отримання
д ивід енд ів на д ату склад ення переліку осіб, які мають право на отримання д ивід енд ів, у поряд ку
та строки, встановлені Спостережною рад ою Банку, у від повід ності д о статуту Банку та
законод авства України.
9). Вирішили: затверд ити основні напрямки д іяльності та розвитку Банку у 2012 році.
10).Вирішили: внести зміни д о статуту ПАТ «МОТОР-БАНК» шляхом затверд ження статуту ПАТ
«МОТОР-БАНК» у новій ред акції, та уповноважити Голову Правління ПАТ «МОТОР-БАНК»
Прид атко В.І. на під писання зміни д о статуту ПАТ «МОТОР-БАНК».
11). Вирішили: затверд ити зміни д о Положень: «Про Спостережну рад у ПАТ «МОТОР-БАНК», «Про
Правління «ПАТ «МОТОР-БАНК», «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «МОТОР-БАНК» шляхом
затверд ження їх в нових ред акціях.



9. Інформація про дивіденди

За результатами звітно го  періо д у За результатами періо д у, що
перед ував звітно му

за про стими
акц іями

за привілейо ваними
акц іями

за про стими
акц іями

за привілейо ваними
акц іями

Сума нарахованих д ивід енд ів,
грн.

14160000 0 4740000 0

Нараховані д ивід енд и на
од ну акцію, грн.

11.8 0 3.95 0

Сума виплачених д ивід енд ів,
грн.

0 0 4740000 0

Д ата склад ення переліку осіб,
які мають право на отримання
д ивід енд ів

15.04.2013  13.04.2012  

Д ата виплати д ивід енд ів 30.09.2013  01.05.2012  

Опис Д ата прийняття рішення про виплату д ивід енд ів: 12.04.2013р.
д ата склад ення переліку осіб які мають право 
на отримання д ивід енд ів: 15.04.2013р.
д ата, розмір, поряд ок та строк виплати д ивід енд ів: 15.04.2013 р., пропорційно
належних їм акцій шляхом перерахування коштів на поточні рахунки акціонерів у
строк д о 30 вересня 2013 року.

Д ата прийняття рішення про виплату д ивід енд ів: 05.04.2012р.
д ата склад ення переліку осіб які мають право 
на отримання д ивід енд ів: 13.04.2012р.
д ата, розмір, поряд ок та строк виплати д ивід енд ів: пропорційно належних їм акцій
шляхом перерахування коштів на поточні рахунки акціонерів у строк д о
01.05.2012р.



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юрид ичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД ПОВІД АЛЬНІСТЮ
«КИЇ ВАУД ИТ»

Організаційноправова форма Товариство з обмеженою від повід альністю

Ід ентифікаційний код  за ЄД РПОУ 23287607

Місцезнаход ження Україна, Запорізька область, д /н, м.Запоріжжя, 01033, вул.
Саксаганського, 53/80, офіс 306

Номер ліцензії або іншого д окумента на цей вид
д іяльності

0000013

Назва д ержавного органу, що вид ав ліцензію
або інший д окумент

Національний банк України

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента 17.09.2012

Міжміський код  та телефон (044) 287-42-94

Факс (044) 287-70-55

Вид  д іяльності Ауд итор (ауд иторськa фiрмa), якa над ає ауд иторськi послуги
емiтенту

Опис д /н

Повне найменування юрид ичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський д епозитарій
цінних паперів»

Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство

Ід ентифікаційний код  за ЄД РПОУ 35917889

Місцезнаход ження Україна, Запорізька область, д /н, м. Київ, 04107, вул. Тропініна, 7-
г

Номер ліцензії або іншого д окумента на цей вид
д іяльності

АВ №498004

Назва д ержавного органу, що вид ав ліцензію
або інший д окумент

Д ержавна комісія з цінних паперів та фонд ового ринку

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента 19.11.2009

Міжміський код  та телефон (044) 5854240

Факс (044) 5854240

Вид  д іяльності Юрид ична особа, яка зд iйснює професiйну д епозитарну
д iяльнiсть д епозитарiю

Опис У звiтному перiод i пiд приємство прод овжує зд iйснювати
д iяльнiсть вiд повiд но д о лiцензiї згiд но д оговору. Станом на
31.12.2012 перейменовано у ПАТ "Розрахунковий центр".

Повне найменування юрид ичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД ПОВІД АЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ
ІНВЕСТ»

Організаційноправова форма Товариство з обмеженою від повід альністю

Ід ентифікаційний код  за ЄД РПОУ 32013602

Місцезнаход ження Україна, Запорізька область, д /н, м. Запоріжжя, 69068, вул.
Вересаєва, 3.

Номер ліцензії або іншого д окумента на цей вид
д іяльності

185390

Назва д ержавного органу, що вид ав ліцензію
або інший д окумент

Національна комісія з цінних паперів та фонд ового ринку

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента 28.12.2012

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

Факс (061) 218-74-85

Вид  д іяльності Юрид ична особа, яка зд iйснює професiйну д епозитарну
д iяльнiсть зберігача

Опис д /н



11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Міжнаро д ний
ід ентифікац ійний

но мер

Т ип ц інно го
папера

Ф о рма
існування та

фо рма випуску

Но мінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акц ій
(штук)

Загальна
но мінальна

вартість
(грн.)

Частка у
статутно му
капіталі (у
від со тках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07.12.2010 1154/1/10 Д КЦПФР UA4000025712 Акція проста
безд окументарна
іменна

Безд окументарні
іменні

100 1200000 120000000 100

Торгiвля цiнними паперами не зд iйснюється на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Д оля д ержави вiд сутня. Свої акцiї Банк на протязi звiтного перiод у не викупав.
Iншi цiннi папери Банк не випускав. Акцiї ПАТ "МОТОР-БАНК" включенi д о бiржового списку ПФТС без включення д о бiржового Реєстру. Акцiї Банку не є в
лiстингу.

11.2. Інформація про облігації емітента (д ля кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Но мінальна
вартість

(грн.)

Кількість
у

випуску
(штук)

Ф о рма
існування
та фо рма
випуску

Загальна
но мінальна

вартість
(грн.)

Про ц ентна
ставка за

о блігац іями
(у

від со тках)

Т ермін
виплати

про ц ентів

Сума
виплачених
про ц ентів
за звітний

періо д
(грн.)

Дата
по гашення
о блігац ій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

11.2.2. Д исконтні облігації

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Но мінальна
вартість

(грн.)

Кількість
у

випуску
(штук)

Ф о рма
існування
та фо рма
випуску

Загальна
но мінальна

вартість
(грн.)

Дата
по гашення
о блігац ій

1 2 3 4 5 6 7 8

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Но мінальна
вартість

(грн.)

Кількість
у

випуску
(штук)

Ф о рма
існування
та фо рма
випуску

Загальна
но мінальна

вартість
(грн.)

Найменування
то вару

(по слуги), під
який

зд ійснено
випуск

Дата
по гашення
о блігац ій

1 2 3 4 5 6 7 8 9

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

11.3. Інформація про інші цінні папери

11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких під лягає
реєстрації) (крім іпотечних облігацій,іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрац ії
випуску

Вид  ц інних
паперів

Обсяг
випуску (грн.)

Обсяг ро зміщених ц інних паперів на
звітну д ату (грн.)

Умо ви о б ігу та
по гашення

1 2 3 4 5

д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

11.3.2. Інформація про похід ні цінні папери

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Вид
по хід них

ц інних
паперів

Різно вид
по хід них

ц інних
паперів

Серія Стро к
ро зміщення

Стро к
д ії

Стро к
(термін)

вико нання

Кількість
по хід них

ц інних
паперів у
випуску

(шт.)

Обсяг
випуску

(грн.)

Характерристика
базо во го  активу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н



12. Опис бізнесу

Важливі под ії розвитку (в тому
числі злиття, под іл, приєд нання,
перетворення, вид іл)

Банк створений у серпнi 2007 р. Свiд оцтво про реєстрацiю в Д ержавному реєстрi
банкiв № 316 вiд  10.08.2007 р. Протягом 2011 року Банк не брав участi у процесах
злиття, приєд нання, под iлу, вид iлення. На загальних зборах акцiонерiв 11.11.2009
року було прийняте рiшення про змiну типу товариства з вiд критого акцiонерного
товариства на публiчне акцiонерне товариство на виконання вимог Закону України
"Про акцiонернi товариства" . Замiна свiд оцтва про д ержавну реєстрацiю ПАТ
"МОТОР-БАНК" вiд булася 16.12.2009 року. Останнi змiни д о Статуту Банку
зареєстрованi д ержавним реєстратором 11.03.2011 року. Злиття, под іл,
приєд нання, перетворення, вид ілу у звітному період і не було.

Організаційна структура
емітента, д очірні під приємства,
філії, пред ставництва та інші
від окремлені структурні
під розд іли із зазначенням
найменування та
місцезнаход ження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі у
від повід ності з поперед нім
звітним період ом

Пiд розд iл внутрiшнього ауд иту- є органом контролю Банку, вiд д iл функцiонально
пiд поряд ковується Спостережнiй рад i Банку, а з питань оперативного управлiння -
Головi Правлiння Банку. З метою зменьшення ризикiв операцiйної д iяльностi у
Банку створенi комiтети: 1)Кред итний комiтет є колегiальним органом Правлiння
Банку i зд iйснює контроль за кред итною д iяльнiстю банку в межах прав i
повноважень, перед бачених Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв
акцiонерiв i Спостережної Рад и банку. Склад  Кред итного комiтету затверд жується
Правлiнням Банку. Питання про обрання склад у Кред итного комiтету, а також про
виключення вiд повiд них осiб з числа членiв комiтету приймаються Правлiнням
Банку. 2 ) Комiтет з питань управлiння активами i пасивами Банку (д алi по тексту -
КУАП) є колегiальним органом Правлiння Банку i зд iйснює оперативне керiвництво
д iяльнiстю Банку з питань собiвартостi пасивiв i прибутковостi активiв, полiтики
процентної маржi, розгляд ає питання вiд повiд ностi термiновостi активiв i пасивiв.
3) Тарифний комiтет (д алi по тексту - Комiтет) є колегiальним органом Правлiння
Банку, створеним з метою формування єд иної тарифної полiтики Банку, аналiзу i
вироблення пропозицiй по тарифах на послуги банку, оцiнки д оцiльностi
впровад ження нових вид iв банкiвських послуг. Д очiрнiх пiд приємств, фiлiй,
пред ставництв Банк не має. Банк має д ва безбалансових вiд д iлення, що
розташованi за ад ресами: вiд д iлення №1-69095,м.Запорiжжя, пр. Ленiна, 159;
вiд д iлення №2-69095, м.Запорiжжя , вул Українська, 50.Від д ілення ПАТ «МОТОР-
БАНК» над ають широкий комплекс послуг клієнтам – фізичним та юрид ичним
особам.
Основними перспективами розвитку є під вищення інвестиційної привабливості,
збільшення клієнтської бази та валового д оход у Банку. Д очірних під приємств,
філій, пред ставництв Банк не має. Змін в організаційній структурі у від повід ності з
поперед нім звітним період ом не має.

Буд ь-які пропозиції щод о
реорганізації з боку третіх осіб,
що мали місце протягом
звітного період у, умови та
результати цих пропозицій

Буд ь-якi пропозицiї щод о реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року
не над ход или.

Опис обраної облікової
політики (метод  нарахування
амортизації, метод  оцінки
вартості запасів, метод  обліку
та оцінки вартості фінансових
інвестицій тощо)

Облiкова полiтика Банку грунтується на чинному законод авствi України,
нормативно-правових актах Нацiонального банку України, мiжнарод них
станд артах фiнансової звiтностi (д алi-МСФЗ) та тлумаченнях, якi були випущенi
Комiтетом з тлумачень мiжнарод них станд артiв фiнансової звiтностi,
нацiональних положеннях (станд артах) бухгалтерського облiку та, у вiд повiд ностi
з ними, визначає такi принципи вед ення бухгалтерського облiку та склад ання
фiнансової звiтностi у Банку: повне висвiтлення - усi банкiвськi операцiї
пiд лягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без буд ь-яких виняткiв.
Фiнансова звiтнiсть мiстить всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiд ки
операцiй Банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються на пiд ставi цiєї
звiтностi; превалювання сутностi над  формою - Банк вiд ображає операцiї у
бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi i вiд повiд но д о їх сутностi та
економiчного змiсту, а не за їх юрид ичною формою; автономнiсть - активи та
зобов'язання Банку вiд окремленi вiд  активiв i зобов'язань його власникiв;
обачнiсть - Банк застосовує в бухгалтерському облiку метод и оцiнки, вiд повiд но
д о яких активи та/або д охiд  не завищується, а зобов'язання та/або витрати - не
занижуються; безперервнiсть - оцiнка активiв Банку зд iйснюється, виход ячи з
припущення, що його д iяльнiсть буд е прод овжуватися у наближчому
майбутньому, тобто Банк не має намiру або необхiд ностi скорочення масштабiв
д iяльностi або лiквiд ацiї; нарахування та вiд повiд нiсть д оход iв i витрат - усi
д оход и i витрати Банку вiд ображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй
звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд  д ати над ход ження або сплати
грошових коштiв; послiд овнiсть - перед бачає постiйне застосування Банком
обраної облiкової полiтики. Метод  нарахування амортизації:Прямолінійний.
Метод  оцінки вартостi запасів д зд iйснюється шляхом переоцiнки (д ооцiнки або
уцiнки). Метод  оцінки вартості запасів - перед авання матеріальних цінностей зі
склад у в експлуатацію або їх реалізацію Банк зд ійснює за вартістю, що
визначається за метод ом: вартості перших за часом над ход ження запасів -
"перше над ход ження - перший вид аток" (ФІФО).Метод  обліку та оцінки вартості
фінансових інвестицій - анк не є професійним учасником ринку цінних паперів.
Банк може зд ійснювати операції з цінними паперами, які випускаються і
знаход яться в обігу, зокрема: акціями, інвестиційними сертифікатами, облігаціями
д ержавної позики (в тому числі зовнішньої), облігаціями місцевих позик,
облігаціями під приємств, казначейськими зобов’язаннями, ощад ними
(д епозитними) сертифікатами, векселями, похід ними цінними паперами тощо, із
залученням професійних учасників фонд ового ринку (торгівців ЦП).
Від повід но д о вказаних принципів Банк оцінює і від ображає активи та
зобов’язання за цінними паперами з д остатньою мірою обережності, щоб не
д опустити перенесення існуючих фінансових ризиків на наступні період и; не
д опускається переоцінка активів чи д оход ів і нед ооцінка витрат.
Вклад ення Банку в цінні папери та інші д овгострокові вклад ення класифікуються і
обліковуються за такими групами:
а) цінні папери, які обліковуються в торговому портфелі; 
б) цінні папери в портфелі Банку на прод аж; 
в) цінні папери в портфелі Банку д о погашення; 
г) інвестиції в асоційовані та д очірні компанії.

Текст ауд иторського висновку Ауд иторський висновок (звіт)
незалежної ауд иторської фірми
ТОВ „КИЇ ВАУД ИТ”
про фінансову звітність
Публічного акціонерного товариства
“МОТОР-БАНК”
станом на кінець д ня 31 груд ня 2012 року

Ад ресат:
Акціонерам Публічного акціонерного товариства „МОТОР-БАНК”
Управлінському персоналу Публічного акціонерного товариства „МОТОР-БАНК”
Національному банку України



Національній комісії з цінних паперів та фонд ового ринку України

Вступний параграф
Незалежна ауд иторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІД ПОВІД АЛЬНІСТЮ «КИЇ ВАУД ИТ» (д алі – ауд итор) на під ставі д оговору №
151/12-13 від  23 жовтня 2012 року провела ауд ит фінансової звітності станом на
кінець д ня 31 груд ня 2012 року Публічного акціонерного товариства «МОТОР-
БАНК» (д алі – Банк), зареєстрованого Виконавчим комітетом Запорізької міської
рад и Запорізької області 07 серпня 2007 року, номер запису в ЄД РПОУ
11031020000020289, ід ентифікаційний код  юрид ичної особи 35345213,
знаход иться за ад ресою: проспект Моторобуд івників, 54 «Б», м. Запоріжжя,
Україна , яка включає:
1. Звіт про фінансовий стан (Баланс) станом на кінець д ня 31 груд ня 2012 року;
2. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний д охід  (Звіт про фінансові
результати) за 2012 рік;
3. Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) за 2012 рік;
4 . Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік;
5. Примітки д о фінансової звітності за 2012 рік. 
Фінансова звітність склад ена у від повід ності д о Міжнарод них станд артів
фінансової звітності шляхом застосування метод у трансформації д о облікових
д аних Банку, а також д о облікової політики Банку.
Облікова політика базується на вимогах Міжнарод них станд артів фінансової
звітності. 
Принципи облікової політики розкриті в примітці № 4 д о цієї фінансової звітності.
Метою ауд иторської перевірки фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства «МОТОР-БАНК» є висловлення д умки ауд итора про те, чи від ображає
фінансова звітність Банку д остовірно, в усіх суттєвих аспектах, його фінансовий
стан від повід но д о концептуальної основи фінансової звітності.

Від повід альність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе від повід альність за склад ання і д остовірне
под ання цієї фінансової звітності від повід но д о Міжнарод них станд артів
фінансової звітності, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал
визначає потрібним д ля того, щоб забезпечити склад ання фінансової звітності,
що не містить суттєвих викривлень унаслід ок шахрайства або помилки.

Від повід альність ауд итора
Нашою від повід альністю є висловлення д умки щод о цієї фінансової звітності на
основі результатів провед еного нами ауд иту. Ми провели ауд ит від повід но д о
вимог Міжнарод них станд артів контролю якості, ауд иту, огляд у, іншого над ання
впевненості та супутніх послуг. Ці станд арти вимагають від  нас д отримання
від повід них етичних вимог, а також планування й виконання ауд иту д ля
отримання д остатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить
суттєвих викривлень.
Ауд ит перед бачає виконання ауд иторських процед ур д ля отримання
ауд иторських д оказів щод о сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір
процед ур залежить від  суд ження ауд итора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень фінансової звітності внаслід ок шахрайства або помилки. Виконуючи
оцінку цих ризиків, ауд итор розгляд ає заход и внутрішнього контролю, що
стосуються склад ання та д остовірного под ання суб’єктом господ арювання
фінансової звітності, з метою розробки ауд иторських процед ур, які від повід ають
обставинам, а не з метою висловлення д умки щод о ефективності внутрішнього
контролю суб’єкта господ арювання. Ауд ит включає також оцінку від повід ності
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та оцінку загального под ання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали д остатні та від повід ні ауд иторські д окази д ля
висловлення нашої д умки.

Висловлення д умки 
На нашу д умку, фінансова звітність Банку, що д од ається:
1. Звіт про фінансовий стан (Баланс) станом на кінець д ня 31 груд ня 2012 року;
2. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний д охід  (Звіт про фінансові
результати) за 2012 рік;
3. Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) за 2012 рік;
4 . Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік;
5. Примітки д о фінансової звітності за 2012 рік

від ображає д остовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного
акціонерного товариства «МОТОР-БАНК» станом на кінець д ня 31 груд ня 2012
року, його фінансові результати і рух грошових коштів за період  з 01.01.2012 року
по 31.12.2012 року від повід но д о Міжнарод них станд артів фінансової звітності.

Д иректор ТОВ «КИЇ ВАУД ИТ» Н. І. Іщенко
(Сертифікат ауд итора банків № 0026, 
Свід оцтво НБУ № 0000023,
Сертифікат ауд итора серія А № 005559 )

Ауд итор Т.М. Зубенко
(Сертифікат ауд итора банків № 0150, 
Свід оцтво НБУ № 0000146,
Сертифікат ауд итора серія А № 06824 )

8 квітня 2013 року
Ад реса : м. Київ, вул. Саксаганського,53/80, оф. 306
Тел. (044) 287-70-55 , 287-42-94

Інформація від повід но д о Вимог д о ауд иторського висновку при розкритті
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики),
затверд жених рішенням Д ержавної комісії з цінних паперів та фонд ового ринку
від  29.09.2011 року № 1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28
листопад а 2011 року за № 1358/20096 та Положення щод о під готовки
ауд иторських висновків, які под аються д о Д ержавної комісії з цінних паперів та
фонд ового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними
учасниками фонд ового ринку, затверд женого рішенням Д ержавної комісії з цінних
паперів та фонд ового ринку від  19.12.2006 року №1528.

Інформація, що виклад ена нижче, є результатом провед ення нами процед ур в
межах ауд иторської перевірки фінансової звітності Банку за період  з 1 січня 2012
року по 31 груд ня 2012 року та станом на кінець д ня 31.12.2012 року. Ми провели
ауд ит у від повід ності д о Міжнарод них станд артів контролю якості, ауд иту, огляд у,
іншого над ання впевненості та супутніх послуг (д алі – МСА) та «Вимог д о
ауд иторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім



емітентів облігацій місцевої позики)», затверд жених рішенням Д ержавної комісії з
цінних паперів та фонд ового ринку від  29.09.2011 року № 1360 зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28 листопад а 2011 року за № 1358/20096.
В результаті провед ення нами ауд иторських процед ур в межах ауд иту фінансової
звітності за період  з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року та станом на кінець д ня
31.12.2012 року ми можемо висловити наступні висновки, що виклад ені нижче:

1. Загальні від омості про Публічне акціонерне товариство «МОТОР-БАНК»
Публічне акціонерне товариство „МОТОР-БАНК” (код  ЄД РПОУ 35345213,
місцезнаход ження проспект Моторобуд івників, 54 «Б»,м. Запоріжжя, Україна) є
правонаступником прав та зобов`язань Від критого акціонерного товариства
„МОТОР-БАНК”.
Від крите акціонерне товариство „МОТОР-БАНК” було зареєстровано згід но з
постановою Правління Національного банку України в Д ержавному реєстрі банків
10 серпня 2007 року під  номером 316.
Згід но з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від  11 листопад а 2009
року №4/09) його перейменовано в Публічне акціонерне товариство „МОТОР-
БАНК”, д алі – „Банк”.
Банк є фінансовою установою, д іє на під ставі Статуту в новій ред акції,
зареєстрованого Д ержавним реєстратором 10 травня 2012 року, номер запису
11031050014020289. 
Банк зд ійснює банківські операції, визначені частиною третьою статті 47 Закону
України „Про банки і банківську д іяльність” від повід но д о банківської ліцензії №
238 від  11.11.2011 року.
Протягом звітного року припинення окремих вид ів банківських операцій не було.
Станом на кінець д ня 31.12.2012 року статутний капітал становив 120 000 тис. грн.
Інформація про д іяльність Банку розкрита в примітці №1 «Інформації про банк».

2. Опис важливих аспектів та прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом та оцінка загального под ання фінансової звітності.
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «МОТОР-БАНК» станом
на кінець д ня 31.12.2012 року склад ена у від повід ності д о вимог Міжнарод них
станд артів фінансової звітності шляхом застосування метод у трансформації д о
облікових д аних.
Інформація щод о облікової політики та облікових оцінок розкрита управлінським
персоналом Банку в примітці № 4 д о фінансової звітності. Банк зазначив основу
склад ання фінансової звітності, основні принципи, метод и оцінки, професійні
суд ження. 
Ауд итором були виконані процед ури щод о визначення того, чи є прийнятними
облікові оцінки, застосовані управлінським персоналом Банку. В результаті
виконаних процед ур нами було встановлено, що управлінський персонал Банку
застосовує наступні облікові оцінки:

Статті активів та пасивів
Облікова оцінка Послід уюча оцінка станом на кінець д ня 31.12.2012 р.
Нематеріальні активи Первісна (історична) вартість Первісна вартість за
вирахуванням накопиченої амортизації
Основні засоби (нерухомість) Первісна (історична)
вартість Переоцінена вартість (справед лива вартість) за вирахуванням
накопиченої амортизації
Основні засоби (транспорт, облад нання, інші) Первісна (історична) вартість
Первісна вартість за вирахуванням накопиченої амортизації
Запаси Собівартість Найменша з д вох оцінок: собівартість або чиста вартість
реалізації
Кред ити над ані (отримані) Справед лива вартість, включаючи витрати на операцію
За амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки від сотка
Д епозити (вклад и) розміщені (залучені) Справед лива вартість За амортизованою
собівартістю з використанням ефективної ставки від сотка
Цінні папери в портфелі банку на прод аж Справед лива вартістю, д о якої
д од аються витрати на операції За собівартістю з урахуванням зменшення
корисності 

На д умку ауд итора, облікові оцінки, що використані Банком у фінансовій звітності,
є обґрунтованими, прийнятними та д остатньо розкритими у від повід ності д о
вимог Міжнарод них станд артів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
В фінансовій звітності Банк розкрив інформацію про зроблені ним основні
припущення, що стосуються майбутнього. Банк засвід чив, що станом на кінець
д ня 31.12.2012 року не має інформації, що свід чила б про можливий суттєвий
вплив майбутніх под ій на оцінку активів і зобов’язань.
У фінансовій звітності розкрито належним чином інформацію, від повід но д о
д іючого законод авства України. Регулятивний капітал та економічні нормативи
від повід ають вимогам Закону України «Про банки і банківську д іяльність» від
07.12.2000 р. № 2121-ІІІ та «Інструкції про поряд ок регулювання д іяльності банків
України», затверд женої постановою Правління НБУ від  28.08.2001 р. № 368. 
Інформація, розкрита Банком в фінансові звітності, д озволяє користувачу
фінансової звітності скласти власне уявлення щод о фінансового стану Банку та
прийняти ад екватні зважені рішення.

Організаційна структура під розд ілів, які займаються від ображенням
господ арських операцій в фінансовому обліку, є ад екватною та від повід ає
загальній організаційній структурі Банку. 
Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів та товарно-матеріальних
цінностей провед ена Банком станом на 1 листопад а 2012 року. Від повід но д о
протоколу засід ання інвентаризаційної комісії Банку від  25 груд ня 2012 року не
виявлено розбіжностей між фактичною наявністю активів та д аними
бухгалтерського обліку.
Інвентаризацію д ебіторської і кред иторської заборгованості та витрат майбутніх
період ів провед ено Банком станом на 1 листопад а 2012 року. Інвентаризаційною
комісією не встановлено обставин, що вказували б на необхід ність д од атково
формувати резерв під  д ебіторську заборгованість та не виявлено кред иторської
заборгованості, що під лягає списанню. Інвентаризаційною комісією не виявлено
несписаних чи над лишково списаних сум витрат майбутніх період ів.
Фінансова інформація щод о формування д оход ів, витрат та фінансового
результату Банку станом на кінець д ня 31.12.2012 року розкрита управлінським
персоналом Банку в примітках № 19, 20, 21, 22, 23.

В результаті провед ених процед ур нами не було встановлено фактів, які б
свід чили про порушення вимог чинних законод авчих та нормативно-правових
актів Національного банку України стосовно якості, від повід ності та ад екватності
пред ставлення інформації щод о формування д оход ів, витрат та фінансового
результату Банку. Регулятивний капітал та економічні нормативи від повід ають
вимогам Закону України «Про банки і банківську д іяльність» від  07.12.2000 р. №
2121-ІІІ та «Інструкції про поряд ок регулювання д іяльності банків України»,



2121-ІІІ та «Інструкції про поряд ок регулювання д іяльності банків України»,
затверд женої постановою Правління НБУ від  28.08.2001 р. № 368. 

В результаті провед ення ауд иторських процед ур, нами не виявлено фактів, що
свід чили б про невід повід ність вед ення Банком бухгалтерського обліку протягом
2012 року вимогам нормативних актів України. 

Рівень операційно-технологічного ризику є помірним, якість управління
операційно-технологічним ризиком потребує вд осконалення, сукупний ризик -
помірний, очікується, що напрям ризику буд е стабільним. 

2. Розкриття інформації за вид ами активів від повід но д о встановлених
нормативів.
Станом на кінець д ня 31.12.2012 року активи Банку мають наступну структуру:
Станом 
на кінець д ня
31.12.2012 року
(тис грн) В %
д о активів
1.Грошові кошти та їх еквіваленти 166 891 42,2
2Кошти обов’язкових резервів в НБУ 1 988 0 ,5
3.Кошти в інших банках 18 289 4 ,6
4.Кред ити та заборгованість клієнтів 141 718 35,8
5.Цінні папери в портфелі банку д о погашення 25 602 6 ,5
6.Основні засоби та нематеріальні активи 32 056 8,1
7.Інші фінансові активи 3 271 0 ,8
8.Інші активи 6  040 1,5
Всього активів 395 855 100
Ауд итором було зроблено перевірку правильності визнання, класифікації, оцінки і
обліку активів Банку. 
На д умку ауд итора інформація щод о активів Банку розкрита у фінансовій
звітності, в усіх суттєвих аспектах, у від повід ності д о вимог Міжнарод них
станд артів фінансової звітності.

3. Розкриття інформації про зобов’язання від повід но д о встановлених
нормативів.
Зобов’язання Банку станом на кінець д ня 31.12.2012 року мають наступну
структуру:

Станом на кінець д ня 31.12.2012 року
(тис грн) В % д о зобов’язань
Банку

Кошти клієнтів 253484 97,6
Зобов'язання щод о поточного под атку на прибуток 4622 1,8
Резерви за зобов’язаннями 26 -
Інші фінансові зобов’язання 837 0 ,3
Інші зобов’язання 882 0 ,3
Всього: 259851 100
Ауд итором було зроблено перевірку правильності визнання, класифікації, оцінки і
обліку зобов’язань Банку. 
На д умку ауд итора інформація про зобов’язання Банку розкрита у фінансовій
звітності в усіх суттєвих аспектах у від повід ності д о вимог Міжнарод них станд артів
фінансової звітності.

5. Розкриття інформації про власний капітал від повід но д о встановлених
нормативів.

Фінансова інформація щод о капіталу Банку станом на кінець д ня 31.12.2012 року
розкрита управлінським персоналом Банку в пояснювальній примітці № 17
„Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний д охід ) ”.
Власний капітал Банку станом на кінець д ня 31.12.2012 року має наступну структуру:

Станом на кінець д ня
31.12.2012 року
(тис. грн) В % д о капіталу В % д о
зобов’язань
Статутний капітал 120000 88,2 46,1
Нерозпод ілений прибуток 14214 10,5 5,5
Резервні та інші фонд и банку 1790 1,3 0 ,7
Всього капіталу: 136004 100 -
Всього зобов’язань: 259851 
На д умку ауд итора інформація про власний капітал Банку розкрита у фінансовій
звітності в усіх суттєвих аспектах у від повід ності д о вимог Міжнарод них станд артів
фінансової звітності.

Аналіз д остатності резервів та капіталу Банку
Резервний фонд  формується Банком у від повід ності д о Статуту, згід но з яким
резервний фонд  створюється Банком у розмірі 25% розміру капіталу та розмір
щорічних від рахувань д о резервного фонд у має бути не менше 5% від  прибутку
Банку за рік. 
Інформацію щод о розміру та структури регулятивного капіталу управлінський
персонал Банку розкрив в примітці № 28 «Управління капіталом». Станом на кінець
д ня 31 груд ня 2012 року розмір регулятивного капіталу за д аними Банку становить
126 972 тис. грн. (при нормативному значенні не менше 120 000 тис. грн.). Розмір
регулятивного капіталу станом на кінець д ня 31 груд ня 2012 року є д остатнім, у
від повід ності д о Закону України «Про банки і банківську д іяльність» від
07.12.2000 р. № 2121-ІІІ та «Інструкції про поряд ок регулювання д іяльності банків
України», затверд женої постановою Правління НБУ від  28.08.2001 р. № 368.
Банк мав право на зд ійснення операцій, зазначених у ліцензії № 238 від  11
листопад а 2011 року. 
На д умку ауд итора, резерви д ля від шкод ування можливих втрат за активними
банківськими операціями сформовані Банком в повному обсязі згід но з вимогами
«Положення про поряд ок формування та використання банками України резервів
д ля від шкод ування можливих втрат за активними банківськими операціями»,
затверд женого Постановою Правління НБУ від  25.01.2012 року № 23.
Інформація про резерви д ля від шкод ування можливих втрат за активними
банківськими операціями розкрита в фінансовій звітності у від повід ності д о
Міжнарод них станд артів фінансової звітності. Резерви були перераховані у
від повід ності д о вимог МСФЗ шляхом застосування метод у трансформації д о
облікових д аних Банку.

На д умку ауд итора, принципи формування резервів та регулятивний капітал,
від повід ають нормативним вимогам Національного банку України та Закону



України «Про банки і банківську д іяльність» від  07.12.2000 р. № 2121-ІІІ.

Управління капіталом
Політики та процед ури щод о управління капіталом Банку розкрито в примітці № 28
«Управління капіталом».
Станом на кінець д ня 31.12.2012 року Банк має регулятивний капітал в розмірі 126
972 тис. грн. при нормативному значенні не менше 120 000 тис. грн, ад екватність
регулятивного капіталу становить 42,7 % при нормативному значенні не менше
10%. Банк зміг протягом 2012 року під тримувати норматив ад екватності капіталу
на д осить високому рівні. 
В результаті провед ених процед ур нами не було встановлено фактів, які б
свід чили про нед отримання протягом 2012 року вимог щод о розміру
регулятивного капіталу, нормативу ад екватності регулятивного капіталу та
порушень вимог чинних законод авчих та нормативно-правових актів
Національного банку України стосовно якості, від повід ності та ад екватності
пред ставлення інформації щод о капіталу. 

6 . Розкриття інформації щод о від повід ності вартості чистих активів вимогам
законод авства.
Вартість чистих активів Публічного акціонерного товариства «МОТОР-БАНК» була
розрахована ауд итором згід но з Метод ичними рекоменд аціями Д ержавної
комісії з цінних паперів та фонд ового ринку щод о визначення вартості чистих
активів акціонерних товариств від  17.11.2004 року № 485 . Станом на кінець д ня
31 груд ня 2012 року вартість чистих активів Банку становить 136 004 тис. грн.,
перевищує статутний капітал на 16 004 тис. грн., що від повід ає вимогам чинного
законод авства України, зокрема статті 155 Цивільного код ексу України. 

7. Розкриття інформації щод о сплати Банком статутного капіталу.
Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «МОТОР-БАНК» станом на
кінець д ня 31 груд ня 2012 року становить 120 000 (сто д вад цять мільйонів)
гривень та розпод ілений на 1 200 000 штук простих іменних акцій номінальною
вартістю 100 грн.
Станом на кінець д ня 31 груд ня 2012 року статутний капітал сплачений грошовими
коштами в повному обсязі. 

8. Розкриття інформації щод о обсягу чистого прибутку.
За 2012 рік д іяльність Банку була прибутковою. Чистий прибуток за 2012 рік
становить 4  547 тис. грн. 
На д умку ауд итора, інформація щод о обсягу чистого прибутку розкрита Банком у
фінансовій звітності в усіх суттєвих аспектах у від повід ності д о вимог Міжнарод них
станд артів фінансової звітності.

9 . Д отримання вимог ліквід ності професійних учасників фонд ового ринку, д ля
яких ці показники визначені Комісією.
Протягом 2012 року Національною комісією з цінних паперів та фонд ового ринку
по від ношенню д о Банку не встановлювалися вимоги щод о ліквід ності.

10. Забезпечення випуску цінних паперів від повід но д о законод авства України
(вид , розмір та опис забезпечення за цінними паперами) (у разі наявності).
Впрод овж 2012 року Банком не випускалися цінні папери, що вимагали б
забезпечення від повід но д о законод авства України.

11. Від повід ність іпотечного покриття іпотечних облігацій д аним реєстру
іпотечного покриття від повід но д о Закону України «Про іпотечні облігації».
Протягом 2012 року Банк не зд ійснював операції з іпотечними облігаціями.

12. Розкриття інформації про стан виконання зобов’язань за борговими та
іпотечними цінними паперами (вид  та розмір зобов’язань за цінними паперами
від повід но д о проспекту емісії).
Станом на кінець д ня 31 груд ня 2012 року Банк не має зобов’язань перед
власниками боргових та іпотечних цінних паперів, тому, що таких цінних паперів не
було ним емітовано. 
13. Розкриття інформації щод о від повід ності вимогам законод авства України
розміру власного капіталу компанії з управління активами, яка має в управлінні
активи нед ержавних пенсійних фонд ів.
Банк не є Компанією з управління активами.
14. Розкриття інформації про фінансовий стан Банку.
Фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «МОТОР-БАНК» стабільний,
показники ліквід ності та платоспроможності в межах нормативних значень.
Протягом звітного року Банк не порушував нормативів ліквід ності та д отримувався
економічних нормативів, встановлених «Інструкцією про поряд ок регулювання
д іяльності банків в Україні», затверд женою постановою Правління НБУ від
28.08.2001 р. за № 368.
Регулятивний капітал Банку станом на кінець д ня 31.12.2011 року становить 126
972 тис.грн. при нормативному значенні 120 000 тис. грн.
Ад екватність регулятивного капіталу (платоспроможність) – 42,7 % при
нормативному значенні не менше 10%.
Поточна ліквід ність – 79,3 % при нормативному значенні не менше 40 %.
15.Розкриття інформації про виконання значних правочинів від повід но д о статті
70 Закону України «Про акціонерні товариства» від  17.09.2008 р. № 514-VI
В результаті провед ених процед ур нами не було встановлено фактів, які б
свід чили про нед отримання Банком вимог Закону України «Про акціонерні
товариства» від  17.09.2008 р. № 514-VI та Статуту Банку щод о виконання значних
правочинів, які становлять 10 і б ільше від сотків вартості активів за д аними
останньої річної фінансової звітності. 

16 . Розкриття інформації про правочини, щод о вчинення яких є зацікавленість
від повід но д о статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» від
17.09.2008 р. № 514-VI.
В результаті провед ених процед ур нами не було встановлено фактів, які б
свід чили про виконання правочинів, щод о вчинення яких є зацікавленість
від повід но д о статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» від
17.09.2008 р. № 514-VI. 
17. Розкриття інформації, яка перед бачена частиною д ругою статті 74 Закону
України «Про акціонерні товариства»
Під  час провед ення ауд иту нами не була отримана інформація та виявлені
ознаки, що вказували б на можливий факт невід повід ності фінансово-
господ арської д іяльності Банку законам України та нормативним актам органів
д ержавного регулювання України. 
Фактів порушення встановленого поряд ку вед ення бухгалтерського обліку та
несвоєчасного под ання звітності нами не виявлено.
18. Розкриття інформації про ід ентифікацію та оцінку ризиків суттєвого
викривлення фінансової звітності внаслід ок шахрайства (МСА 240



«Від повід альність ауд итора, що стосується шахрайства, при ауд иті фінансової
звітності»)
В результаті провед ених процед ур нами не було виявлено ризиків суттєвого
викривлення фінансової звітності внаслід ок шахрайства .
19. Розкриття інформації про под ії, які від булися протягом звітного року та можуть
вплинути на фінансово – господ арський стан емітента та призвести д о значної
зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону
України «Про цінні папери та фонд овий ринок».
На д умку ауд итора, особлива інформація, визначена статтею 41 Закону України
«Про цінні папери та фонд овий ринок» від  23.02.2006 р. № 3480-IV, із змінами,
була розкрита (оприлюд нена) Банком у від повід ності д о вимог д іючого
законод авства України. 
20. Розкриття інформації щод о стану корпоративного управління, у тому числі
стану внутрішнього ауд иту від повід но д о Закону України «Про акціонерні
товариства»
20.1. Ад екватність процед ур внутрішнього ауд иту
У від повід ності д о змін д о Закону України „Про банки і банківську д іяльність” та
Положення „Про організацію внутрішнього ауд иту в комерційних банках України”,
яке затверд жено Постановою Правління Національного банку України № 114 від
20 березня 1998 року в Публічному акціонерному товаристві «МОТОР-БАНК»
створено від д іл внутрішнього ауд иту, який д іє згід но з Положенням „Про від д іл
внутрішнього ауд иту Публічного акціонерного товариства «МОТОР-БАНК»”, що
було затверд жене рішенням Спостережної рад и Банку 29 листопад а 2012 року
(протокол №13/12).
Від д іл внутрішнього ауд иту під поряд ковується безпосеред ньо Спостережній рад і
Банку. Внутрішні ауд итори компетентні та мають незалежний статус.
Від д іл внутрішнього ауд иту провод ить перевірки напрямів д іяльності Банку, а
також під розд ілів Банку у від повід ності д о плану провед ення перевірок, який
затверд жено Спостережною рад ою Банку. Від д іл внутрішнього ауд иту склад ає
звіти за результатами перевірки та под ає звіти на розгляд  Правління Банку та
Спостережної рад и Банку. 
В результаті провед ених нами процед ур не виявлено фактів, які б свід чили про
невід повід ність роботи або організації від д ілу внутрішнього ауд иту Банку
нормативно-правовим актам Національного банку України. Процед ури ауд иту, які
зд ійснює служба внутрішнього ауд иту, від повід ають нормативно-правовим актам
Національного банку України.

20.2 Корпоративне управління та аналіз заход ів контролю Банку
Під  час аналізу заход ів контролю Банку та загальної якості управління Банком
нами було розглянуто ад екватність структури управління вид ам та обсягам
операцій Банку (участь органів управління у прийнятті рішень, розпод іл обов’язків
між керівниками, наявність положень про структурні під розд іли та посад ових
інструкцій, як заход ів контролю управлінського персоналу за д іяльністю Банку).
Органами управління Банку є Загальні збори акціонерів, Спостережна рад а та
Правління Банку. Вищий управлінський персонал Банку обізнаний зі справами
Банку. В Банку працюють постійно д іючі Кред итний комітет, Комітет з управління
активами та пасивами, Тарифний комітет, Бюд жетний комітет та Комісія по роботі з
проблемними активами.
Аналіз протоколів засід ань Загальних зборів акціонерів та Спостережної рад и
Банку д озволяє зазначити, що ці органи управління зд ійснюють не тільки
стратегічне управління Банком, але й оперативне. Оперативне управління також
зд ійснюється Правлінням Банку та Головою Правління Банку. Засід ання Правління
Банку провод яться на регулярній основі.
Організаційна структура в цілому є ефективною. Кад рова політика направлена на
професійний під бір та під вищення кваліфікації персоналу. Банком розроблено та
затверд жено письмові положення про всі структурні під розд іли Банку та посад ові
інструкції д ля співробітників та керівників від д ілів, в яких визначається коло їх
обов’язків.
В результаті виконаних ауд иторських процед ур нами не виявлено обставин, що
свід чили б про конфлікт інтересів.
На д умку ауд итора корпоративне управління та заход и контролю Банку, в цілому,
забезпечують чесний та прозорий бізнес, від повід альність та під звітність усіх
залучених д о цього сторін.
Юрид ичний ризик помірний, очікується, що напрям зміни ризику буд е зростати на
загальнод ержавному рівні, у зв`язку з прийняттям змін д о под аткового код ексу та
інших нормативних актів, положення яких д опускають різну інтерпретацію.
Ризик репутації незначний, очікується, що напрям зміни ризику буд е стабільним.

20.3 Аналіз наявності та від повід ності внутрішніх положень та регламентів Банку
законод авчим та нормативним актам України.
Ауд итором проаналізовані внутрішні положення Банку на пред мет їх
від повід ності законод авчим та нормативним актам України.
На д умку ауд итора, внутрішня нормативна база в цілому від повід ає вимогам
законод авчих та нормативних актів України, є затверд женою від повід ними
органами управління виход ячи з принципів корпоративного управління, її
положення д овед ені д о виконавців. 

20.4  Ад екватність системи управління ризиками Банку
Інформація щод о цілей, політики, процесів та метод ів управління ризиками
розкрито Банком в примітці № 27 «Управління фінансовими ризиками».
У від повід ності д о вимог ст.44 Закону України „Про банки і банківську д іяльність ”
в Банку створено постійно д іючий під розд іл з питань аналізу та управління
ризиками – управління аналізу та управління ризиками.
У від повід ності д о вимог ст.44 Закону України „Про банки і банківську д іяльність ”
в Банку створено постійно д іючий комітет з управління активами та пасивами.
Аналіз протоколів засід ань цього комітету свід чить про регулярну його д іяльність. 

21. Наявність суттєвих невід повід ностей між фінансовою звітністю, що під лягала
ауд иту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та
под ається д о НКЦПФР разом із фінансовою звітністю ( МСА 720
«Від повід альність ауд итора щод о іншої інформації в д окументах, що містять
перевірену ауд итором фінансову звітність)

Під  час виконання завд ання ауд итор зд ійснив ауд иторські процед ури щод о
виявлення наявності суттєвих невід повід ностей між фінансовою звітністю, що
під лягала ауд иту та іншою інформацією, що розкривається емітентом у
від повід ності з МСА 720 «Від повід альність ауд итора щод о іншої інформації в
д окументах, що містять перевірену ауд итором фінансову звітність».
В результаті провед ених процед ур нами не було виявлено д оказів наявності
суттєвих невід повід ностей між фінансовою звітністю, що під лягала ауд иту та
іншою інформацією, що розкривається емітентом.

22. Основні від омості про ауд итора
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• Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД ПОВІД АЛЬНІСТЮ
«КИЇ ВАУД ИТ».
• Код  ЄД РПОУ: 01204513
• Свід оцтво про включення д о Реєстру ауд иторських фірм та ауд иторів № 1970,
вид ане за рішенням Ауд иторської палати України від  23.02.2001 р. № 99,
прод овжене за рішенням Ауд иторської палати України від  04.11.2010 р. № 221/3
терміном д о 04.11.2015 р.
• Ауд иторська фірма ТОВ «КИЇ ВАУД ИТ» має Свід оцтво про внесення д о реєстру
ауд иторів та ауд иторських фірм, які можуть провод ити ауд иторські перевірки
фінансових установ, що зд ійснюють д іяльність на ринку цінних паперів, серії АБ №
001321, вид ане Д КЦПФР 15 лютого 2011 року, термін чинності д о 04.11.2015 року.
• Згід но з рішенням Комітету з питань ауд иту банків від  17.09.2012 р. № 39, ТОВ
«КИЇ ВАУД ИТ» включено д о Реєстру ауд иторських фірм, які мають право на
провед ення ауд иторських перевірок банків (свід оцтво про включення д о реєстру
№ 0000013 від  17.09.2012 року).
• Від омості про ауд итора, який під писав висновок:
Д иректор (ауд итор) – Іщенко Над ія Іванівна:
- сертифікат ауд итора серія А № 005559, вид аний згід но рішення Ауд иторської
палати України від  30 жовтня 2003 року №128, термін чинності д о 30 жовтня 2013
року;
- сертифікат ауд итора банків № 0026, вид аний згід но рішення Ауд иторської
палати України від  29 жовтня 2009 року №207/2, термін чинності сертифіката д о
01 січня 2015 року. На під ставі рішення Комітету з питань ауд иту банків від  30
серпня 2007 року № 1 Іщенко Над ії Іванівні вид ане Свід оцтво № 0000023, термін
чинності д о 1 січня 2015 року.

Від повід альний за ауд ит Банку – Зубенко Тетяна Миколаївна (Сертифікат
ауд итора банків №0150, вид аний від повід но д о Закону України «Про
ауд иторську д іяльність» та рішення Ауд иторської палати України від  28.04.2011
(строк д ії сертифікату д о 28.04.2016 року); Свід оцтво про внесення д о Реєстру
ауд иторів банків Національного банку України №0000146, вид ане від повід но д о
рішення Комітету з питань ауд иту банків від  02.06.2011 (строк д ії свід оцтва д о
28.04.2016 року).
Ауд итор над ав безумовно-позитивний ауд иторський висновок. 

Поштова ад реса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306
Електронна ад реса: o ffice@kievaudit.com
Сайт: www.kievaudit.com
Телефон: (044) 287-42-94; (044) 353-69-70

23. Д ата та номер д оговору на провед ення ауд иту

Д оговір про над ання ауд иторських послуг № 151/12-13 від  23 жовтня 2012 року.

24. Д ата початку та д ата закінчення провед ення ауд иту
Провед ення ауд иту розпочато 12 лютого 2012 року та закінчено 8 квітня 2013
року.

Д иректор ТОВ «КИЇ ВАУД ИТ» Н. І. Іщенко
(Сертифікат ауд итора банків № 0026, 
Свід оцтво НБУ № 0000023,
Сертифікат ауд итора серія А № 005559 )

Ауд итор Т.М. Зубенко
(Сертифікат ауд итора банків № 0150, 
Свід оцтво НБУ № 0000146,
Сертифікат ауд итора серія А № 06824 )

8 квітня 2013 року
Ад реса : м. Київ, вул. Саксаганського,53/80, оф. 306
Тел. (044) 287-70-55 , 287-42-94

Інформація про основні вид и
прод укції або послуг, що їх
виробляє чи над ає емітент,
перспективність виробництва
окремих товарів, виконання
робіт та над ання послуг;
залежність від  сезонних змін;
про основні ринки збуту та
основних клієнтів; основні
ризики в д іяльності емітента,
заход и емітента щод о
зменшення ризиків, захисту
своєї д іяльності та розширення
виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й метод и
прод ажу, які використовує
емітент; про д жерела сировини,
їх д оступність та д инаміку цін;
інформацію про особливості
стану розвитку галузі
виробництва, в якій зд ійснює
д іяльність емітент, рівень
впровад ження нових
технологій, нових товарів, його
положення на ринку;
інформацію про конкуренцію в
галузі, про особливості
прод укції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку
емітента; кількість
постачальників за основними
вид ами сировини та матеріалів,
що займають більше 10
від сотків в загальному об'ємі
постачання

Банк в межах над аних Нацiональним банком України банкiвської лiцензiї та
генеральної лiцензiїна зд iйснення валютних операцiй над ає великий спектр
банкiвських послуг клiєнтам - суб'єктам усiх форм господ арювання: фiнансовим
,банкiвським та небанкiвським установам, д ержавним та приватним
пiд приємствам, суб'єктам пiд приємництва, фiзичним особам на територiї
Запорiзької областi. Перелiк банкiвських операцiй, якi ПАТ "МОТОР-БАНК" мав
право зд iйснювати i зд iйснював у 2011 роцi: 1.Операцiї з валютними цiнностями: -
неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - вед ення рахункiв клiєнтiв
(резид ентiв та нерезид ентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезид ентiв у
грошовiй од иницi України; - вед ення кореспонд енських рахункiв банкiв
(резид ентiв i нерезид ентiв) в iноземнiй валютi; - вед ення кореспонд енських
рахункiв банкiв (нерезид ентiв) у грошовiй од иницi України; - вiд криття
кореспонд ентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та
зд iйснення операцiй за ними; - залучення та розмiщення iноземної валюти на
валютному ринку України. - вiд криття кореспонд ентських рахункiв у банках
(нерезид ентах) в iноземнiй валютi та зд iйснення операцiй за ними. 2. Емiсiя
власних цiнних паперiв. 3. Зд iйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд  свого
iменi (включаючи анд еррайтинг). 4 . Операцiї за д орученням клiєнтiв або вiд  свого
iменi: - з iнструментами грошового ринку; - з iнструментами, що базуються на
обмiнних курсах та вiд сотках; - з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами. Банк не
планує перспективністі окремих послуг. Фактор сезонностi має незначний вплив i
пов`язаний з коливанням загального рiвня д iлової активностi окремих галузей
нацiональної економiки.Основний ринок збуту послуг Україна. Клiєнти ПАТ
"МОТОР-БАНК" - фiзичнi та юрид ичнi особи, резид енти та нерезид енти, якi
зд iйснюють свою д iяльнiсть на територiї Запорiзької областi, лiд ери вiтчизняної
економiки та провiд нi українськi компанiї, ринок збуту - Україна. Основні ризики в
д іяльності емітента функціональні, фінансові, зовнішн факториі. Стратегiя ризик-
зменшення Банку базується на д отриманнi принципу беззбитковостi д iяльностi та
спрямована на забезпечення оптимального спiввiд ношення мiж прибутковiстю
окремих бiзнес-напрямiв та рiвнем ризикiв, що приймає на себе Банк, зд iйснюючи
певнi операцiї. В процесi управлiння ризиками зад iянi Спостережна рад а,
Правлiння, Вiд д iл внутрiшнього ауд иту та спецiалiзований пiд розд iл - вiд д iл
аналiзу i управлiння ризиками. Правлiння Банку є вiд повiд альним за
функцiонування системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками.
Спостережна рад а формує загальнi принципи управлiння ризиками. Вiд д iл
внутрiшнього ауд иту зд iйснює перевiрку та тестування систем внутрiшнього
контролю та управлiння ризиками. Комiтети та комiсiї, якi приймають участь в
процесi управлiння ризиками:
Кред итний комiтет; Комiтет з питань управлiння активами та пасивами (КУАП);
Тарифний комiтет.Комiтет по роботi з проблемними активами. Канали збуту й
метод и послуг, які використовує емітент - прямі та непрямі. Особливості стану



розвитку галузі виробництва, в якій зд ійснює д іяльність емітент: Починаючи з 2010
року банківська система період ично зазнає труд нощів з ліквід ністю. Так у д ругій
половині 2012 року банківський сектор знов від чув проблеми з короткостроковою
ліквід ністю.
Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій зд ійснює д іяльність емітент:
розвиток галузі залежить від  зміни банківського законод авства та економічної
політики д ержави.
Канали збуту та метод и прод ажу послуг: Ринком збуту послугї є Україна.
Товариство працює безпосеред ньо з клієнтами. 
сировина в д іяльності емітента не використовується.
Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій зд ійснює
д іяльність емітент: розвиток галузі залежить від  зміни банківського законод авства
та банківської політики д ержави.
Становище емітента на ринку: банк є д остатньо від омим, становище емітента на
ринку стабільне.
Рівень впровад ження нових технологій, нових товарів: Нові товари та технології
майже не впровад жуються в зв”язку із спад ом в економіці.
Інформація про конкуренцію в галузі:Банк зд ійснює свою д іяльність в д остатньо
жорстких конкурентних умовах, так як в Запорізькій області пред ставлені 75 банків
України. В цілому, банківські послуги в області над ають 3 головних банка, 12
філіалів та 751 від д ілення банків. Основними конкурентами Банку (за
територіальним принципом) є д ва запорізьких банки – ПАТ «МЕТАБАНК» (який д іє
з 1993р., від носиться д о 4-ї групи, має біля 35 від д ілень по Україні), та ПАТ
«Інд устріалбанк»( д іє з 1990р., від носиться д о 3-ї групи та має 50 точек прод ажу в
31 місті України). Рівень конкуренції серед ній.
Особливості послуг емітента: це банківські послуги, кред итні послуги, д епозитні
послуги. Перспективні плани розвитку емітента: нарощування клієнтської бази;
збільшення обсягу активів/пасивів, з урахуванням якості їх структури;
під тримка стабільного та ад екватного росту капіталу Банку;
охоплення пріоритетних сегментів ринку банківських послуг України, розвиток
мережі від д ілень по Запорізькій області та Україні;
розширення спектру кред итних прод уктів шляхом створення нових вид ів та
оптимізації існуючих процед ур;
організація комплексного обслуговування клієнтів;
використання сучасних банківських технологій у роботі з клієнтами.
Кількість постачальників за основними вид ами сировини та матеріалів, що
займають більше 10 % у загальному об’ємі постачання: постачальників сировини
та матеріалів Товариство не має.

Інформація про основні
прид бання або від чуження
активів за останні п'ять років.
Якщо під приємство планує
буд ь-які значні інвестиції або
прид бання, пов'язані з її
господ арською д іяльністю, їх
необхід но описати, включаючи
суттєві умови прид бання або
інвестиції, її вартість і спосіб
фінансування

За останні п’ять років iснування банку прид бано: буд iвлi на суму 4510 тис. грн.,
машини та облад нання на суму 3170 тис. грн., транспортнi засоби на суму 1900 тис.
грн., iнструменти, прилад и, iнвентар, меблi на суму 547 тис. грн. ,iншi основнi
засоби на суму 166 тис. грн., iншi необоротнi матерiальнi активи 569 тис. грн.,
незавершенi капiтальнi вклад ення в основнi засоби та нематерiальнi активи склали
24732 тис. грн., вклад ення в нематерiальнi активи склали 249 тис. грн. Д оговори на
прид бання в майбутньому основних засобiв станом на кiнець д ня 31.12.2012 р.
вiд сутнi. Від чужено iнших активів на суму 44 тис. грн. Планів щод о інвестицій або
прид бань, пов’язаних з господ арською д іяльністю, Товариство не має.

Інформація про основні засоби
емітента, включаючи об'єкти
оренд и та буд ь-які значні
правочини емітента щод о них;
виробничі потужності та ступінь
використання облад нання;
спосіб утримання активів,
місцезнаход ження основних
засобів. Крім того, необхід но
описати екологічні питання, що
можуть позначитися на
використанні активів
під приємства, інформацію
щод о планів капітального
буд івництва, розширення або
уд осконалення основних
засобів, характер та причини
таких планів, суми вид атків, в
тому числі вже зроблених, опис
метод у фінансування,
прогнозні д ати початку та
закінчення д іяльності та
очікуване зростання
виробничих потужностей після її
завершення

Банк має у власностi основнi засоби:буд iвлю,меблi, iнвентар та iншi активи,
банкiвське облад нання,транспортнi засоби та комп'ютерну технiку. Банк оренд ує
примiщення д ля розмiщення д вох вiд д iлень загальною площею 93 кв. м.
Примiщення вiд повiд ає вимогам Нацiонального банку України. Місце
знаход ження основних засобів:Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69068,
просп. Моторобуд івників, 54Б
Угод и оперативного лiзингу в якостi лiзингод авця у 2012 роцi Банком не
уклад ались. 
Станом на 31.12.2012р. та 31.12.2011р. прийнятi в оперативний лiзинг (оренд у)
необоротнi активи за вартiстю, що зазначена в угод ах про оперативний лiзинг
(оренд у) склад ають 2 752 тис.грн. та 3 582 тис. грн. вiд повiд но.
Основнi засоби, стосовно яких є перед баченi законод авством обмеження щод о
волод iння, користування та розпоряд женя, у Банку вiд сутнi. Основних засобiв та
нематерiальних активiв, перед аних в заставу, немає. Основних засобiв, що
тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя) та вилучених з
експлуатацiї на прод аж на кiнець д ня 31 груд ня 2012 року, немає. Виробничі
потужності (облад нання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються
за призначенням, утримуються за власний рахунок. Виробничі потужності
склад ають 100000м^2.
Ступінь використання активів 100%.Спосіб утримання активів: утримання активiв
від бувається за рахунок власних коштів Товариства.
Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів під приємства
від сутні. Планів капітального буд івництва, розширення або уд осконалення
основних засобів, Товариство немає.

Інформація щод о проблем, які
впливають на д іяльність
емітента; ступінь залежності від
законод авчих або економічних
обмежень

На д iяльнiсть Банку мають значний вплив змiни полiтичної, соцiальної i
економiчної ситуацiї в країнi, остання iз яких потребує готовностi Банку д о роботи
в майже кризових умовах, з д остатньо високим ступенем ризику. Ступінь
залежності від  законод авчих або економічних обмежень висока.

Інформація про факти виплати
штрафних санкцій (штраф, пеня,
неустойка) і компенсацій за
порушення законод авства

У звiтному роцi Банком сплачено штрафнi санкцiї в сумi 850 грн. за несвоєчасне
над ання від повід і д о НБУ.Компенсації за порушення законод авства не
сплачувалися.

Опис обраної політики щод о
фінансування д іяльності
емітента, д остатність робочого
капіталу д ля поточних потреб,
можливі шляхи покращення
ліквід ності за оцінками фахівців
емітента

Фiнансування д iяльностi Банку зд iйснюється за рахунок об'єму та рiзноманiтностi
послуг, д ля поточних потреб капiталу Банку. Робочого капiталу у звiтному роцi
було д остатньо. Регулятивний капiтал Банку постiйно зростає та на звiтну д ату
перевищує встановлений Нацiональним банком України мiнiмальний рiвень.
Д остатність робочого капіталу д ля поточних потреб: робочого капіталу д остатньо
д ля поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквід ності за оцінками фахівців
емітента: фахiвцi Товариства не провод или у звiтному роцi оцiнки шляхiв
покращення лiквiд ностi.

Інформація про вартість
уклад ених, але ще не виконаних
д оговорів (контрактів) на кінець
звітного період у (загальний
під сумок) та про очікувані
прибутки від  виконання цих
д оговорів

Уклад ених, але ще не виконаних д оговорiв на кiнець звiтного року не має.

Стратегія под альшої д іяльності
емітента щонайменше на рік

Прiоритетними напрямками д iяльностi ПАТ "МОТОР-БАНК" у 2012 роцi
залишались розширення клiєнтської бази та залучення на кред итне



(щод о розширення
виробництва, реконструкції,
поліпшення фінансового стану,
опис істотних факторів, які
можуть вплинути на д іяльність
емітента в майбутньому)

обслуговування корпоративних клiєнтiв. 
Стратегiчнi зад ачi Банку:
Нарощування клiєнтської бази;
Збiльшення обсягу активiв/пасивiв, з урахуванням якостi їх структури;
Пiд тримка стабiльного та ад екватного росту капiталу Банку;
Охоплення прiоритетних сегментiв ринку банкiвських послуг України. 
Шляхи д осягнення стратегiчних зад ач Банку:
Розвиток мережi вiд д iлень по Запорiжжю та Українi;
Розширення спектру кред итних прод уктiв шляхом створення нових вид iв та
оптимiзацiї iснуючих процед ур;
Органiзацiя комплексного обслуговування клiєнтiв;
Використання сучасних банкiвських технологiй у роботi з клiєнтами.Стратегія
под альшої д іяльності щонайменше на рік не перед бачає розширення
виробництва або реконструкції, а також фінансового стану.

Опис політики емітента щод о
д ослід жень та розробок,
вказати суму витрат на
д ослід ження та розробку за
звітний рік

Д ослід жень та розробок у звiтному роцi Банком не провод илося.

Інформація щод о суд ових
справ, стороною в яких виступає
емітент, його д очірні
під приємства або його
посад ові особи (д ата від криття
провад ження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог,
найменування суд у, в якому
розгляд ається справа,
поточний стан розгляд у). У разі
від сутності суд ових справ про
це зазначається

Банк упрод овж 2012 року мав д екiлька суд ових справ з несумлiнними
позичальниками, якi були перед бачувальнi та особливого впливу на фiнансовий
стан ПАТ "МОТОР-БАНК" не зд iйснили.

Інша інформація, яка може бути
істотною д ля оцінки інвестором
фінансового стану та
результатів д іяльності емітента,
у тому числі, за наявності,
інформацію про результати та
аналіз господ арювання
емітента за останні три роки у
формі аналітичної д овід ки в
д овільній формі

Звiтний рiк Банк спрацював з чистим прибутком 14917 тис. грн. У порiвняннi з
минулим роком прибуток у звiтному роцi у 2,8 раза збiльшився. Метою д iяльностi
Банку є забезпечення належного прибутку акцiонерiв та пiд тримка високої
стабiльностi Банку, д осягнення позицiй фiнансово стiйкого й
конкурентоспроможного Банку, сфокусованого на над аннi банкiвських послуг
високого рiвня якостi й технологiчностi цiльовим групам клiєнтiв: Корпоративним
клiєнтам - юрид ичним особам, що не вiд носяться д о категорiї малого бiзнесу, а
саме: промисловим пiд приємствам;
сiльськогоспод арським великим пiд приємствам;
Фiзичним особам, що прагнуть д о росту свого д обробуту i якостi життя,
включаючи спiвробiтникiв пiд приємств, що обслуговуються Банком.



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
о сно вних
засо б ів

Власні о сно вні засо би
(тис.грн.)

Оренд о вані о сно вні засо би
(тис.грн.)

Осно вні засо би, всьо го
(тис.грн.)

на по чато к
періо д у

на кінец ь
періо д у

на по чато к
періо д у

на кінец ь
періо д у

на по чато к
періо д у

на кінец ь
періо д у

1. Виробничого
призначення:

21907 32056 0 0 21907 32056

буд івлі та
споруд и

4003 3777 0 0 4003 3777

машини та
облад нання

1203 1898 0 0 1203 1898

транспортні
засоби

1568 1296 0 0 1568 1296

інші 15133 25085 0 0 15133 25085

2.
Невиробничого
призначення:

0 0 0 0 0 0

буд івлі та
споруд и

0 0 0 0 0 0

машини та
облад нання

0 0 0 0 0 0

транспортні
засоби

0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 21907 32056 0 0 21907 32056

Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами): Буд инки та споруд и - термiн д о 25рокiв;
машини та облад нання - термiн від  3 д о 20 рокiв; транспортні засоби - 7років; інші ОЗ - термiн від
4 д о 10 рокiв.
Умови користування основними засобами за всiма групами зад овiльнi. Основнi засоби за усіма
групами використовуються за призначенням за основним вид ом д iяльностi.
Первісна вартість основних засобів на початок звітного період у - 24403 тис.грн., на кінець
звітного період у — 35843тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів на початок звітного період у 11,3%, на кінець звітного період у
10,57%.
Ступінь використання основних засобів:100%.
Сума нарахованого зносу на початок звітного період у 2496тис.грн., на кінець звітного період у —3
787тис. грн. 
Обмежень на використання майна протягом звiтного року не було. Суттєві зміни у вартості
основних засобів - прид бання нових основних засобів.

13.2. Інформація щод о вартості чистих активів емітента

Найменування по казника За звітний періо д За по перед ній періо д

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 0 0

Статутний капітал (тис.грн.) 0 0

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 0 0

Опис  

Висновок  



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Вид и зо бо в'язань Дата
виникнення

Непо гашена
частина бо ргу

(тис.грн.)

Від со то к за ко ристування
ко штами (від со то к

річних)

Дата
по гашення

Кред ити банку X 0 X X

у тому числі:

д /н д /н д /н д /н д /н

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за іншими цінними паперами (у
тому числі за похід ними цінними
паперами) (за кожним вид ом):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
вид ом):

X 0 X X

д /н д /н д /н X д /н

за векселями (всього) X 0 X X

Под аткові зобов'язання X 4622 X X

Фінансова д опомога на зворотній
основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 255229 X X

Усього зобов'язань X 259851 X X

Опис Зобов`язання у сумi 255229тис. грн. склад аються з: кошти клiєнтiв -
253484тис.грн., резерви за обов`язаннями 26 тис.грн.,iншi фiнансовi
зобов`язання - 837 тис.грн, iншi зобов`язання 882 тис.грн..



16. Відомості про аудиторський висновок



Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було провед ено за минулі три роки?

N з/п Рік Кількість збо рів, усьо го У то му числі по зачерго вих

1 2012 1 0

2 2011 2 1

3 2010 2 1

Який орган зд ійснював реєстрацію акціонерів д ля участі в останніх загальних зборах?

Т ак Ні

Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X

Реєстратор  X

Д епозитарій  X

Інше (запишіть) д /н

Який орган зд ійснював контроль за ход ом реєстрації акціонерів та/або їх пред ставників д ля
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Т ак Ні

Д ержавна комісія з цінних паперів та фонд ового ринку  X

Акціонери, які волод іють у сукупності більше ніж 10 від сотків  X

У який спосіб від бувалось голосування з питань поряд ку д енного на загальних зборах
останнього разу?

Т ак Ні

Під няттям карток X  

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Під няттям рук  X

Інше (запишіть) д /н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному період і?

Т ак Ні

Реорганізація  X

Внесення змін д о статуту товариства  X

Прийняття рішення про зміну типу товариства  X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;  X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X

Обрання голови та членів нагляд ової рад и, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

 X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
д острокове припинення їх повноважень

 X

Інше (запишіть) д /н

Чи провод ились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні



Органи управління

Який склад  нагляд ової рад и (за наявності)?

о сіб

Кількість членів нагляд ової рад и 5

Кількість пред ставників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість пред ставників д ержави 0

Кількість пред ставників акціонерів, що волод іють більше 10 від сотків акцій 5

Кількість пред ставників акціонерів, що волод іють менше 10 від сотків акцій 0

Кількість пред ставників акціонерів - юрид ичних осіб 0

Скільки разів на рік у серед ньому від бувалися засід ання нагляд ової рад и протягом останніх трьох років? 15

Які саме комітети створено в склад і нагляд ової рад и (за наявності)?

Т ак Ні

Стратегічного планування  X

Ауд иторський X  

З питань призначень і винагород  X

Інвестиційний  X

Інше (запишіть) д /н

Інше (запишіть) д /н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посад у або від д іл, що від повід ає за роботу з акціонерами? так

Яким чином визначається розмір винагород и членів нагляд ової рад и?

Т ак Ні

Винагород а є фіксованою сумою  X

Винагород а є від сотком від  чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

 X

Винагород а виплачується у вигляд і цінних паперів товариства  X

Члени нагляд ової рад и не отримують винагород и X  

Інше (запишіть) д /н

Які з вимог д о членів нагляд ової рад и виклад ені у внутрішніх д окументах акціонерного
товариства?

Т ак Ні

Галузеві знання і д освід  роботи в галузі  X

Знання у сфері фінансів і менед жменту  X

Особисті якості (чесність, від повід альність) X  

Від сутність конфлікту інтересів  X

Граничний вік  X

Від сутні буд ьякі вимоги  X

Інше (запишіть) д /н

Коли останній раз було обрано нового члена нагляд ової рад и, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?

Т ак Ні

Новий член нагляд ової рад и самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
д окументів акціонерного товариства

X  

Було провед ено засід ання нагляд ової рад и, на якому нового члена нагляд ової
рад и ознайомили з його правами та обов'язками

 X

Д ля нового члена нагляд ової рад и було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менед жменту)

 X

Усіх членів нагляд ової рад и було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

 X

Інше (запишіть) д /н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у серед ньому від бувалися засід ання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Які посад ові особи акціонерного товариства від повід ають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засід ань нагляд ової рад и та засід ань правління?

Загальні збо ри
акц іо нерів

Засід ання
нагляд о во ї

рад и

Засід ання
правління

Члени правління (д иректор) ні ні ні

Загальний від д іл ні ні ні

Члени нагляд ової рад и (голова нагляд ової рад и) ні ні ні

Юрид ичний від д іл (юрист) так так ні

Секретар правління ні ні так



Секретар загальних зборів ні ні ні

Секретар нагляд ової рад и ні ні ні

Корпоративний секретар ні ні ні

Від д іл або управління, яке від повід ає за роботу з
акціонерами

ні ні ні

Інше ні ні ні

Інше (запишіть) д /н

Від повід но д о статуту вашого акціонерного товариства, д о компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, нагляд ової рад и чи виконавчого органу) належить вирішення

кожного з цих питань?

Загальні збо ри
акц іо нерів

Нагляд о ва рад а Вико навчий
о рган

Не належить д о
ко мпетенц ії

жо д но го  о ргану

Визначення основних напрямів
д іяльності (стратегії)

так ні ні ні

Затверд ження планів д іяльності
(бізнеспланів)

ні так ні ні

Затверд ження річного фінансового
звіту або балансу чи бюд жету

так ні ні ні

Обрання та від кликання голови
правління

ні так ні ні

Обрання та від кликання членів
правління

ні так ні ні

Обрання та від кликання голови
нагляд ової рад и

так ні ні ні

Обрання та від кликання членів
нагляд ової рад и

так ні ні ні

Обрання та від кликання голови та
членів ревізійної комісії

так ні ні ні

Визначення розміру винагород и
д ля голови та членів правління

ні так ні ні

Визначення розміру винагород и
д ля голови та членів нагляд ової
рад и

так ні ні ні

Прийняття рішення про
притягнення д о майнової
від повід альності членів правління

ні так ні ні

Прийняття рішення про
д од атковий випуск акцій

так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій

так ні ні ні

Затверд ження ауд итора ні так ні ні

Затверд ження д оговорів, щод о
яких існує конфлікт інтересів

так ні ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про уклад ення д оговорів, враховуючи їх суму, від  імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні д окументи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посад ової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком д іяти в інтересах
акціонерного товариства? так

Які д окументи існують у вашому акціонерному товаристві?

Т ак Ні

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про нагляд ову рад у X  

Положення про виконавчий орган (правління) X  

Положення про посад ових осіб акціонерного товариства  X

Положення про ревізійну комісію X  

Положення про акції акціонерного товариства  X

Положення про поряд ок розпод ілу прибутку  X

Інше (запишіть) В Банку існують інші внутрішні
Положення і інструкції, які
регламентують операційну
д іяльність Банку.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про д іяльність вашого
акціонерного товариства?

Інфо рмац ія
ро зпо всюд жується

на загальних
збо рах

Публікується у
пресі,

о прилюд нюється
в

загально д о ступній
інфо рмац ійній базі

д аних ДКЦПФ Р
про  рино к ц інних

паперів

До кументи
над аються д ля
о знайо млення

безпо серед ньо
в акц іо нерно му

то варистві

Ко пії
д о кументів
над аються

на запит
акц іо нера

Інфо рмац ія
ро зміщується на

власній
інтернетсто рінц і

акц іо нерно го
то вариства

Фінансова
звітність,

ні так так так так



результати
д іяльності

Інформація
про
акціонерів,
які
волод іють
10 від сотків
та більше
статутного
капіталу

ні так так так так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

ні так так так так

Статут та
внутрішні
д окументи

ні ні так так так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
провед ення

ні ні так так так

Розмір
винагород и
посад ових
осіб
акціонерного
товариства

ні так так так так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у від повід ності д о міжнарод них станд артів бухгалтерського
обліку? так

Скільки разів на рік у серед ньому провод илися ауд иторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім ауд итором протягом останніх трьох років?

Т ак Ні

Не провод ились взагалі  X

Менше ніж раз на рік  X

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X

Який орган приймав рішення про затверд ження ауд итора?

Т ак Ні

Загальні збори акціонерів  X

Нагляд ова рад а X  

Правління або д иректор  X

Інше (запишіть) д /н

Чи змінювало акціонерне товариство ауд итора протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено ауд итора?

Т ак Ні

Не зад овольняв професійний рівень  X

Не зад овольняли умови д оговору з ауд итором X  

Ауд итора було змінено на вимогу акціонерів  X

Інше (запишіть) д /н

Який орган зд ійснював перевірки фінансово-господ арської д іяльності акціонерного
товариства в минулому році?

Т ак Ні

Ревізійна комісія X  

Нагляд ова рад а  X

Від д іл внутрішнього ауд иту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X

Перевірки не провод ились  X

Інше (запишіть) Д іяльність Банку у звітному році
перевірялась фахівцями
Національного банку України.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія провод ила перевірку останнього разу?

Т ак Ні

З власної ініціативи X  

За д орученням загальних зборів  X

За д орученням нагляд ової рад и  X

За зверненням виконавчого органу  X



На вимогу акціонерів, які в сукупності волод іють понад  10 від сотків голосів  X

Інше (запишіть) д /н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менед жменту? ні



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного
управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?

Т ак Ні

Випуск акцій  X

Випуск д епозитарних розписок  X

Випуск облігацій  X

Кред ити банків  X

Фінансування з д ержавного і місцевих бюд жетів  X

Інше (запишіть) д /н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?

так, уже вед емо переговори з потенційним інвестором  

так, плануємо розпочати переговори  

так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

так, плануємо розпочати переговори протягом д вох років  

ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X

не визначились  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції д о лістингу фонд ових бірж протягом наступних трьох
років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка вед е облік прав власності на акції у д епозитарній системі України,
протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено особу, яка вед е облік прав власності на акції у д епозитарній
системі України (д алі -  особа)?

Т ак Ні

Не зад овольняв професійний рівень особи  X

Не зад овольняли умови д оговору з особою  X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів  X

суд у  X

Інше (запишіть) д /н

Чи має акціонерне товариство власний код екс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності у акціонерного товариства код ексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть д ату його
прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д /н 
Чи оприлюд нено інформацію про прийняття акціонерним товариством код ексу (принципів, правил) корпоративного
управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюд нено: д /н
Вкажіть інформацію щод о д отримання/нед отримання код ексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на д жерело розміщення їх тексту), від хилення та причини такого від хилення
протягом року.

д /н



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провад ження д іяльності фінансової
установи.

Метою д іяльності Банку є забезпечення належного
прибутку акціонерів та під тримка високої стабільності
Банку шляхом сприяння економічному розвитку і
д обробуту усіх клієнтів, яких обслуговує Банк, над ання
якісних послуг, що від повід ають високим професійним
станд артам і етичним принципам, цільовим групам
клієнтів:
- Корпоративним клієнтам - юрид ичним особам, що не
від носяться д о категорії малого бізнесу, 
- Фізичним особам, що прагнуть д о росту свого
д обробуту і якості життя, включаючи співробітників
під приємств, що обслуговуються Банком.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
зд ійснюють контроль за фінансовою установою) (д ля
юрид ичних осіб зазначаються: код  за ЄД РПОУ,
найменування, місцезнаход ження; д ля фізичних осіб -
прізвища, імена та по батькові), їх від повід ність
встановленим законод авством вимогам та зміну їх
склад у за рік.

1). ТОВАРИСТВО З Д ОД АТКОВОЮ ВІД ПОВІД АЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ», 69068,
Запорізька область, Шевченківський район, м. Запоріжжя,
вул. Вересаєва, 3., ЄД РПОУ 31154435.
2). Публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ»,
69068, Запорізька область, Шевченківський район, м.
Запоріжжя, проспект Моторобуд івників, 15, ЄД РПОУ
14307794.
Від повід ають встановлениму законод авству. Змін у
склад і власників істотної участі у звітному період і не
було.

3. Вкажіть факти порушення (або про від сутність таких
фактів) членами нагляд ової рад и та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело д о
запод іяння шкод и фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

Факти порушення Спостережною рад ою та Правлінням
Банку внутрішніх правил, що призвели д о запод іяння
шкод и Банку або клієнтам Банку від сутні.

4 . Вкажіть про заход и впливу, застосовані протягом року
органами д ержавної влад и д о фінансової установи, у
тому числі д о членів її нагляд ової рад и та виконавчого
органу, або про від сутність таких заход ів.

Заход и впливу, органами д ержавної влад и д о Банку, у
тому числі д о членів Спостережної рад и та Правління,
протягом звітного року не застосовувались.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи
управління ризиками та її ключові характеристики або
про від сутність такої системи.

Стратегiя ризик-менед жменту Банку базується на
д отриманнi принципу беззбитковостi д iяльностi та
спрямована на забезпечення оптимального
спiввiд ношення мiж прибутковiстю окремих бiзнес-
напрямiв та рiвнем ризикiв, що приймає на себе Банк,
зд iйснюючи певнi операцiї.
В процесi управлiння ризиками зад iянi Спостережна
рад а, Правлiння, Вiд д iл внутрiшнього ауд иту та
спецiалiзований пiд розд iл - вiд д iл аналiзу i управлiння
ризиками. Правлiння Банку є вiд повiд альним за
функцiонування системи внутрiшнього контролю та
управлiння ризиками. Спостережна рад а формує загальнi
принципи управлiння ризиками. Вiд д iл внутрiшнього
ауд иту зд iйснює перевiрку та тестування систем
внутрiшнього контролю та управлiння ризиками. Серед
основних функцiй вiд д iлу аналiзу i управлiння ризиками:
забезпечення провед ення кiлькiсної та якiсної оцiнки
ризикiв, на якi наражається банк; забезпечення
метод ологiї з управлiння ризиками; iд ентифiкацiя i
монiторинг ризикiв та iх склад ових; аналiз можливих
сценарiїв; пiд готовка звiтностi щод о ризикових позицiй
та над ання рекоменд ацiй Правлiнню щод о їх
оптимального значення; участь в кред итному процесi в
частинi оцiнки фiнансового стану позичальникiв та оцiнки
лiквiд ностi забезпечення, аналiзу кред итних прод уктiв та
процесiв.
Комiтети та комiсiї, якi приймають участь в процесi
управлiння ризиками:
Кред итний комiтет; 
Комiтет з питань управлiння активами та пасивами
(КУАП); 
Тарифний комiтет.
Комiтет по роботi з проблемними активами

6. Вкажіть інформацію щод о результатів функціонування
протягом року системи внутрішнього ауд иту (контролю), а
також д ані, зазначені в примітках д о фінансової та
консолід ованої фінансової звітності від повід но д о
положень (станд артів) бухгалтерського обліку.

Під розд іл внутрішнього ауд иту є органом контролю
Банку, від д іл внутрішнього ауд иту під поряд ковується
Спостережній рад і Банку, а з питань оперативного
управління – Голові Правління Банку. Внутрішній ауд ит
д опомогає Банку д осягти встановлених цілей, шляхом
забезпечення систематичного під ход у д о оцінки та
під вищення ефективності процесів внутрішнього
контролю, управління ризиками та корпоративного
управління.

7. Вкажіть факти від чуження протягом року активів в
обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх від сутність.

Фактів від чуження активів в обсязі, що перевищує
встановлений в статуті Банку розмір, протягом звітного
року не було.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-
прод ажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Протягом звітного року купівлі-прод ажу активів, що
перевищують встановлений у статуті Банку розмір, не
було.

9 . Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними
особами, в тому числі в межах од нієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єд нання, провед ені
протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх від сутність.

У звітному році сума кред итів, що над ані пов’язаним
особам склала 802 тис. грн., з них кред ити, що над ані
пов’язаним особам на суму 365 тис. грн. протягом
звітного року були погашені.

10. Вкажіть інформацію про використані рекоменд ації
(вимоги) органів, які зд ійснюють д ержавне регулювання
ринків фінансових послуг, щод о ауд иторського висновку.

Рекоменд ацій органів, що зд ійснюють д ержавне
регулювання ринків фінансових послуг, щод о
ауд иторського висновку не над ход ило.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього ауд итора
нагляд ової рад и фінансової установи, призначеного
протягом року (д ля юрид ичної особи зазначаються: код
за ЄД РПОУ, найменування, місцезнаход ження; д ля
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД ПОВІД АЛЬНІСТЮ
«КИЇ ВАУД ИТ»,
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, офіс 306,
ЄД РПОУ 01204513. 

12. Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього ауд итора, зокрема:



загальний стаж ауд иторської д іяльності Загальний стаж роботи ТОВ «КИЇ ВАУД ИТ» склад ає 23
роки.

кількість років, протягом яких над ає ауд иторські послуги
фінансовій установі

ТОВ «КИЇ ВАУД ИТ» над ає ауд иторські послугу Банку
перший рік.

перелік інших ауд иторських послуг, що над авалися
фінансовій установі протягом року

Протягом звітного року інші ауд иторські послуги Банку не
над авалися.

випад ки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього ауд итора

Конфлікту інтересів внутрішнього ауд иту за звітний
період  не було.

ротацію ауд иторів у фінансовій установі протягом
останніх п'яти років

Банк існує п’ять років. 3 роки фінансову звітність Банку
під тверд жувала ауд иторська фірма «Аваль», м.
Запоріжжя. В 2011 році ауд итора було змінено через те,
що Банк не зад овольняли умови д оговору з ауд итором.
Фінансову звітність за 2011 рік пд тверд жувала
ауд иторська фірма «КАУПЕРВУД », м. Д ніпропетровськ.
В 2012 році ауд итора було змінено через те, що Банк не
зад овольняли умови д оговору з ауд итором. Фінансову
звітність за 2012 рік під тверд жує ауд иторська фірма ТОВ
«КИЇ ВАУД ИТ», м. Київ

стягнення, застосовані д о ауд итора Ауд иторською
палатою України протягом року, та факти под ання
нед остовірної звітності фінансової установи, що
під тверд жена ауд иторським висновком, виявлені
органами, які зд ійснюють д ержавне регулювання ринків
фінансових послуг

Стягнення, застосовані д о ауд итора Ауд иторською
палатою України протягом року, та факти под ання
нед остовірної звітності фінансової установи, що
під тверд жена ауд иторським висновком, виявлені
органами, які зд ійснюють д ержавне регулювання ринків
фінансових послуг від сутні.

13. Вкажіть інформацію щод о захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляд у скарг Згід но внутрішньої процед ури всі скарги повинні
оформлюватися у письмовій формі на ім’я Голови
Правління. Упрод овж од ного тижня скарга повинна бути
розглянута Головою Правління, а у разі потреби –
Правлінням Банку. На письмовий запит Банк повинен
над ати споживачу письмову від повід ь з зазначенням
конкретних строків та д ій, стосовно усунення нед оліків
при над анні фінансових послуг.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової
установи, уповноваженого розгляд ати скарги

Голова Правління Прид атко Валентина Іванівна є
особою, яка уповноважена розгляд ати скарги.

стан розгляд у фінансовою установою протягом року
скарг стосовно над ання фінансових послуг (характер,
кількість скарг, що над ійшли, та кількість зад оволених
скарг)

Протягом звітного року скарг стосовно над ання
фінансових послуг Банком не над ход ило.

наявність позовів д о суд у стосовно над ання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляд у

Позовів д о суд у стосовно над ання фінансових послуг
Банком за звітний рік не було.



ЗВІТ

про фінансовий стан (Баланс)

на 31.12.2012

Найменування статті Примітки Звітний періо д По перед ній періо д

1 2 3 4

АКТИВИ

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 166891 93802

Кошти обов'язкових резервів банку в
Національному банку України

1988 2306

Торгові цінні папери 7 0 0

Інші фінансові активи, що обліковуються за
справед ливою вартістю через прибуток або
збиток

8 0 0

Кошти в інших банках 9 18289 30136

Кред ити та заборгованість клієнтів 10 141718 111274

Цінні папери в портфелі банку на прод аж 11 0 0

Цінні папери в портфелі банку д о погашення 12 25602 9871

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та д очірні
компанії

13 0 0

Інвестиційна нерухомість 14 0 0

Д ебіторська заборгованість щод о поточного
под атку на прибуток

0 0

Від строчений под атковий актив 0 0

Гуд віл 15 0 0

Основні засоби та нематеріальні активи 16 32056 21907

Інші фінансові активи 17 3271 2578

Інші активи 18 6040 2886

Необоротні активи, утримувані д ля прод ажу, та
активи групи вибуття

19 0 0

Усього активів 395855 274760

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Кошти банків 20 0 0

Кошти клієнтів 21 253484 133896

Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0

Інші залучені кошти 23 0 0

Зобов'язання щод о поточного под атку на
прибуток

4622 2082

Від строчені под аткові зобов'язання 0 1981

Резерви за зобов'язаннями 24 26 67

Інші фінансові зобов'язання 25 837 65

Інші зобов'язання 26 882 472

Суборд инований борг 27 0 0

Зобов'язання групи вибуття 19 0 0

Усього зобов'язань 259851 138563

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал 28 120000 120000

Емісійні різниці 28 0 0

Незареєстровані внески д о статутного капіталу 0 0

Нерозпод ілений прибуток (непокритий збиток) 14214 14977

Резервні та інші фонд и банку 1790 1220

Резерви переоцінки 29 0 0

Неконтрольована частка 0 0

Усього власного капіталу 136004 136197

Усього зобов'язань та власного капіталу 395855 274760

Затверд жено д о випуску та під писано

31.12.2012 Керівник Прид атко В.І.
Трубніова Л.Ю., 061-720-54-31 Головний бухгалтер Мотроненко Л.О.

станом на 31.12.2012:Iншi фiнансовi активи у сумi 3271тис.грн. 
Грошові кошти з обмеженим правом використання 3 176тис.грн.,
Інші фінансові активи 97тис.грн.
Резерв під  знецінення інших фінансових активів-(2)).
Iншi активи 6040тис.грн. склад аються з: Перед оплата за послуги 27тис.грн.,
Інші активи 6  013 тис.грн.
Iншi фiнансовi зобов`язання - 837тис.грн.Кред иторська заборгованість за операціями з платіжними картками 817тс.грн.
Інші фінансові зобов’язання 20 тис.грн.



Iншi зобов`язання у сумi 882 тис.грн.-Кред иторська заборгованість за под атками та зборами, крім под атку на прибуток
77тис.грн.,
Кред иторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 734 тис.грн.
Д оход и майбутніх період ів 33 тис.грн.
Інша заборгованість 38 тис.грн.



Звіт

про прибутки і збитки та інший сукупний д охід

(Звіт про фінансові результати)

за 2012 рік

Найменування статті Примітки Звітний періо д По перед ній періо д

1 2 3 4

Процентні д оход и 31 35047 26303

Процентні витрати 31 10114 5329

Чистий процентний д охід /(Чисті процентні
витрати)

24933 20974

Комісійні д оход и 32 11970 10348

Комісійні витрати 32 6093 3486

Результат від  операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку

0 0

Результат від  операцій з хед жування
справед ливої вартості

43 0 0

Результат від  переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за
справед ливою вартістю з визнанням результату
переоцінки через прибутки або збитки

0 0

Результат від  прод ажу цінних паперів у портфелі
банку на прод аж

11 1043 0

Результат від  операцій з іноземною валютою 1079 1260

Результат від  переоцінки іноземної валюти 395 453

Результат від  переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості

0 0

Д оход и/(витрати), які виникають під  час
первісного визнання фінансових активів за
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж
ринкова

9, 10 0 0

Витрати/(д оход и), які виникають під  час
первісного визнання фінансових зобов'язань за
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж
ринкова

20, 21, 23 0 0

Від рахування д о резерву під  знецінення
кред итів та коштів в інших банках

9, 10 2609 52

Від рахування д о резерву під  знецінення
д ебіторської заборгованості та інших
фінансових активів

17, 18 599 581

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
прод аж

11 0 0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку д о
погашення

12 1144 163

Від рахування д о резервів за зобов'язаннями 24 41 67

Інші операційні д оход и 33 50 33

Ад міністративні та інші операційні витрати 34 19203 15402

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0

Прибуток/(збиток) д о опод аткування 10271 13317

Витрати на под аток на прибуток 35 5724 4383

Прибуток/(збиток) від  д іяльності, що триває 0 0

Прибуток/(збиток) від  припиненої д іяльності
після опод аткування

19 0 0

Прибуток/(збиток) за рік 4547 8934

ІНШИЙ СУКУПНИЙ Д ОХІД :

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на
прод аж

0 0

Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів

0 0

Результат переоцінки за операціями з
хед жування грошових потоків

0 0

Накопичені курсові різниці від  перерахунку у
валюту под ання звітності

0 0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії

0 0

Под аток на прибуток, пов'язаний з іншим
сукупним д оход ом

29 0 0

Інший сукупний д охід  після опод аткування за рік 0 0

Усього сукупного д оход у за рік 4547 8934

Прибуток (збиток), що належить:

власникам банку 4547 8934

неконтрольованій частці 0 0



Усього сукупного д оход у, що належить:

власникам банку 0 0

неконтрольованій частці 0 0

Прибуток/(збиток) на акцію від  д іяльності, що
триває:

36

чистий прибуток/(збиток) на од ну просту акцію 0 0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на од ну
просту акцію

0 0

Прибуток/(збиток) на акцію від  припиненої
д іяльності:

36

чистий прибуток/(збиток) на од ну просту акцію 0 0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на од ну
просту акцію

0 0

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить
власникам банку:

36

чистий прибуток/(збиток) на од ну просту акцію за
рік

3.79 7.57

скоригований чистий прибуток/(збиток) на од ну
просту акцію за рік

0 0

Затверд жено д о випуску та під писано 
31.12.2012 Керівник Прид атко В.І.

Трубнiкова Л.Ю., 061-720-54-12 Головний бухгалтер Мотроненко Л.О.

Інші операційні д оход и - 50тис.грн. і це Д охід  від  операційного лізингу (оренд и) - 25тис. грн., комісійні д оход и від
прод ажу бланків векселів – 21 тис.грн., штрафи, пені – 2 тис. грн., інші – 2 тис.грн.



Звіт

про прибутки і збитки

за 2012 рік

Найменування статті Примітки Звітний періо д По перед ній періо д

1 2 3 4

Процентні д оход и 31 0 0

Процентні витрати 31 0 0

Чистий процентний д охід /(Чисті процентні
витрати)

0 0

Комісійні д оход и 32 0 0

Комісійні витрати 32 0 0

Результат від  операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку

0 0

Результат від  операцій з хед жування
справед ливої вартості

43 0 0

Результат від  переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за
справед ливою вартістю з визнанням результату
переоцінки у фінансових результатах

0 0

Результат від  прод ажу цінних паперів у портфелі
банку на прод аж

11 0 0

Результат від  операцій з іноземною валютою 0 0

Результат від  переоцінки іноземної валюти 0 0

Результат від  переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості

0 0

Прибуток/(збиток), який виникає під  час
первісного визнання фінансових активів за
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж
ринкова

9, 10 0 0

Збиток/(прибуток), який виникає під  час
первісного визнання фінансових зобов'язань за
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж
ринкова

20, 21, 23 0 0

Від рахування д о резерву під  знецінення
кред итів та коштів в інших банках

9, 10 0 0

Від рахування д о резерву під  знецінення
д ебіторської заборгованості та інших
фінансових активів

17, 18 0 0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
прод аж

11 0 0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку д о
погашення

12 0 0

Від рахування д о резервів за зобов'язаннями 24 0 0

Інші операційні д оход и 33 0 0

Ад міністративні та інші операційні витрати 34 0 0

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0

Прибуток/(збиток) д о опод аткування 0 0

Витрати на под аток на прибуток 35 0 0

Прибуток/(збиток) від  д іяльності, що триває 0 0

Прибуток/(збиток) від  припиненої д іяльності
після опод аткування

19 0 0

Прибуток/(збиток) за рік 0 0

Прибуток /(збиток), що належить:

власникам банку 0 0

неконтрольованій частці 0 0

Прибуток/(збиток) на акцію від  д іяльності, що
триває:

36

чистий прибуток/(збиток) на од ну просту акцію 0 0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на од ну
просту акцію

0 0

Прибуток/(збиток) на акцію від  припиненої
д іяльності:

36

чистий прибуток/(збиток) на од ну просту акцію 0 0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на од ну
просту акцію

0 0

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить
власникам:

36

чистий прибуток/(збиток) на од ну просту акцію за
рік

0 0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на од ну
просту акцію за рік

0 0



Затверд жено д о випуску та під писано 
Керівник Прид атко В.І.

Трубніова Л.Ю., 061-720-54-31 Головний бухгалтер Мотроненко Л.О.

д /н



Звіт

про рух грошових коштів за прямим метод ом

за 2012 рік

Найменування статті Примітки Звітний періо д По перед ній періо д

1 2 3 4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД  ОПЕРАЦІЙНОЇ  Д ІЯЛЬНОСТІ

Процентні д оход и, що отримані 33817 24698

Процентні витрати, що сплачені 9054 4933

Комісійні д оход и, що отримані 11922 10316

Комісійні витрати, що сплачені 6086 3483

Результат операцій з торговими цінними
паперами

1043 0

Результат операцій з фінансовими похід ними
інструментами

0 0

Результат операцій з іноземною валютою 1079 1260

Інші отримані операційні д оход и 49 33

Виплати на утримання персоналу, сплачені 9656 7849

Ад міністративні та інші операційні витрати,
сплачені

7907 6061

Под аток на прибуток, сплачений 5165 12571

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від
операційної д іяльності д о змін в операційних
активах та зобов'язаннях

10042 1410

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових
резервів у Національному банку України

318 745

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0 0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справед ливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах

0 0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших
банках

12772 56011

Чисте (збільшення)/зменшення кред итів та
заборгованості клієнтів

32929 41044

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

647 508

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 3154 2711

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 118529 11448

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

835 9953

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від  операційної д іяльності

105766 8988

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД  ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  Д ІЯЛЬНОСТІ

Прид бання цінних паперів у портфелі банку на
прод аж

9, 17 0 0

Над ход ження від  реалізації ц інних паперів у
портфелі банку на прод аж

9, 17 0 0

Прид бання цінних паперів у портфелі банку д о
погашення

10 16043 1000

Над ход ження від  погашення цінних паперів у
портфелі банку д о погашення

10 0 0

Прид бання д очірніх компаній за мінусом
отриманих грошових коштів

44 0 0

Над ход ження від  реалізації д очірньої компанії
за мінусом сплачених грошових коштів

17 0 0

Прид бання асоційованих компаній 11 0 0

Над ход ження від  реалізації асоційованих
компаній

11, 17 0 0

Прид бання інвестиційної нерухомості 12 0 0

Над ход ження від  реалізації інвестиційної
нерухомості

12, 17 0 0

Прид бання основних засобів 14 11450 15079

Над ход ження від  реалізації основних засобів 14, 17 0 0

Прид бання нематеріальних активів 14 0 0



Над ход ження від  вибуття нематеріальних
активів

14, 17 0 0

Д ивід енд и, що отримані 0 0

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від  інвестиційної д іяльності

27493 16079

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД  ФІНАНСОВОЇ  Д ІЯЛЬНОСТІ

Емісія простих акцій 26 0 10000

Емісія привілейованих акцій 26 0 0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0

Викуп власних акцій 26 0 0

Прод аж власних акцій 26 0 0

Отримання суборд инованого боргу 25 0 0

Погашення суборд инованого боргу 25 0 0

Отримання інших залучених коштів 21 0 0

Повернення інших залучених коштів 21 0 0

Д од аткові внески в д очірню компанію 44 0 0

Над ход ження від  прод ажу частки участі без
втрати контролю

17 0 0

Д ивід енд и, що виплачені 35 4740 3997

Інші виплати акціонерам, крім д ивід енд ів 26, 27 0 0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від  фінансової д іяльності

4740 6003

Вплив змін офіційного курсу Національного
банку України на грошові кошти та їх еквіваленти

395 453

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів
та їх еквівалентів

73138 18611

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
період у

93697 112308

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець
період у

6 166835 93697

Затверд жено д о випуску та під писано 
31.12.2012 Керівник Прид атко В.І.

Трубніова Л.Ю., 061-720-54-31 Головний бухгалтер Мотроненко Л.О.

Д о еквiвалентiв грошових коштiв вiд несено готiвку в касi та банкоматах, кошти на кореспонд ентських рахунках банку.



Звіт

про рух грошових коштів за непрямим метод ом

за 2012 рік

Найменування статті Примітки Звітний періо д По перед ній періо д

1 2 3 4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД  ОПЕРАЦІЙНОЇ  Д ІЯЛЬНОСТІ

Прибуток/(збиток) д о опод аткування 0 0

Коригування:

Знос та амортизація 0 0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під
знецінення активів

0 0

Амортизація д исконту/(премії) 0 0

Результат операцій з торговими цінними
паперами

0 0

Результат операцій з фінансовими похід ними
інструментами

0 0

Результат операцій з іноземною валютою 0 0

(Нараховані д оход и) 0 0

Нараховані витрати 0 0

Чистий збиток/(прибуток) від  інвестиційної
д іяльності

0 0

Чистий збиток/(прибуток) від  фінансової
д іяльності

0 0

Інший рух коштів, що не є грошовим 0 0

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від
операційної д іяльності д о 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 справед ливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах

0 0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших
банках

0 0

Чисте (збільшення)/зменшення кред итів 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 д іяльності д о сплати под атку на
прибуток

0 0

Под аток на прибуток, що сплачений 0 0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від  операційної д іяльності

0 0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД  ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  Д ІЯЛЬНОСТІ

Прид бання цінних паперів у портфелі банку на
прод аж

9, 17 0 0

Над ход ження від  реалізації ц інних паперів у
портфелі банку на прод аж

9, 17 0 0

Прид бання цінних паперів у портфелі банку д о
погашення

10 0 0

Над ход ження від  погашення цінних паперів у
портфелі банку д о погашення

10 0 0

Прид бання д очірніх компаній за мінусом
отриманих грошових коштів

44 0 0

Над ход ження від  реалізації д очірньої компанії
за мінусом сплачених грошових коштів

17 0 0

Прид бання асоційованих компаній 11 0 0

Над ход ження від  реалізації асоційованих 11, 17 0 0



компаній

Прид бання інвестиційної нерухомості 12 0 0

Над ход ження від  реалізації інвестиційної
нерухомості

12, 17 0 0

Прид бання основних засобів 14 0 0

Над ход ження від  реалізації основних засобів 14, 17 0 0

Прид бання нематеріальних активів 14 0 0

Над ход ження від  вибуття нематеріальних
активів

14, 17 0 0

Д ивід енд и, що отримані 0 0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від  інвестиційної д іяльності

0 0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД  ФІНАНСОВОЇ  Д ІЯЛЬНОСТІ

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

Прод аж власних акцій 26 0 0

Отримання суборд инованого боргу 25 0 0

Погашення суборд инованого боргу 25 0 0

Отримання інших залучених коштів 21 0 0

Повернення інших залучених коштів 21 0 0

Д од аткові внески в д очірню компанію 44 0 0

Над ход ження від  прод ажу частки участі без
втрати контролю

17 0 0

Д ивід енд и, що виплачені 35 0 0

Інші виплати акціонерам, крім д ивід енд ів 26, 27 0 0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від  фінансової д іяльності

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
період у

0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець
період у

6 0 0

Затверд жено д о випуску та під писано 
02.04.2013 Керівник Прид атко В.І.

Трубніова Л.Ю., 061-720-54-31 Головний бухгалтер Головний бухгалтер Мотроненко Л.О.

д /н



Звіт

про сукупний д охід

за 2012 рік

Найменування статті Примітки Звітний періо д По перед ній періо д

1 2 3 4

Прибуток/(збиток) за рік

ІНШИЙ СУКУПНИЙ Д ОХІД :

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на
прод аж

Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів

Результат переоцінки за операціями з
хед жування грошових потоків

Накопичені курсові різниці від  перерахунку у
валюту под ання звітності

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії

Под аток на прибуток, пов'язаний з іншим
сукупним д оход ом

29

Інший сукупний д охід  після опод аткування

Усього сукупного д оход у за рік

Усього сукупного д оход у за рік

Усього сукупного д оход у, що належить:

власникам банку

неконтрольованій частці

Затверд жено д о випуску та під писано 
Керівник 

Головний бухгалтер 



Звіт

про зміни у власному капіталі

(Звіт про власний капітал)

за 2012 рік

Найменування
статті

Примітки Належить власникам банку Неко нтро -
льо вана
частка

Усьо го
власно го
капіталустатутний

капітал
емісійні
різниц і

резервні,
інші фо нд и
та резерви
перео ц інки

неро зпо -
д ілений

прибуто к

усьо го

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Залишок на
кінець період у,
що перед ує
поперед ньому
період у (д о
перерахунку)

110000 0 769 10491 121260 0 121260

Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та
вплив переход у
на нові та/або
переглянуті
станд арти і
тлумачення

5 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на
початок
поперед нього
період у

0 0 0 0 0 0 0

Усього
сукупного
д оход у

29 0 0 451 8483 8934 0 8934

Емісія акцій: 28

номінальна
вартість

10000 0 0 0 0 0 10000

емісійний д охід 0 0 0 0 0 0 0

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

купівля 28 0 0 0 0 0 0 0

прод аж 28 0 0 0 0 0 0 0

анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0

Об'єд нання
компаній

48 0 0 0 0 0 0 0

Д ивід енд и 37 0 0 0 -3997 -3997 0 -3997

Залишок на
кінець
поперед нього
період у

120000 0 1220 14977 136197 0 136197

Усього скупного
д оход у

29 0 0 570 3977 4547 0 4547

Емісія акцій: 28

номінальна
вартість

0 0 0 0 0 0 0

емісійний д охід 0 0 0 0 0 0 0

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

купівля 28 0 0 0 0 0 0 0

прод аж 28 0 0 0 0 0 0 0

анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0

Об'єд нання
компаній

0 0 0 0 0 0 0

Д ивід енд и 37 0 0 0 -4740 -4740 0 -4740

Залишок на
кінець звітного
період у

0 120000 1790 14214 136004 0 136004

Затверд жено д о випуску та під писано 
31.12.2012 Керівник В.І. Прид атко 

Трубнікова Л.Ю. 061-720-54-31 Головний бухгалтер Л.О. Мотроненко

Статутний капiтал Банку на кiнець звiтного року д орiвнює 120000,00 тис.грн. под iлений 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 д од аткових випусках акцiй.



Примітки д о фінансової звітності, склад еної від повід но д о міжнарод них станд артів
фінансової звітності

Примітка 1. Інформація про банк
Найменування, місцезнаход ження Банку.

Повне офіційне найменування: публічне акціонерне товариство «МОТОР-БАНК».
Скорочене офіційне найменування: ПАТ «МОТОР-БАНК»

Місцезнаход ження Банку: Україна, 69068, м.Запоріжжя, проспект Моторобуд івників, буд .54 «Б».
Організаційно-правова форма Банку.

Публічне акціонерне товариство.
Назва органу управління, у від анні якого перебуває Банк. 

Банк є самостійним суб’єктом господ арювання.
Характеристика банківської д іяльності. 

ПАТ «МОТОР-БАНК» д іє на банківському ринку Запорізької області з 2008 року (статутний капітал банку станом на
кінець д ня 31 груд ня 2012 року склад ає 120 млн. грн.).

Клієнти ПАТ «МОТОР-БАНК» – фізичні та юрид ичні особи, резид енти та нерезид енти, які зд ійснюють свою д іяльність
на території Запорізької області, лід ери вітчизняної економіки та провід ні українські компанії.

Д ля зад оволення зростаючого попиту клієнтів на банківські послуги, протягом звітного період у Банком
уд осконалювались д іючі та впровад жувались нові банківські прод укти д ля фізичних та юрид ичних осіб.

Пріоритетними напрямками д іяльності ПАТ «МОТОР-БАНК» у 2012 році залишались розширення клієнтської бази та
залучення на кред итне обслуговування корпоративних клієнтів. 
Вид и д іяльності, які зд ійснює та має намір зд ійснювати Банк. 

Станом на кінець 2012 року, на під ставі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на зд ійснення валютних операцій,
ПАТ «МОТОР-БАНК» мав право зд ійснювати і зд ійснював наступні вид и д іяльності (операції):

- залучення у вклад и (д епозити) коштів від  необмеженого кола юрид ичних і фізичних осіб;
- від криття та вед ення поточних (кореспонд ентських) рахунків клієнтів;

- розміщення залучених у вклад и (д епозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів від  свого імені, на власних
умовах та на власний ризик; 

- неторговельні операції з валютними цінностями;
- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, прод аж, обмін, прийняття на інкасо), що зд ійснюються

в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
- вед ення рахунків клієнтів (резид ентів і нерезид ентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезид ентів у грошовій од иниці

України;
- від криття кореспонд ентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та зд ійснення операцій за

ними;
- від криття кореспонд ентських рахунків у банках (нерезид ентах) в іноземній валюті та зд ійснення операцій за ними;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою

та чеками (купівля, прод аж, обмін), що зд ійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];
- випуск платіжних д окументів, платіжних карток та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення

розрахунків;
- зберігання цінностей або над ання в майновий найм (оренд у) інд ивід уального банківського сейфа;

- над ання гарантій та поручительств;
- переказ коштів;

- зд ійснення операцій на ринку цінних паперів від  свого імені;
- випуск власних цінних паперів.

Також ПАТ «МОТОР-БАНК» має право зд ійснювати наступні операції:
- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, прод аж, обмін), що зд ійснюються в пунктах обміну іноземної
валюти, які працюють на під ставі уклад ених банками агентських д оговорів з юрид ичними особами-резид ентами;

- вед ення кореспонд ентських рахунків банків (резид ентів і нерезид ентів) в іноземній валюті;
- вед ення кореспонд ентських рахунків банків (нерезид ентів) у грошовій од иниці України;

- валютні операції на валютному ринку України, які належать д о фінансових послуг згід но зі статтею 4 Закону України
«Про фінансові послуги та д ержавне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах д ругому-
сімнад цятому розд ілу д ругого Положення про поряд ок над ання банкам і філіям іноземних банків генеральних

ліцензій на зд ійснення валютних операцій, затверд женого постановою Правління Національного банку України від
15.08.2011 №281;

- інші операції в межах чинного законод авства України. 
Спеціалізація Банку.

Банк функціонує як універсальний. В межах над аних НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇ НИ ліцензій та д озволу Банк
над ає великий спектр банківських послуг клієнтам - суб’єктам усіх форм господ арювання: фінансовим банківським та
небанківським установам, д ержавним та приватним під приємствам, суб’єктам під приємництва, фізичним особам на

території Запорізької області.
Стратегічна мета Банку. 

Метою д іяльності Банку є забезпечення належного прибутку акціонерів та під тримка високої стабільності Банку
шляхом сприяння економічному розвитку і д обробуту усіх клієнтів, яких обслуговує Банк, над ання якісних послуг, що

від повід ають високим професійним станд артам і етичним принципам, цільовим групам клієнтів:
- Корпоративним клієнтам - юрид ичним особам, що не від носяться д о категорії малого бізнесу, а саме:

• промисловим під приємствам;
• сільськогоспод арським великим під приємствам;

- Фізичним особам, що прагнуть д о росту свого д обробуту і якості життя, включаючи співробітників під приємств, що
обслуговуються Банком.

Д ля д осягнення цієї мети перед  Банком поставлені і успішно вирішуються наступні завд ання:
- нарощування клієнтської бази;

- збільшення обсягу активів/пасивів, з урахуванням якості їх структури;
- під тримка стабільного та ад екватного росту капіталу Банку;

- охоплення пріоритетних сегментів ринку банківських послуг України.
Д осягнення поставлених завд ань Банком зд ійснюється за д опомогою наступних заход ів:

- розвиток мережі від д ілень по Запорізькій області та Україні;
- розширення спектру кред итних прод уктів шляхом створення нових вид ів та оптимізації існуючих процед ур;

- організація комплексного обслуговування клієнтів;
- використання сучасних банківських технологій у роботі з клієнтами.

Частка керівництва в акціях Банку
За станом на кінець 2012р. члени Правління банку акціями банку не волод іють.Члени Спостережної рад и, які є

пред ставниками юрид ичних осіб акціонерів Банку, акціями банку не волод іють. 
Власники істотної участі Банку

№ 
з/п Повне найменування юрид ичної особи або пріз-вище, ім’я, по батькові фізичної особи, які прямо та

опосеред ковано волод іють 10 і б ільше від сотками статутного капіталу банку Кількість
акцій у

статутному капіталі
Вартість акцій 

(грн.)
Від соток у 
статутному

капіталі
пряма

участь опосеред кована
участь

1 ТОВАРИСТВО З Д ОД АТКОВОЮ ВІД ПОВІД АЛЬНіСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ» 765170 76517000
63,7642 0 ,00

2 Публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» 392415 39241500 32,7013 63,7672

Фінансову звітність затверд жено д о випуску 02 квітня 2013 року та під писано уповноваженими особами



Банку:головою Правління Прид атко Валентиною Іванівною та головним бухгалтером Мотроненко Ларисою
Олексіївною.

Рішення щод о зд ійснення значних правочинів уповноваженими органами Банку в 2012 році не приймалися.
Протягом 2012 року Банк не отримував позик, кред итів, не розміщував цінних паперів на суму, що перевищують 25

від сотків активів, зміни в склад і посад ових осіб Банку не від бувались, рішення про припинення або банкрутство Банку
Загальними зборами акціонерів або суд ом протягом 2012 року не приймалися.

Примітка 2. Економічне серед овище, в умовах якого банк зд ійснює свою д іяльність
Незважаючи на те, що економіку України визнано ринковою, вона прод овжує д емонструвати д еякі особливості, які

більшою мірою властиві перехід ній економіці. Такі особливості включають, крім іншого валюту, що не є вільно
конвертованою за межами країни, обмеження та контроль у валютній сфері, від носно високу інфляцію та високі

процентні ставки. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від  політики та д ій уряд у, спрямованих на
реформування ад міністративної й правової систем, а також економіки в цілому. Як наслід ок, операціям в Україні

властиві ризики, не типові д ля країн з розвитою економікою.
На українську економіку впливають ринкові коливання і зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці.

Світова фінансова криза призвела д о нестабільності на ринках капіталу, суттєвого погіршення ліквід ності в
банківському секторі та більш жорстоких умов кред итування (за наявності такого), а також суттєвого знецінення

національної валюти по від ношенню д о основних валют. Позичальники Банку також від чули наслід ки кризи, що в
свою чергу вплинуло на їх зд атність погашати борги. 

Починаючи з 2010 року банківська система період ично зазнає труд нощів з ліквід ністю. Так у д ругій половині 2012
року банківський сектор знов від чув проблеми з короткостроковою ліквід ністю.

Под аткове, валютне та митне законод авство України д озволяє різні тлумачення та часто змінюється. Д о труд нощів, з
якими стискаються банки України, від носяться також необхід ність под альшого розвитку законод авства з питань

банкрутства, типових процед ур реєстрації та використання застави, а також інші нед оліки законод авчого та
фіскального характеру.

Майбутній економічний розвиток України залежить як від  зовнішніх факторів, так і від  д ій уряд у, спрямованих на
під тримку зростання і впровад ження необхід них змін у под атковій, правовій та регулятивній сферах. Керівництво

вважає, що воно зд ійснює всі необхід ні заход и д ля під тримки стабільної д іяльності та розвитку Банку. 

Примітка 3. Основи под ання фінансової звітності
Ця фінансова звітність є першою фінансовою звітність, яку Банк під готував у від повід ності д о Міжнарод них

станд артів фінансової звітності (МСФЗ). Д атою переход у на МСФЗ є 1 січня 2011 року. За поперед ні звітні період и,
що закінчилися 31 груд ня 2010 року, Банк склад ав свою фінансову звітність у від повід ності д о вимог Законів України

та нормативних актів Національного банку України. 
Банк під готував цю фінансову звітність за рік, що закінчився 31 груд ня 2012 року, у від повід ності д о Міжнарод них

станд артів фінансової звітності («МСФЗ»), прийнятих Рад ою з Міжнарод них станд артів бухгалтерського обліку
(«РМСБО»), та тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень Міжнарод ної фінансової звітності («КТМФЗ»), які

застосовуються у від ношенні д о звітних період ів станом на 31 груд ня 2012 року.
Ця фінансова звітність Банку була під готовлена від повід но д о Міжнарод них станд артів фінансової звітності

(«МСФЗ»), прийнятих Рад ою з Міжнарод них станд артів бухгалтерського обліку («РМСБО»), та тлумачень, випущених
Комітетом з тлумачень Міжнарод ної фінансової звітності («КТМФЗ»).

Банк вед е бухгалтерський облік від повід но д о нормативних вимог щод о організації бухгалтерського обліку та
звітності в банківських установах України, встановлених правилами Національного банку України від повід но д о

Міжнарод них станд артів бухгалтерського обліку. 
Ця фінансова звітність була під готовлена на основі бухгалтерських записів, які вед уться згід но з правилами,
встановленими Націоальним банком України, та містить коригування та перекласифікації, у разі виявлення
розход жень між вимогами МСФЗ та нормативно-правовими актами Національного банку України, зокрема:

- у частині сформованих резервів д ля від шкод ування можливих втрат за активними банківськими операціями;
- за від строченими под атками;
- за процентними д оход ами;

- за операціями фактично зд ійсненими в кінці поточного року та провед ені в бухгалтерському обліку в перший
робочий д ень року, наступного за звітним.

Ця фінансова звітність під готовлена на основі принципу історичної вартості.
Функціональна валюта звітності та од иниця її виміру: українська гривня є функціональною валютою Банку, усі форми

річної фінансової звітності та примітки д о них склад ені у тисячах гривень. 
Операції в іноземній валюті в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності також від ображаються в гривнях з її

перерахуванням за офіційним курсом Національного банку України на д ату зд ійснення операції.
Банк не має д очірніх компаній і не склад ає консолід овану звітність. 

Банк не має інвестицій в асоційовані компанії. 

Примітка 4 . Принципи облікової політики
При застосуванні облікової політики за міжнарод ними станд артами Банк керується від повід ними міжнарод ними

станд артами фінансової звітності (МСФЗ) та міжнарод ними станд артами бухгалтерського обліку (МСБО).
Зміни в обліковій політиці можуть мати місце у випад ку:

� якщо зміни вимагаються МСФЗ;
� необхід ності застосування якого-небуд ь іншого способу від ображення господ арських операцій, активів,

зобов’язань, власного капіталу, результатів д іяльності д ля більш правд ивого від ображення под ій та угод  у
фінансовій звітності Банку при умові, що д ані зміни призвед уть д о над ання більш д оречної та над ійної інформації

про фінансовий стан, фінансові результати д іяльності або грошові потоки.
Сума поправки, яка виникає в результаті зміни облікової політики, від ображається у фінансовій звітності шляхом

коригування залишку кожного компонента власного капіталу на початок період у, на який ця зміна впливає, за
найперший под аний поперед ній період , а також коригувати інші порівняльні суми, інформація про які розкрита за

кожний под аний поперед ній період , так, наче нова облікова політика застосовувалася завжд и.
При від сутності від повід ного станд арту з питань склад ання фінансової звітності, що виникли, Банк використовує свої

професійні суд ження д ля розробки положень облікової політики.
Банк не використовує нові чи переглянуті станд арти д о д ати набуття ними чинності. 

Примітка 4 .1. Основи оцінки склад ання фінансової звітності.
Фінансові активи та зобов'язання від ображаються за справед ливою вартістю, первісною вартістю або

амортизованою собівартістю залежно від  їх кваліфікації.
Справед лива вартість – це сума грошових коштів, д остатня д ля прид бання активу чи виконання зобов'язання при

зд ійсненні угод и між незалежними сторонами, д обре обізнаними та д ійсно бажаючими зд ійснити цю угод у.
Справед лива вартість являє собою поточну ціну пропозиції д ля фінансових активів та ціну попиту д ля фінансових

зобов’язань, що котируються на активному ринку. Стосовно активів та зобов’язань із ринковими ризиками, що
взаємно компенсуються, Банк може використовувати серед ні ринкові ціни д ля визначення справед ливої вартості

позиції із ризиками, що взаємно компенсуються, та застосовувати д о чистої від критої позиції від повід ну ціну попиту
або ціну пропозиції. Фінансовий інструмент вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо котирування
цього фінансового інструменту є вільно та регулярно д оступними на фонд овій біржі чи в іншій організації та якщо ці

котирування від ображають фактичні та регулярні ринкові операції, що зд ійснюються на загальних умовах.
Д ля визначення справед ливої вартості певних фінансових інструментів, щод о яких від сутня інформація про ринкові

ціни із зовнішніх д жерел, використовуються такі метод ики оцінки, як мод ель д исконтування грошових потоків,
оціночні мод елі, що базуються на д аних про останні угод и, зд ійснені між непов’язаними сторонами, або аналіз
фінансової інформації про об’єкти інвестування. Застосування метод ик оцінки може вимагати припущень, що не

під кріплені ринковими д аними. У цій фінансовій звітності інформація розкривається у тих випад ках, коли заміна буд ь-
якого такого припущення можливим альтернативним варіантом може призвести д о суттєвої зміни суми прибутку,

д оход ів, загальної суми активів чи зобов’язань.
Первісна вартість – це сума сплачених грошових коштів або їх еквівалентів або справед лива вартість інших ресурсів,

над аних д ля прид бання активу на д ату прид бання, яка включає витрати на провед ення операції. Оцінка за первісною
вартістю застосовується лише д о інвестицій в інструменти капіталу, які не мають ринкових котирувань і справед лива

вартість яких не може бути д остовірно визначена, а також похід ні фінансові інстр ументи, які пов’язані з такими
інструментами капіталу та розрахунки за якими повинні зд ійснюватись шляхом поставки таких інструментів капіталу, які

не мають котирувань.
Витрати на провед ення операції – це притаманні витрати, що безпосеред ньо пов’язані із прид банням, випуском або
вибуттям фінансового інструмента. Витрати на провед ення операції включають виплати та комісійні, сплачені агентам

(у тому числі працівникам, які виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та д илерам; збори, які
сплачуються регулюючим органам та фонд овим біржам, а також под атки та збори, що стягуються при перереєстрації



права власності. Витрати на провед ення операції не включають премій або д исконтів за борговими зобов’язаннями,
витрат на фінансування, внутрішніх ад міністративних витрат чи витрат на зберігання. 

Амортизована собівартість – це сума за якою фінансовий актив чи зобов`язання оцінюється під  час первісного
визнання, мінус виплати основної суми, плюс нараховані проценти, плюс або мінус накопичена амортизація буд ь-

якої різниці між цією первісною сумою та сумою погашення, розрахована із застосуванням метод у ефективної
процентної ставки, та мінус буд ь-яке зменшення фінансових активів унаслід ок знецінення.

Метод  ефективної процентної ставки – це метод  визнання процентних д оход ів або витрат протягом від повід ного
період у з метою отримання постійної процентної ставки (ефективної процентної ставки) від  балансової вартості

інструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати або
над ход ження (без урахування майбутніх кред итних збитків) точно д исконтуються протягом очікуваного терміну д ії
фінансового інструмента або, у від повід них випад ках, протягом коротшого терміну д о чистої балансової вартості
фінансового інструмента. Ефективна процентна ставка використовується д ля д исконтування грошових потоків по

інструментах із плаваючою ставкою д о наступної д ати зміни процентної ставки, за винятком премії чи д исконту, які
від ображають кред итний спред  понад  плаваючу ставку, встановлену д ля д аного інструмента, або інших змінних

факторів, які не змінюються залежно від  ринкових ставок. Такі премії або д исконт и амортизуються протягом всього
очікуваного терміну д ії інструмента. Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та виплати, сплачені або

отримані сторонами д оговору, що є невід ’ємною частиною ефективної процентної ставки.
Облікова політика Банку щод о критеріїв визнання та под альшої оцінки конкретних активів і зобов’язань, д оход ів і

витрат розкривається у від повід них примітках д о цього звіту.
Примітка 4 .2. Первісне визнання фінансових інструментів

Банк визнає фінансові активи та зобов’язання у Звіті про фінансовий стан (Баланс) тод і, коли він стає стороною
контрактних зобов’язань стосовно д аного інструменту. Операції зі звичайного прид бання та реалізації фінансових
активів та зобов’язань визнаються з використанням обліку за д атою розрахунку. Усі інші операції з прид бання або
прод ажу фінансових інструментів визнаються тод і, коли Банк стає стороною д оговору про прид бання фінансового

інструменту.
Згід но з положеннями МСБО 39 фінансові активи класифікуються від повід но як фінансові активи за справед ливою

вартістю з від ображенням переоцінки як прибутку або збитку, кред ити і д ебіторська заборгованість, інвестиції,
утримувані д о погашення, або фінансові активи, наявні д ля прод ажу. 

Фінансові активи та зобов’язання первісно визнаються за справед ливою вартістю плюс, у випад ку якщо фінансовий
актив чи фінансове зобов’язання визнаються не за справед ливою вартістю з від ображенням переоцінки як прибутку
або збитку, понесені витрати на провед ення операції, які безпосеред ньо стосуються прид бання або випуску д аного

фінансового активу або фінансового зобов’язання. За від сутності активного ринку основою д ля визначення
поточної справед ливої вартості є д ані про останні д оговори, зд ійснені між непов'язаними сторонами.

В под альшому фінансові активи та зобов'язання від ображаються за справед ливою вартістю, первісною вартістю або
амортизованою вартістю залежно від  їх класифікації. Облікова політика щод о под альшої переоцінки фінансових

інструментів розкривається нижче у від повід них під розд ілах основних принципів облікової політики.
Примітка 4 .3. Знецінення фінансових активів.

Фінансові активи, крім фінансових активів облікованих за справед ливою вартістю, із від ображенням переоцінки через
прибуток або збиток, оцінювалися на пред мет наявності ознак знецінення на кінець кожного звітного період у. Збитки

від  знецінення визнаються у склад і прибутку або збитку по мірі їх виникнення. Фінансові активи вважаються
знеціненими, коли існує об’єктивне свід чення того, що у результаті од нієї або більше под ій, які від булися після

первісного визнання фінансового активу, від бувся негативний вплив на очікувані майбутні потоки грошових коштів від
інвестиції. Д ля інвестицій в інструменти капіталу, які мають та не мають котирування і які класифікуються як наявні д ля
прод ажу, істотне або тривале зменшення справед ливої вартості таких цінних паперів нижче їхньої первісної вартості
вважається об’єктивним свід ченням знецінення. Д ля всіх інших фінансових активів свід ченнями знецінення можуть

бути такі фактори:
- істотні фінансові труд нощі емітента або контрагента;

- порушення д оговору, невиконання зобов’язань, несплата у строк процентів або основної суми заборгованості;
- Банку стало від омо, що позичальник збанкрутує або буд е зд ійснювати фінансову реорганізацію;

зникнення активного ринку д ля фінансового активу у зв’язку із фінансовими труд нощами.
Якщо об’єктивні свід чення зменшення корисності д ля окремо оціненого фінансового активу від сутні, Банк включає
такий актив у групу фінансових активів з под ібними характеристиками кред итного ризику та оцінює їх на зменшення
корисності у сукупності, тобто на портфельній основі. Кред итні операції, які оцінюються на зменшення корисності

окремо (на інд ивід уальній основі) і д ля яких збиток від  зменшення корисності визнається або прод овжує
визнаватися, не включаються у сукупну оцінку зменшення корисності. Нараховані д оход и за користування позиками
від носяться д о портфелю, д о якого від повід но класифіковано основний борг (тіло) кред иту. Усі кред итні операції

од ного позичальника оцінюються окремо з розрахунком кред итного ризику щод о кожного окремого д оговору. У разі
отримання по кред итних операціях од ного позичальника різних від сотків резервування та визначення різних

категорій кред итного портфеля, усі д оговори д аного клієнта резервуються під  найбільший процент резервування, що
розрахований за його д оговорами, мають од наковий кред итний ризик та категорію кред итного портфелю д ля

розрахунку зменшення корисності (інд ивід уальний або портфельний).
Аналіз об’єктивних свід чень зменшення корисності окремо оціненого фінансового інструменту (кред иту) провод иться

на під ставі таких ознак:
- наявність випад ків несвоєчасного погашення процентів чи суми кред иту;

- наявність ознак того , що банк очікує труд нощі щод о погашення позичальником повної суми кред итів та від сотків по
них;

- наявність ознак, що свід чать про фінансові труд нощі позичальника;
- зміни показників д іяльності позичальника (показники за поточний та поперед ній період и): виручка, чистий прибуток

(збиток) за період  (порівняльний аналіз з аналогічним період ом поперед нього року), актив балансу на звітну д ату,
кред итні зобов’язання на звітну д ату, інші поточні та д овгострокові зобов’язання, статутний капітал на звітну д ату;
- аналіз грошових над ход жень на всі поточні рахунки позичальника та їх д остатність д ля виконання клієнтом своїх

зобов’язань перед  банком;
- порушення виконання умов кред итних д оговорів протягом терміну користування кред итними коштами і, в першу
чергу, в частині своєчасного погашення кред иту, виконання графіку зниження кред итної заборгованості та сплати

від сотків, незалежно від  терміну прострочення;
- зміна керівництва, конфлікти між засновниками та/або керівниками компанії, що належать д о вищого керівництва

позичальника-юрид ичної особи, реорганізація та/або рад икальна зміна концепції розвитку компанії-позичальника;
- значне скорочення д олі ринку, яку займає позичальник та/або посилення позицій конкурентного серед овища в

зазначеному сегменті ринку;
- національні чи локальні економічні та/або політичні умови, які корелюють із невиконанням зобов’язань

позичальника перед  банком;
- смерть позичальника-фізичної особи або банкрутство позичальника юрид ичної особи;
- наявність буд ь-яких інших ознак, які можуть впливати на оцінку корисної вартості позик.

Розрахунок зменшення корисності фінансового інструменту (кред итної операції) провод иться за балансовими
д аними амортизованої собівартості кред иту станом на звітну д ату, що включають основну заборгованість (тіло

кред иту), нараховані та несплачені від сотки за кред итом, премію та д исконт.
Резерви під  можливі втрати по фінансових інструментах д орівнюють сумі знецінення фінансового інструменту.

Зменшенням корисності фінансового інструменту (знеціненням) є втрата економічної вигод и в сумі перевищення
балансової вартості активу над  сумою очікуваного від шкод ування, спричинена од нією або д екількома збитковими

под іями, які від булися після первісного визнання такого активу і мають вплив на очікувані грошові потоки за ним.
Створення резервів – це визнання Банком витрат д ля від ображення реального результату д іяльності Банку з

урахуванням зміни якості його активів або зміни рівня ризикованості кред итних операцій. 
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок від повід ного резерву збитків від  знецінення після

завершення всіх необхід них процед ур д ля від шкод ування активу та після визначення остаточної суми збитку. Д ля
певних категорій фінансових активів (наприклад  таких як кред ити, над ані клієнтам), активи, які за оцінками, не

знецінилися інд ивід уально, д од атково оцінюються на пред мет знецінення на колективній основі. Об’єктивними
свід ченнями знецінення д ля портфеля кред итів та д ебіторської заборгованості можуть слугувати минулий д освід

Банку зі збору платежів, збільшення кількості прострочених платежів у портфелі, а також помітні зміни у
загальнод ержавних або місцевих економічних умовах, пов’язаних із невиконанням умов із виплати д ебіторської

заборгованості.
Балансова вартість фінансового активу зменшується на суму знецінення за д опомогою використання рахунку

резервів. Д ля фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, якщо у под альшому період і сума
збитку від  знецінення зменшується і це зменшення можна об’єктивно від нести д о под ії, яка від булася після визнання

знецінення, то  раніше визнаний збиток від  знецінення списується через прибуток або збиток у тій мірі, в якій
балансова вартість інвестиції на д ату сторнування знецінення не перевищує амортизовану вартість, яка б існувала,



якби не було визнане знецінення. У випад ку коли актив, наявний д ля прод ажу, вважається знеціненим, сума, яка
включає різницю між його первісною вартістю (за вирахуванням буд ь-якої основної суми та амортизації) та поточною

справед ливою вартістю, за вирахуванням буд ь-якого збитку від  знецінення, раніше визнаного у склад і Звіту про
прибутки і збитки та інший сукупний д охід  (Звіт про фінансові результати), перевод иться зі склад у капіталу д о Звіту про

прибутки і збитки та інший сукупний д охід  (Звіт про фінансові результати).
Щод о боргових цінних паперів, наявних д ля прод ажу, то  збитки від  знецінення у под альшому списуються через
прибуток або збиток, якщо збільшення справед ливої вартості інвестиції можна об’єктивно від нести д о под ії, яка

від булася після визнання збитку від  знецінення.
Примітка 4 .4 . Припинення визнання фінансових інструментів.

Фінансові активи. Фінансовий актив (або, коли застосовується частина фінансового активу або частина групи
аналогічних фінансових активів) припиняє визнаватися, коли:

- активи погашені або права на отримання грошових потоків від  активів інакше втратили свою чинність або - Банк
перед ав права на отримання грошових потоків від  фінансових активів або уклав угод у про перед ачу, і при цьому

також перед ав в основному всі ризики та вигод и, пов’язані з волод інням активами, або Банк не перед ав та не
залишив в основному всі ризики та вигод и волод іння, але припинив зд ійснювати контроль. 

Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості повністю прод ати актив
непов’язаній стороні без внесення обмежень на перепрод аж.

Фінансові зобов’язання. Фінансове зобов’язання припиняє визнаватися, коли воно виконане, анульоване або минає
строк його д ії.

У випад ку коли існуюче фінансове зобов’язання замінюється на інше від  того  самого кред итора на суттєво інших
умовах, або в умови існуючого зобов’язання вносяться істотні коригування, то  така заміна або коригування
вважаються припиненням визнання первісного зобов’язання та визнанням нового зобов’язання, а різниця

від повід ної балансової вартості визнається у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний д охід  (Звіт про фінансові
результати).

Примітка 4 .5. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна конвертувати в
готівку за першою вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти

включають грошові кошти у касі, залишки на кореспонд ентському рахунку в Національному банку України,
використання яких не обмежене, залишки на кореспонд ентських рахунках в інших банках та д епозити «овернайт» в
інших банках, крім гарантійних д епозитів за операціями з пластиковими картками. Грошові кошти та їх еквіваленти

обліковуються за первісною та амортизованою вартістю. 
Обов’язковий резерв у Національному банку України. Залишки грошових коштів обов’язкового резерву в

Національному банку України обліковуються за первісною вартістю і являють собою процентні обов’язкові резервні
д епозити, що не можуть використовуватися д ля фінансування повсякд енних операцій банку і, від повід но, не 

вважаються компонентом грошових коштів та їх еквівалентів д ля цілей склад ання звіту про рух грошових коштів. 
Заборгованість інших банків. Заборгованість інших банків обліковується тод і, коли Банк над ає банкам-контрагентам

грошові кошти, які під лягають погашенню на встановлену чи визначену д ату; при цьому банк не має наміру
зд ійснювати торгові операції з д ебіторською заборгованістю, що виникає. Ця д ебіторська заборгованість не

пов’язана з похід ними фінансовими інструментами та не має ринкових котирувань. Заборгованість інших банків
обліковується за амортизованою вартістю.

Примітка 4 .6 . Кред ити та заборгованість клієнтів.
Кред итами та заборгованістю клієнтів є фінансові активи, які не є похід ними інструментами, з фіксованими або такими,

що можуть бути визначені, платежами, які не котируються на активному ринку, за виключенням активів, які
класифікуються як інші категорії фінансових активів.

Первісна оцінка над аних (отриманих) фінансових активів зд ійснюється за справед ливою вартістю плюс витрати на
операцію, які прямо від носяться д о цих фінансових активів. Д ля под альшої оцінки активів застосовується метод
ефективного ставки процента. В якості ефективної ставки процента приймається внутрішня ставка д охід ності д ля

графіку грошових потоків за кред итом.
За такими фінансовими інструментами, як кред ити "овернайт", кред ити "оверд рафт" та "від новлювальна кред итна

лінія", ефективна ставка процента не застосовується. За цими інструментами отримані (сплачені) комісії, що є
невід 'ємною частиною фінансового інструмента, визнаються д оход ами/витратами майбутніх період ів та

амортизуються прямолінійним метод ом на процентні д оход и (витрати) протягом д ії кред итного д оговору.
Наприкінці кожного звітного період у Банк оцінює, чи існують об’єктивні свід чення того, що корисність кред итів

зменшилася. 
На д ату балансу кред ити оцінюються за амортизованою вартістю з використанням ефективної ставки процента під

час зд ійснення амортизації д исконту (премії) та нарахування процентів. Прибутки та збитки за такими активами
від ображаються у звіті про фінансові результати при списані або зменшенні корисності кред итів та заборгованості

клієнтів, д оход и визнаються у процесі амортизації.
Реструктуризація кред итів та заборгованості клієнтів це зміна істотних умов за первісним д оговором шляхом

уклад ання д од аткової угод и з позичальником у зв'язку з фінансовими труд нощами позичальника та необхід ністю
створення сприятливих умов д ля виконання ним зобов'язань за активом. 

В усіх можливих випад ках Банк намагається реструктуризувати кред ити, зад ля чого под овжуються строки погашення та
погод жуються нові умови над ання кред иту. Як тільки умови над ання кред иту переглянуті, кред ит більше не

вважається простроченим
Банк від ображає в бухгалтерському обліку процентні д оход и і витрати за кред итами, та амортизує д исконт (премію) із

застосуванням ефективної ставки процента. Сума д исконту (премії) має бути повністю амортизована на д ату
погашення/повернення кред иту або д о наступної д ати перегляд у процентної ставки фінансового інструменту, якщо
вона змінюється залежно від  коливань ринкових ставок. Якщо сума д исконту (премії) за фінансовим інструментом з
плаваючою ставкою пов'язана зі зміною кред итного ризику контрагента, вона амортизується протягом очікуваного

строку д ії фінансового інструменту.
Примітка 4 .7. Цінні папери в порфелі Банку на прод аж.

Банк від носить д о портфеля на прод аж боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що
призначені д ля прод ажу і не класифікуються як торгові цінні папери або цінні папери в портфелі банку д о погашення,

а саме: боргові цінні папери, які Банк не має наміру та/або змоги тримати д о д ати їх погашення або за наявності
певних обмежень щод о обліку цінних паперів у портфелі д о погашення; боргові цінні папери, які Банк готовий
прод ати у зв’язку із зміною ринкових процентних ставок або ризиків, потреб ліквід ності, наявності й д охід ності

альтернативних інвестицій, д жерел та умов фінансування або зміною валютного ризику; акції та інші цінні папери з
нефіксованим прибутком, за якими неможливо д остовірно визначити справед ливу вартість.

Банк первісно визнає цінні папери у портфелі на прод аж та від ображає їх в бухгалтерському обліку за справед ливою
вартістю, д о якої д од аються витрати на операції з їх прид бання. 

Цінні папери в портфелі Банку на прод аж (крім цінних паперів з нефіксованим прибутком, справед ливу вартість яких
д остовірно визначити неможливо) у под альшому обліковуються за справед ливою вартістю. Метод и оцінки

справед ливої вартості визначаються внутрішніми нормативними д окументами Банку. 
Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справед ливу вартість яких визначити д остовірно неможливо,

обліковуються за собівартістю з урахуванням зменшення корисності.
Процентні д оход и по боргових цінних паперах в портфелі на прод аж визнаються за метод ом ефективної ставки

процента на д ату переоцінки, але не рід ше од ного разу на місяць в у склад і прибутку або збитку. Д оход и за цінними
паперами з нефіксованим прибутком у вигляд і д ивід енд ів Банк визнає на д ату встановлення прав на їх отримання.
У 2012 році в зв’язку з прийнятям Банком рішення про д оцільність д острокового пред ’явлення д о викупу іменних
процентних облігації емітенту, в портфель на прод аж були перевед ені за справед ливою вартістю цінні папери які

утримувались в портфелі д о погашення. 
Результати від  торгівлі цінними паперами на прод аж від ображені в Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний д охід

(Звіт про фінансові результати).
Примітка 4 .8 Цінні папери в порфелі Банку д о погашення.

Банк від носить у портфель д о погашення боргові цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, що можна
визначити, і фіксованим строком погашення, які банк має наміри та змогу утримувати д о строку їх погашення.

Банк не визнає цінні папери у портфелі д о погашення якщо:
� Банк не має фінансових ресурсів д ля фінансування цінних паперів д о погашення;

� Банк має намір утримувати цінні папери протягом невизначеного часу;
� Банк готовий прод ати цінні папери у разі змін ринкових ставок від сотка, ризиків, потреб ліквід ності;

� умови випуску безстрокових боргових цінних паперів перед бачають сплату від сотків протягом невизначеного часу
(тобто немає фіксованого строку погашення);

� емітент має право погасити цінні папери сумою, значно меншою, ніж їх амортизована собівартість;
� є юрид ичне або інше обмеження, яке може перешкод ити наміру Банку утримувати цінні папери д о погашення;
� протягом поточного фінансового року або протягом д вох поперед ніх фінансових років Банк прод ав д о д ати



� протягом поточного фінансового року або протягом д вох поперед ніх фінансових років Банк прод ав д о д ати
погашення значну суму цінних паперів (50% та більше) порівняно із загальною сумою цінних паперів, утримуваних д о

погашення. 
Банк під  час первісного визнання від ображає в бухгалтерському обліку боргові цінні папери в портфелі д о погашення

за справед ливою вартістю, д о якої д од аються витрати на операції.
Боргові цінні папери у портфелі д о погашення оцінюються у под альшому за амортизованою собівартістю із

застосуванням ефективної ставки процента, розрахованої під  час первісного визнання цінного папера або під  час
останньої зміни номінальної процентної ставки, та врахуванням зменшення корисності. 

Процентні д оход и по боргових цінних паперах в портфелі д о погашення визнаються за метод ом ефективної ставки
процента не рід ше од ного разу на місяць в у склад і прибутку або збитку.

Примітка 4 .9  Основні засоби
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи оцінюються за первісною вартіс¬тю, яка визначається як
фактична собівартість у сумі грошових коштів справед ливої вар¬тості інших активів, сплачених (перед аних),

витрачених на прид бання (створення) основ¬них засобів.
Критерії визнання: існує ймовірність того , що майбутні економічні вигод и, пов’язані з об’єктом, над ійд уть в Банк, і

собівартість об’єкта може бути д остовірно оцінена.
Первісна оцінка об’єктів всіх груп основних засобів зд ійснюється за собівартістю, що включає:

� ціну прид бання (у т.ч. імпортні мита, под атки, які не від шкод овуються); 
� буд ь-які витрати, які безпосеред ньо пов’язані з д оставкою активу д о місця розташування та привед ення його в

стан, необхід ний д ля експлуатації; 
� поперед ньо оцінені витрати на д емонтаж, переміщення об’єкта та від новлення території, зобов’язання за якими

Банк на себе бере.
Под альша оцінка основних засобів зд ійснюється наступним чином:

� д ля основних засобів, що від носяться д о групи «буд івлі, споруд и і перед авальні пристрої» – за переоціненою
сумою (яка є справед ливою вартістю) мінус буд ь-яка под альша накопичена амортизація та под альші накопичені

збитки від  зменшення корисності;
� д ля всіх інших основних засобів – за собівартістю мінус буд ь-яка накопичена амортизація та буд ь-які накопичені

збитки від  зменшення корисності.
Остання оцінка нерухомості, яка утримується Банком, зд ійснювалась станом на 31.12.2012 року із залученням
професійних оцінювачів, при цьому використовувались д ва метод ичні під ход и: порівняльний і прибутковий. 

Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного метод у протягом
строку їх експлуатації за наступними нормами:

Термін корисного використання, роки
Бyд инки, приміщення та інші буд івлі 25 

Мобільні телефони, прилад и безперебійного живлення 3
Мод еми, інший господ арський інвентар та облад нання 4

Меблі, уcтaткyвaння бeзпeки, ілюмiнація тa вивіски, облaд нaння кoпiювaльнe тa poзмнoжyвaльнe, компьютерна та
оргтехніка, пoбутoвa техніка, тeлeфoни тa тeлeфaкcнi апарати, міні АТС, мaшини бухгалтерські, касова техніка 5

Транспортні засоби 7
Бокси (сховища)д ля готівки 20

Пoліпшення opeнд ованного мaйнa
нa стpoк д iї д oгoвopy opeнд и мaйнa

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів зд ійснюється у першому місяці використання об’єкта у
розмірі 100 процентів його вартості. Земля має необмежений термін експлуатації і тому не амортизується.

Метод  нарахування амортизації перегляд ається щорічно. Результати його перегляд у враховуються як перегляд
бухгалтерської оцінки. При цьому коригуванню під лягають амортизаційні від рахування поточного та майбутнього

період ів.
У 2012 та 2011 роках метод и амортизації основних засобів не змінювалися.

Термін корисного використання розраховується виход ячи з очікуваного строку використання активу, очікуваного
фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також правових та інших под ібних обмежень

використання активу. Термін корисного використання перегляд ається раз на рік.
У 2012 та 2011 роках строки корисного використання основних засобів не змінювалися.

Переоцінка основних засобів зд ійснюється на основі рішення Правління Банку. У 2012 році та 2011 році переоцінка
вартості основних засобів не провод илась.

З метою визначення збитків від  втрати корисності балансова вартість основних засобів регулярно перегляд ається з
метою визначення можливого перевищення балансової вартості над  вартістю від шкод ування. Якщо балансова

вартість активів перевищує очікувану вартість від шкод ування, вона знижується д о вартості від шкод ування.
Зменшення корисності основних засобів у 2012 році та 2011 році не від бувалось.

Примітка 4 .10. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути ід ентифіковані, тобто
можуть бути від окремлені або від д ілені від  Банку або виникають внаслід ок д оговірних або інших юрид ичних прав

(незалежно від  того , чи можуть вони бути від окремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тод і, коли існує
ймовірність того , що майбутні економічні вигод и, що від носяться д о активу, над ход итимуть Банку та собівартість

активу можна д остовірно оцінити.
Критерії визнання: нематеріальні активи визнаються лише тод і, коли існує ймовірність того , що майбутні економічні

вигод и, що від носяться д о активу, над ход итимуть Банку та собівартість активу можна д остовірно оцінити.
В момент первісного визнання нематеріальні активи всіх класів оцінюються за собівартістю. Наступна оцінка

зд ійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від  зменшення
корисності.

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного метод у протягом строку їх
експлуатації за наступними нормами:
Термін корисного використання, роки

Права використання (крім прав використання програмного забезпечення) 10
Toвapний знак 10

Інші нематеріальні активи 10
Термін корисного використання та метод  амортизації перегляд аються од ин раз на рік. Термін корисної експлуатації

визначається за кожним активом та залежить від  вид у нематеріальних активів.
У 2012 та 2011 роках норми амортизації та строки корисного використання нематеріальних активів не змінювалися.

Переоцінка нематеріальних активів зд ійснюється на основі рішення Правління Бан¬ку. У 2012 та 2011 році переоцінка
вартості нематеріальних активів не провод илась.

З метою визначення збитків від  втрати корисності балансова вартість нематеріальних активів регулярно
перегляд ається з метою визначення можливого перевищення балансової вартості над  вартістю від шкод ування.

Якщо балансова вартість активів перевищує очікувану вартість від шкод ування, вона знижується д о вартості
від шкод ування.

Зменшення корисності нематеріальних активів у 2012 році та 2011 році не від бувалось.
Примітка 4 .11. Оперативний лізинг (оренд а), за яким банк виступає лізингод авцем та/або лізингоод ержувачем.

Оперативний лізинг (оренд а) – це господ арська операція Банку, що перед бачає перед ачу оренд арю основного
фонд у, прид баного або виготовленого оренд од авцем, на умовах інших, ніж ті, що перед бачаються фінансовим

лізингом (оренд ою).
Коли Банк виступає у якості оренд аря за угод ою про операційну оренд у, оренд ні платежі визнаються як витрати на

прямолінійній основі протягом строку оренд и. Коли Банк виступає оренд од авцем, то  д оход и за д оговорами
операційної оренд и визнаються на основі прямолінійного метод у протягом строку д ії від повід ного д оговору

оренд и.
Витрати Банку як лізингоод ержувача на поліпшення об'єкта оперативного лізингу (оренд и) (мод ернізація,

мод ифікація, д обуд ова, д ооблад нання, реконструкція тощо), що привод или д о збільшення майбутніх економічних
вигод , які первісно очікувалися від  його використання, від ображалися в обліку як капітальні інвестиції у створення

(буд івництво) інших необоротних матеріальних активів. Витрати на утримання об'єктів необоротних активів,
отриманих в оперативний лізинг (оренд у), від ображено у статті «Ад міністративні та інші операційні витрати» Звіту про

прибутки і збитки та інший сукупний д охід  (Звіт про фінансові результати).
В 2012 році та 2011 році Банк отримував об’єкти в оперативний лізинг (оренд у), зокрема, нежитлові приміщення д ля

розміщення від д ілень Банку.
Угод и оперативного лізингу в якості лізингод авця у 2012 та 2011 роках Банком не уклад ались.

Примітка 4 .12. Залучені кошти.
Д о склад у залучених коштів Банк від носять кошти банків, інших фінансових установ, кошти клієнтів (поточні та

строкові)та фінансові зобов’язання за цінними паперами.



Банк первісно оцінює та від ображає в бухгалтерському обліку фінансові зобов’язання за справед ливою вартістю,
збільшеною на суму витрат на операції.

Після первісного визнання Банк від ображає в бухгалтерському обліку фінансові зобов’язання на кожну наступну д ату
балансу за амортизованою собівартістю.

Поточні кошти клієнтів обліковуються за собівартістю.
Процентні витрати за фінансовими зобов’язаннями Банк визнає в бухгалтерському обліку із застосуванням

ефективної ставки процента.
Банк припиняє визнання в балансі фінансового зобов'язання або його частини, якщо таке зобов'язання погашено

або строк його виконання закінчився.
Протягом 2012 року Банк не зд ійснював випуск власних боргових цінних паперів.

Примітка 4 .13. Резерви за зобов’язаннями.
Резерви за зобов'язаннями визнаються, коли Банк має поточне юрид ичне або конструктивне зобов’язання, яке
виникло у результаті минулих под ій, і ймовірно, що д ля погашення цього зобов’язання потрібне використання

ресурсів, котрі втілюють у собі певні економічні вигод и, причому розмір таких зобов’язань можна д остовірно оцінити.
Резерви за умовними зобов’язаннями оцінюються у від повід ності д о МСБО 37 «Резерви, умовні зобов’язання та

умовні активи», який вимагає застосування оцінки та суд ження керівництва.
Умовні зобов’язання не визнаються у Звіті про фінансовий стан (Баланс), але розкриваються у примітках д о
фінансової звітності, за виключенням випад ків, коли ймовірність вибуття ресурсів у результаті погашення є

незначною. Умовний актив не визнається у Звіті про фінансовий стан (Баланс), але розкривається у примітках д о
фінансової звітності у тому випад ку, коли існує вірогід ність над ход ження економічних вигід .

Примітка 4 .14. Под аток на прибуток.
Витрати з под атку на прибуток Банку формуються як сума поточних под аткових витрат (поточний под аток на
прибуток), розрахованих на базі опод атковуваного прибутку за правилами под аткового законод авства, та

від строчених под аткових витрат/д оход ів (від строчений под аток на прибуток). Вістрочений под аток на прибуток
виникає внаслід ок визнання в прибутку чи збитку від строчених под аткових активів та/або від строчених под аткових

зобов’язань.
Від строчені под аткові зобов’язання визнаються щод о всіх тимчасових різниць, що під лягають опод аткуванню, крім

випад ків, коли такі різниці виникають від  первісного визнання активу чи зобов’язання. Від строчений под атковий актив
визнається щод о всіх тимчасових різниць, що під лягають вирахуванню, тією мірою, якою є ймовірним, що буд е

отримано опод атковуваний прибуток, д о якого можна застосувати тимчасову різницю, яка під лягає вирахуванню, за
винятком ситуацій, коли від строчений под атковий актив виникає від  первісного визнання активу або зобов’язання.
Отримання д остатнього опод атковуваного прибутку є ймовірним тод і, коли від строчений под атковий актив може
бути зарахований проти від строченого под аткового зобов’язання, яке від носиться д о того самого под аткового

органу, та буд е від новлено в тому самому період і, що і актив, або в тому період і, в якому збиток, що виникає з активу,
може бути від несений на поперед ній або послід уючий період . У випад ках, коли немає д остатніх від строчених
под аткових зобов’язань щоб зарахувати від строчений под атковий актив, актив від ображається в тій мірі, в якій

ймовірно виникнення д остатнього опод атковуваного прибутку в майбутніх період ах.
Від строчений под аток розраховується за под атковими ставками, які, як очікується, буд уть застосовуватися у період і

реалізації від повід них активів або погашення.
Реалізація тимчасових різниць очікується у наступних звітних період ах в залежності від  строку від шкод ування або

погашення від повід них активів та зобов’язань.
Від строчені под аткові активи та від строчені под аткові зобов’язання з под атку на прибуток взаємно заліковуються та
від ображаються на нетто-основі у Звіті про фінансовий стан (Баланс), тому що Банк має юрид ично закріплене право

зарахувати поточні под аткові активи з под атку на прибуток за рахунок поточних под аткових зобов’язань.
Щод о визначення под атку на прибуток д іяли норми Под аткового код ексу України, від  2 груд ня 2010 року N 2755-VI

та інші нормативно-правові акти законод авства України, які протягом звітного період у змінювалися шляхом внесення
від повід них змін. 

Розрахунок поточного та від строченого под атку на прибуток зд ійснювався виход ячи із ставки опод аткування, а саме:
з 01 січня 2011 року по 31 березня 2011 року за ставкою 25%, з 1 квітня 2011 року – за ставкою 23%, а починаючи з 1

січня 2012 року по 31 груд ня 2012 року включно - за ставкою 21%, з 01 січня 2013 року по 31 груд ня 2013 року - за
ставкою 19%, з 01 січня 2014 року - за ставкою 16%. 

Д ані щод о под атку на прибуток навед ені у примітці 35 «Витрати на под аток на прибуток».
Примітка 4 .15. Статутний капітал та емісійний д охід .

Статутний капітал Банку - сплачений та зареєстрований під писний капітал. Формування та збільшення статутного
капіталу може зд ійснюватись виключно шляхом грошових внесків. Статутний капітал Банку розпод ілений на прості

іменні акції. 
Збільшення (зменшення) статутного капіталу Банку зд ійснюється з д отриманням поряд ку, встановленого

Національною комісією з цінних паперів та фонд ового ринку. Від повід но д о Закону України «Про банки і банківську
д іяльність» та «Про акціонерні товариства» і статуту Банку рішення про випуск акцій приймається Загальними зборами

акціонерів Банку.
Примітка 4 .16. Визнання д оход ів і витрат.

Д охід  визнається Банком за метод ом нарахування та оцінюється за справед ливою вартістю компенсації, яка була
отримана або під лягає отриманню. Банк отримує д охід  у вигляд і:

� процентів (над ані кред ити, вклад ення в д епозити, цінні папери тощо), які визнаються із застосуванням метод у
ефективної ставки від сотка; 

� плати за від криття та вед ення рахунків фізичних та юрид ичних осіб, в тому числі банків-кореспонд ентів ;
� комісій за над ання банківських гарантій, порук за третіх осіб, що перед бачають виконання зобов’язань в грошовій

формі; інкасацію грошових коштів, векселів, платіжних та розрахункових д окументів та касове обслуговування
фізичних та юрид ичних осіб; над ання фізичним та юрид ичним особам спеціальних приміщень або сейфів, що в них
знаход яться, д ля зберігання д окументів та цінностей. Д охід  за над ані послуги визнається в тих облікових період ах, в

яких над аються послуги; 
� д оход у від  операційної оренд и, який визнається Банком на прямолінійній основі протягом строку оренд и. 

Процентні д оход и та витрати за всіма борговими інструментами від ображаються від повід но д о метод у нарахування
із використанням метод у ефективної ставки процента.

Цей метод  включає д о склад у процентних д оход ів та витрат і розпод іляє протягом всього період у д ії усі комісії, які
виплачують або отримують сторони д оговору і які є невід ’ємною частиною ефективної ставки процента, витрати за

угод ою, а також усі інші премії та д исконти. 
Комісійні, які є невід ’ємною частиною ефективної ставки процента, включають комісійні, отримані або сплачені у

зв’язку із формуванням або прид банням фінансового активу чи випуском фінансового зобов’язання (наприклад ,
комісійні за оцінку кред итоспроможності, оцінку чи облік гарантій або застави, врегулювання умов над ання
інструменту та обробку д окументів за угод ою). Комісійні за зобов’язання із над ання кред иту за ринковими

процентними ставками, отримані Банком, є невід ’ємною частиною ефективної процентної ставки, якщо існує
імовірність того , що Банком буд е уклад ений конкретний кред итний д оговір та не плануватиме реалізації кред иту

протягом короткого період у часу після його над ання. Банк не від носить зобов’язання із над ання кред итів д о
фінансових зобов’язань, що від ображаються за справед ливою вартістю через фінансовий результат. 

Якщо виникають сумніви щод о можливості погашення кред итів або інших боргових інструментів, їх вартість
зменшується д о поточної вартості очікуваних грошових потоків, після чого процентний д охід  обліковується на основі
ефективної ставки процента по д аному інструменту, що використовувалась д ля оцінки збитку від  знецінення. Всі інші
виплати, комісійні та інші д оход и і витрати, як правило, обліковуються за метод ом нарахування залежно від  ступеня
завершеності конкретної операції, що визначається як частка фактично над аної послуги у загальному обсязі послуг,

які мають бути над ані. 
Д оход и і витрати, які визнані Банком від  зд ійснення операцій д ля від ображення їх у фінансовій звітності

розпод іляються на д оход и і витрати, отримані в результаті операційної, інвестиційної та фінансової д іяльності
Банку.

Д оход и/ витрати під лягають нарахуванню та від ображенню у фінансовій звітності Банку, якщо виконуються такі
умови:

� щод о активів та зобов’язань – є реальна заборгованість;
� щод о над аних (отриманих) послуг – фінансовий результат може бути точно оцінений та, при цьому, є угод а 

� про над ання (отримання) послуг та/ або д окументи, що під тверд жують повне (часткове) їх над ання.
Якщо ж вищевказані умови не виконуються, д оход и/ витрати Банк визнає при фактичному над ход женні/ сплаті коштів.

Примітка 4 .17. Переоцінка іноземної валюти.
Функціональною валютою є гривня. Всі операції в іноземній валюті Банк від ображає після первісного визнання у
функціональній валюті, застосовуючи д о суми в іноземній валюті офіційний курс Національного банку України на
д ату операції. В кінці кожного звітного період у монетарні статті перераховуються за кінцевим курсом, при цьому

курсові різниці визнаються в прибутку або збитку. Немонетарні статті, що оцінюються за історичною собівартістю,



перераховуються за курсом на д ату зд ійснення операції. Немонетарні статті, які оцінюються за справед ливою
вартістю, перераховуються за курсом на д ату визначення справед ливої вартості.

Прибуток або збитки, які виникали у результаті переоцінки іноземної валюти, включалися д о склад у статті «Результат
від  переоцінки іноземної валюти» Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний д охід  (Звіт про фінансові результати).
Курс гривні від носно іноземних валют, за якими від ображені активи та зобов’язання в фінансовій звітності, які д іяли

на 31 груд ня від повід них років: 
31.12.2012 31.12.2011

100 USD 799,3000 грн. 798,9800 грн.
100 EUR 1053,7172 грн. 1028,8053 грн. 

10 RUB 2,6316 грн. 2,4953 грн.
Примітка 4 .18. Взаємозалік статей активів і зобов’язань.

Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань, з под альшим включенням д о Звіту про фінансовий стан (Баланс)
лише їхньої чистої суми, може зд ійснюватися лише у випад ку існування юрид ично визначеного права взаємозаліку

визнаних сум, коли є намір провести розрахунок на основі чистої суми або од ночасно реалізувати актив та
розрахуватися за зобов’язаннями.

Протягом 2012 року Банк не зд ійснював взаємозалік фінансових активів та зобов’язань.
Примітка 4 .19. Інформація за операційними сегментами.

Д ля визначення звітних сегментів Банк застосовує наступний поряд ок:
1) ід ентифікує операційні сегменти, виход ячи з системи управлінської звітності Банку;

2) визначає, чи від повід ають ід ентифіковані сегменти всім критеріям угрупування, навед еним в МСФЗ 8 «Операційні
сегменти»;

3) визначає, чи від повід ають операційні сегменти кількісним порогам, визначеним МСФЗ 8 «Операційні сегменти»;
4) інформація про операційні сегменти, які не від повід ають кількісним порогам, об’єд нується з інформацією про інші

операційні сегменти, які не від повід ають кількісним порогам, якщо операційні сегменти мають под ібні економічні
характеристики та спільну більшість критеріїв угрупування;

5) визначаються д од аткові операційні звітні сегменти (навіть якщо вони не від повід ають критеріям угрупування),
якщо загальний зовнішній д охід , від ображений в звітності за операційними сегментами, становить менше 75%

д оход у Банку;
6) сегменти, що залишилися, об’єд нуються в категорію «всі інші сегменти».

Сегменти д іяльності від ображаються банком окремо, якщо більша частина його д оход у створюється від  банківської
д іяльності за межами сегмента й од ночасно показники його д іяльності від повід ають од ному з таких критеріїв:

� д охід  за сегментом становить 10 % або більше від  загального д оход у (уключаючи банківську д іяльність у межах
сегмента) всіх сегментів Банку;

� фінансовий результат (прибуток або збиток) сегменту становить не менше ніж 10 % більшої з д вох абсолютних
величин-загальної суми прибутку або загальної суми збитку всіх сегментів Банку;

� активи сегменту становлять 10 % або більше від  загальних активів Банку.
З огляд у на внутрішню організаційну структуру та систему внутрішньої звітності Банк визначив такі операційні сегменти:

послуги корпоративним клієнтам, послуги фізичним особам, міжбанківські операції, інші сегменти та операції.
Д о корпоративних клієнтів належать юрид ичні особи та фізичні особи – під приємці, у тому числі: промислові

під приємства, під приємства АПК, небанківські фінансові установи (страхові компанії), під приємства сфери торгівлі та
послуг. Д о цього операційного сегменту також належать операції з цінними паперами, в тому числі з цінними

паперами Національного банку України. 
Д о фізичних осіб належать: фізичні особи – співробітники банку та співробітники під приємств, які є корпоративними

клієнтами Банку, інші фізичні особи. Д о цього операційного сегменту також належать операції з купівлі/прод ажу
валюти, операції з платіжними картками.

Д о міжбанківських операцій належать: операції із залучення коштів на міжбанківському ринку, операції із розміщення
коштів на міжбанківському ринку, SWOP операції.

Д о інших операцій належать операції за рахунками на вимогу в Національному банку України та інших банках.
Д оход и і витрати операційних сегментів склад ають всі д оход и та витрати, зд ійснені протягом звітного період у та які

безпосеред ньо можливо від нести д о сегменту.
Від несення д оход ів та витрат д о від повід них під розд ілів з под альшим від несенням д о від повід них сегментів

зд ійснюється за д опомогою д аних управлінського обліку. Аналогічним чином зд ійснюється від несення д о
операційних сегментів д іяльності активів та зобов’язань.

Д о активів сегмента від носяться ті активи, які використовуються сегментом у його д іяльності і які можливо прямо
від нести д о цього сегмента або обґрунтовано розпод ілити на цей сегмент. Активи сегмента не включають активи з

под атку на прибуток.
Д о зобов’язань сегмента від носяться ті зобов’язання, які виникли в результаті д іяльності сегмента і які можливо

прямо від нести д о цього сегмента або обґрунтовано розпод ілити на цей сегмент.
Станом на кінець 2012 року Банком не провод илися розрахунки ціноутворення між сегментними операціями.

Банк зд ійснює свою д іяльність в од ному географічному сегменті на території України і тому звіт за географічними
сегментами не под ається

Інформація про звітні сегменти Банку від ображена у примітці 26 „Операційні сегменти”.
Примітка 4 .20. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих помилок.

За поперед ні період и, закінчуючи роком, що завершився 31 груд ня 2011 року, Банк под авав фінансову звітність у
від повід ності д о нормативних вимог щод о організації бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах

України, встановлених правилами Національного банку України в національній валюті.
Фінансова звітність Банку за 2012 рік склад ається від повід но д о вимог МСФЗ в національній валюті України.

Примітка 4 .21. Основні облікові оцінки та суд ження, що використовувалися під  час застосування принципів облікової
політики.

Під  час під готовки фінансової звітності згід но з МСФЗ від  керівництва Банку вимагається прийняття оцінок та
припущень, які впливають на від ображені у звітності суми. Керівництво зд ійснює свої оцінки та приймає професійні

суд ження на постійній основі. Такі оцінки та суд ження керівництва базуються на інформації, яка є у керівництва Банку
станом на д ату під готовки фінансової звітності. Від повід но, фактичні результати можуть від різнятися від  таких оцінок

і припущень. Крім суд жень, які перед бачають облікові оцінки, керівництво Банку також використовує професійні
суд ження при застосуванні облікової політики. Професійні суд ження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що

від ображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової
вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають:

Збитки від  знецінення кред итів. Оцінка резервів на покриття збитків від  знецінення вимагає використання істотних
професійних суд жень. Банк регулярно перегляд ає свої кред ити з метою оцінки на пред мет їхнього знецінення. Банк

зд ійснює оцінку резервів на покриття збитків від  знецінення з метою під тримання сум резервів на рівні, який, на д умку
керівництва, буд е д остатнім д ля покриття збитків, понесених стосовно кред итного портфеля Банку. Розрахунок

резервів на покриття збитків від  знецінених кред итів базується на вірогід ності списання активу та очікуваного збитку
від  такого списання. Ці оцінки зд ійснюються з використанням статистичних метод ик на основі історичного д освід у.

Отримані результати коригуються на основі професійного суд ження керівництва.
На д умку Банку, облікові оцінки, пов’язані із визначенням сум резервів на покриття збитків від  знецінення кред итів, є
основним д жерелом невизначеності оцінки у зв’язку із тим, що: (і) вони є особливо чутливими д о змін від  період у д о

період у, оскільки припущення щод о майбутнього рівня невиконання зобов’язань та оцінка потенційних збитків,
пов’язаних зі знеціненням кред итів та над аних коштів, базується на останніх показниках д іяльності Банку, а також (іі)
буд ь-яка істотна різниця між очікуваними збитками Банку (від ображено у склад і резервів) та фактичними збитками

вимагатиме від  Банку формування резервів, які, у випад ку істотної від мінності, можуть суттєво вплинути на його Звіт
про прибутки і збитки (Звіт про фінансові результати) та Звіт про фінансовий стан (Баланс) у майбутніх період ах. 

Банк використовує професійні суд ження керівництва під  час оцінки суми буд ь-якого збитку від  знецінення у випад ках,
коли у позичальника виникають фінансові труд нощі і існує обмаль д оступних д жерел історичної інформації,

пов’язаної з аналогічними позичальниками. Аналогічно, Банк зд ійснює оцінку змін майбутніх потоків грошових коштів
на основі результатів поперед ньої д іяльності, повед інки клієнта у минулому, д оступної д ля спостереження

інформації, яка вказує на негативні зміни у платоспроможності позичальників у склад і групи, а також
загальнод ержавної або місцевої економічної ситуації, яка пов’язана із невиконанням зобов’язань стосовно активів у
склад і групи. Керівництво використовує оцінки на основі історичного д освід у щод о понесення збитків д ля активів із

характеристиками кред итного ризику та об’єктивними свід ченнями знецінення, які под ібні д о групи аналогічних
кред итів. Керівництво Банку використовує професійні суд ження д ля коригування д оступної д ля спостереження

інформації д ля групи кред итів з метою від ображення поточних обставин, які не від ображені в історичних д аних.
Суми резервів на покриття збитків від  знецінення фінансових активів у фінансовій звітності визначались на основі

існуючих економічних та політичних умов. Банк не зд атен перед бачити, які зміни у економічній та політичній ситуації
від буд уться в Україні і який вплив такі зміни можуть мати на д остатність резервів на покриття збитків від  знецінення

фінансових активів у майбутніх період ах.



фінансових активів у майбутніх період ах.
Від строчені под аткові активи визнаються д ля всіх тимчасових різниць, які від носяться на под аткові витрати, у тій мірі,
в якій існує вірогід ність отримання опод атковуваного прибутку, за рахунок якого можна буд е реалізувати ці тимчасові

різниці, які від носяться на витрати в цілях опод аткування. Оцінка вірогід ності базується на прогнозах керівництва
щод о майбутнього опод атковуваного прибутку та д оповнюється суб’єктивними суд женнями керівництва Банку.

Ґрунтуючись на оцінках, що були зроблені за результатом д іяльності за 2012 рік та приймаючи д о уваги плани щод о
наступного розвитку Банком були визнані від строчених под аткові активи тією мірою, якою як очікується буд е

д остатньо под аткових над ход жень в майбутніх період ах.
Безперервність д іяльності – ця фінансова звітність була під готовлена на основі припущення, що Банк зд атен

прод овжувати свою д іяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.
Резерви на покриття збитків від  фінансових гарантій та інших умовних зобов’язань оцінюються у від повід ності з

МСБО 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи», якій вимагає застосування оцінки та суд ження керівництва.
Под аткове законод авство. Внаслід ок наявності в українському господ арському, зокрема, под атковому,

законод австві положень, які д озволяють більш ніж од ин варіант тлумачення, а також внаслід ок практики, яка склалася
в загалом нестабільному економічному серед овищі через д овільне тлумачення под атковими органами різних

аспектів економічної д іяльності, Банк, можливо, буд е змушена визнати д од аткові под аткові зобов’язання, штрафи та
пеню у разі, якщо под аткові органи під д ад уть сумніву певне тлумачення, засноване на суд женні керівництва Банку.

Под аткові записи залишаються від критими д ля перегляд у под атковими органами протягом трьох років.
Справед лива вартість нерухомості – нерухомість, яка зайнята Банком, проход ить регулярну оцінку д ля визначення
переоцінку. Така переоцінка ґрунтується на результатах оцінки, незалежною оціночною компанією, яка у ход і оцінки
використовувала професійне суд ження та оцінки д ля визначення аналогів буд івель, строку експлуатації активів та

норм капіталізації д оход у. 
Справед лива вартість заставного майна. При визначенні вартості заставного майна застосовувалась оціночна
вартість, яка спиралась на професійну д умку фахівців з оцінки. Оцінка справед ливої вартості заставного майна
вимагає формування суд жень та застосування припущень щод о порівнянності об’єктів майна та інших факторів.
Виход ячи з вищенавед еного, резерв під  знецінення кред итів може зазнати впливу від  застосування оціночної

вартості заставного майна. При створенні резервів на покриття збитків від  знецінення кред итів, Банк обчислював
теперішню вартість поперед ньо оцінених майбутніх грошових потоків від  забезпеченого заставою кред иту які можуть
бути наслід ком позбавлення боржника права викупу заклад еного ним майна з урахуванням ліквід ності застави та за
вирахуванням витрат на утримання та реалізацію застави, незалежно від  імовірності позбавлення боржника права

викупу заклад еного ним майна. Вид и застави, які враховувались д ля обчислення майбутніх грошових потоків за
кред итом, визначаються Банком з урахуванням вимог «Міжнарод ної конвергенції вимірювання капіталу і станд артів

капіталу (Базель ІІ)»
Початкове визнання операцій з пов’язаними особами. У ход і звичайної д іяльності Банк зд ійснює операції з
пов’язаними особами. МСБО 39 вимагає обліковувати фінансові інструменти при початковому визнанні за

справед ливою вартістю. За від сутністю активного ринку таких операції, д ля того щоб визначити, чи зд ійснювались такі
операції за ринковими або неринковими цінами та ставками, використовують професійне суд ження. Під ставою д ля

таких суд жень є ціноутворення щод о под ібних фінансових інструментів та операцій з ними, у тому числі аналіз
ефективної ставки та параметрів уклад ених угод .

Под ання кожної статті інших сукупних д оход ів у звіті про зміни капіталу. Переглянутий МСБО 1, який вступив в силу 1
січня 2009 року, вимагає від  суб’єктів господ арювання под авати за кожним компонентом капіталу вивірення

балансової вартості на початок та кінець період у, окремо розкриваючи кожну її зміну. Це може включати
пред ставлення фінансового результату та кожної статті інших вид ів д оход ів у звіті про зміни капіталу. Керівництво

проаналізувало рівень суттєвості та д ійшло висновку, що Банку д остатньо пред ставити таку інформацію тільки у звіті
про сукупні д оход и і що повторення тієї ж інформації у звіті про зміни капіталу не є суттєвим пропущенням

інформації. При формуванні цього висновку керівництво розглянуло приклад и, що містяться у рекоменд аціях із
запровад ження, які д од аються д о переглянутого МСБО 1.

Примітка 5. Перехід  на нові та переглянуті станд арти
Нові станд арти, зміни та тлумачення, які були опубліковані РМСБО, але не набули чинності д ля фінансового року,

який закінчується 31 груд ня 2012 року, і не були застосовані Банком.
Зміни д о МСБО 19 «Виплати працівникам» (опубліковані у липні 2011 року) – ключові зміни націлені на виключення
«принцип корид ору», мод ифікацій у обліку д ля виплат, пов’язаних із звільненням, та вд осконалення вимог щод о

визнання та розкриття д ля систем фіксованих виплат. Зміни набирають чинності д ля річних період ів, які починаються
1 січня 2013 року або після цієї д ати.

Переглянутий МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» (опублікований у травні 2011 року) – переглянутий та
перейменований станд арт зараз стосується тільки вимог щод о окремих фінансових звітів, які в більшості були

перенесені незмінними з МСБО 27 «Консолід овані та окремі фінансові звіти». Цей станд арт в основному вимагає від
суб’єкта, щоб при склад анні окремих фінансових звітів, інвестиції у д очірні, асоційовані та спільно контрольовані
компанії обліковувались або за собівартістю, або у від повід ності д о МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Він також

містить вимоги стосовно визнання д ивід енд ів, певні реорганізації груп та включає д екілька вимог щод о розкриттів.
Він набирає чинності д ля річних період ів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї д ати.

Переглянутий МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні під приємства» (опублікований у травні 2011 року) -
переглянутий та перейменований станд арт визначає облік інвестицій у асоційовані компанії та встановлює вимоги

застосування метод у участі в капіталі при вед енні обліку інвестицій в асоційовані та спільні під приємства. В станд арті
над ається визначення «істотного впливу», описується поряд ок застосування метод у участі в капіталі (а також д еякі

виключення, коли метод  участі в капіталі не застосовується), і встановлюється поряд ок тестування знецінення
інвестицій в асоційовані та спільні під приємства. Він набирає чинності д ля річних період ів, які починаються 1 січня

2013 року або після цієї д ати. Зміни д о МСБО 32 з назвою «Взаємозалік фінансових активів та фінансових
зобов’язань» (опублікований у груд ні 2011 року) – зміни стосуються нед оліків поточної практики застосування

критеріїв взаємозаліків у МСБО 32, і полягає у пояснені суті фрази «зараз має законно набуте право взаємозаліку» і
що д еякі системи валових розрахунків можуть вважатись еквівалентними нетто-розрахункам. Вони набирають

чинності д ля річних період ів, які починаються 1 липня 2014 року або після цієї д ати.
Зміни д о МСФЗ 7 з назвою «Розкриття - Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань» (опубліковані у

груд ні 2011 року) – зміни д озволяють інвесторам усунути від мінності у вимогах звітності щод о взаємозаліків за МСФЗ
та US GAAP та внести нові розкриття, які над ають кращу інформацію про под олання кред итного ризику компаніями, в

тому числі стосовно від повід ного заставного або отриманого забезпечення. Вони набирають чинності д ля річних
період ів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї д ати.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (опублікований у листопад і 2009 року та змінений у жовтні 2010 року) – цей станд арт
запровад жує нові вимоги щод о класифікації та оцінки фінансових активів та фінансових зобов’язань та їх

повторного визнання. МСФЗ 9 вимагає, щоб всі фінансові активи, що знаход яться в рамках МСБО 39 «Фінансові
інструменти: Визнання та оцінка», в под альшому оцінювались за амортизованою вартістю або справед ливою
вартістю. Конкретно, боргові інвестиції, які утримуються в рамках бізнес-мод елі з метою отримання д оговірних
потоків грошових коштів, і ті, які мають д оговірні потоки грошових коштів, які є тільки виплатами основної суми та

від сотків за нею, загалом оцінюються за амортизованою собівартістю на кінець наступних звітних період ів. Найбільш
істотний вплив МСФЗ 9 стосовно класифікації та оцінки фінансових зобов’язань стосується обліку змін у справед ливій

вартості фінансового зобов’язання (від несені за справед ливою вартістю д о прибутку чи збитку) через зміни у
кред итному ризику цього зобов’язання. Конкретно, за МСФЗ 9, фінансові зобов’язання, які від несені за

справед ливою вартістю д о прибутку чи збитку, сума зміни в кред итному ризику цього зобов’язання визнається у
склад і іншого сукупного д оход у, окрім випад ків коли визнання ефекту від  змін кред итного ризику фінансового

зобов’язання в іншому сукупному д оход і створив би або збільшив би неузгод женість у від ображенні прибутку чи
збитку у бухгалтерському обліку. Зміни у справед ливій вартості, від несеного д о кред итного ризику фінансового

зобов’язання, у наступному не класифікуються д о прибутку чи збитку. Зараз, від повід но д о вимог МСБО 39, вся сума
зміни у справед ливій вартості фінансового зобов’язання, від несеного за справед ливою ва ртістю д о прибутку чи

збитку, визнається у прибутку чи збитку. Умови від мови визнання (списання з балансу) перенесені з МСБО 39 майже
без змін. МСФЗ 9 набирає чинності д ля річних період ів, які починаються 1 січня 2015 року або після цієї д ати

(д острокове застосування д озволяється).
МСФЗ 10 «Консолід овані фінансові звіти» (опублікований у травні 2011 року) – новий станд арт визначає принципи

контролю, встановлює спосіб визначення чи знаход иться суб’єкт інвестування під  контролем інвестора і, від повід но,
чи повинен інвестор консолід увати суб’єкт інвестування, та встановлює принципи під готовки консолід ованої

фінансової звітності. Він пропонує єд ину мод ель консолід ації, яка визначає контроль як основу д ля консолід ації д ля
всіх типів під приємств, коли контроль залежить від  того  чи має інвестор влад у над  суб’єктом інвестування, права на
різноманітні д оход и від  участі у суб’єкті інвестування та йог зд атність використовувати свою влад у над  суб’єктом

інвестування д ля впливу на суму д оход ів. МСФЗ 10 замінює частини МСБО 27 «Консолід овані та окремі фінансові
звіти» та ПКТ- 12 «Консолід ація – суб’єкти господ арювання особливого призначення» та набирає чинності д ля річних

період ів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї д ати.



МСФЗ 11 «Угод и про спільну д іяльність» (опублікований у травні 2011 року) – новий станд арт вимагає від  сторони, яка
вступає в д оговір під ряд у визначити ти д оговору та оцінити свої права та обов’язки за цим д оговором і д алі нести

від повід альність від повід но д о прав та обов’язків визначених цим д оговором під ряд у. Д оговори під ряд у
уклад аються д ля виконання спільної д іяльності або утворення спільних під приємств:

- у спільній д іяльності, сторони мають права щод о активів та обов’язки щод о зобов’язань, які стосуються цього
д оговору. Суб’єкти спільної д іяльності визнають свої активи, зобов’язання, д оход и та витрати від повід но д о їх

участі у спільній д іяльності.
- у спільному під приємстві, сторони мають права на чисті активи під приємства. Учасник спільного під приємства

застосовує метод  участі в капіталі д ля обліку своїх інвестицій у спільне під приємство у від повід ності д о МСБО 28
«Інвестиції в асоційовані та спільні під приємства» (2011). На від міну від  МСБО 31, використання «пропорційного

метод у консолід ації» не д озволяється.
МСФЗ 11 набирає чинності д ля річних період ів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї д ати.

МСФЗ 12 «Розкриття участі в інших суб’єктах господ арювання» (опублікований у травні 2011 року) – новий станд арт
об’єд нує, вд осконалює та замінює вимоги розкриття щод о д очірніх під приємств, д оговорів під ряд у, асоційованих та

компаній, що не під лягають консолід ації. Він вимагає розширеного розкриття інформації, яка над асть змогу
користувачам фінансової звітності оцінити характер участі в інших суб’єктах господ арювання і пов’язані з цим ризики,

а також вплив цієї участі на фінансовий стан, фінансові результати та грошові потоки компанії. МСФЗ 12 набирає
чинності д ля річних період ів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї д ати.

МСФЗ 13 «Оцінка справед ливої вартості» (опублікований у травні 2011 року) – новий станд арт визначає поняття
справед ливої вартості, встановлює в од ному МСФЗ концептуальну основу д ля оцінювання справед ливої вартості та

вимагає розкриття оцінки справед ливої вартості. МСФЗ 13 застосовується якщо інші МСФЗ вимагають або
д озволяють оцінку справед ливої вартості. Він не запровад жує жод них нових вимог щод о оцінки активів чи

зобов’язань за справед ливою вартістю або змін тих статей що оцінюються за справед ливою вартістю в МСФЗ, і не
показує як пред ставляти зміни у справед ливій вартості. Нові вимоги набирають чинності д ля річних період ів, які
починаються 1 січня 2013 року або після цієї д ати. На разі Банк оцінює можливий вплив цих змін на фінансову

звітність. 
Інші переглянуті станд арти та тлумачення: зміни д о МСФЗ 1 «Перше застосування міжнарод них станд артів фінансової
звітності», які стосуються обліку кред итів від  уряд у, Зміни д о МСБО 16 «Основні засоби», які стосуються класифікації

обслуговуючого облад нання, зміни д о МСБО 32 «Фінансові інструменти: под ання» стосовно облі ку под аткового
впливу розпод ілу коштів між д ержателями інструментів капіталу, зміни д о МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»,

стосовно розкриття інформації по  сегментам сукупних активів з метою сприяння від повід ності вимогам МСФЗ 8
«Операційні сегменти», Зміни д о МСФЗ 10 «Консолід овані фінансові звіти», МСФЗ 11 «Угод и про спільну д іяльність»
та МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки у інших під приємствах», згід но яких вимога щод о над ання скоригованої

порівняльної інформації обмежується тільки поперед нім порівняльним період ом, зміни д о МСФЗ 11, МСФЗ 12 та
МСБО 27 над ають «інвестиційним під приємствам» (як визначено у станд артах) звільнення від  консолід ації окремих

д очірніх компаній, 
Окремі станд арти та тлумачення, що стали обов’язковими д ля застосування в облікових період ах, починаючи з 01

січня 2012 року та після цієї д ати
Зміни д о МСБО 1 «Под ання фінансових звітів» (опубліковані у червні 2011 року) – ці зміни вд осконалюють под ання

компонентів іншого сукупного д оход у. В основному суб’єкти повинні групувати статті, що под аються у іншому
сукупному д оход і, залежно від  їх наступної рекласифікації д о прибутків або збитків. Ці зміни набувають чинності д ля

річних період ів, які починаються 1 липня 2012 року або після цієї д ати. 
Зміна д о МСБО 12 з назвою «Від строчений под аток: від шкод ування базових активів» (опублікована у груд ні 2010
року) – ця зміна запровад ила припущення, що балансова вартість активу що оцінюється з використанням мод елі

справед ливої вартості у МСБО 40 «Інвестиційна власність» буд е зазвичай від шкод овуватись за рахунок прод ажу. 
Зміни у МСБО 12 також включають інструкції стосовно активів, що не під лягають амортизації, які раніше вход или д о

ПКТ 21 («Под атки на прибуток – від шкод ування переоціненої вартості активів, які не під лягають амортизації») і
від повід но були виключені. Зміни набирають чинності д ля річних період ів, які починаються 1 січня 2012 року або

після цієї д ати.
Якщо інше не вказано вище, не очікується суттєвого впливу цих нових станд артів та тлумачень на фінансову звітність

Банку.
Примітка 6 . Грошові кошти та їх еквіваленти

Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011рік 2010 рік
1 Готівкові кошти 11 110 5 725 8 187

2 Кошти в Національному банку України (крім обов’язкових резервів) 12 910 1 452 4  915
3 Кореспонд ентські рахунки, д епозити та кред ити овернайт у банках: 142 871 86 625 

99 213
3.1 України 137 730 86 349 99 213

3.2 інших країн 5141 276 -
4  Усього грошових коштів та їх еквівалентів 166 891 93 802 112 315

Таблиця 6 .1. Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)
Всі залишки коштів Банку, які знаход яться на кореспонд ентських рахунках в інших банках, розміщені в банках-

контрагентах інвестиційного класу і інших банках, які не є банкрутами або ліквід уються, в яких не введ ено тимчасову
ад міністрацію або не знаход яться в офшорних зонах.

Примітка 7. Кошти в інших банках
Таблиця 7.1. Кошти в інших банках 

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 2010 рік

1 Д епозити в інших банках: - 10 012 30 033
1.1 короткострокові д епозити - 10 012 30 033

2 Кред ити, над ані іншим банкам: 18 390 20 387 54 324
2.1 короткострокові 8 000 - 54 324
2.2 д овгострокові 10 390 20 387 -

3 Резерв під  знецінення коштів в інших банках (101) (263) (534)
4 Усього коштів у банках за мінусом резервів 18 289 30 136 83 823

Таблиця 7.2. Аналіз кред итної якості коштів в інших банках за 2012 рік 
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Кред ити Усього
1 Непрострочені і незнецінені: 18 390 18 390

1 у 20 найбільших банках 10 390 10390
1.1 в інших банках України 8 000 8 000

2 Кошти в інших банках д о вирахування резервів 18 390 18 390
3 Резерв під  знецінення коштів в інших банках (101) (101)

4 Усього коштів в інших банках за мінусом резервів 18 289 18 289

Таблиця 7.3. Аналіз кред итної якості коштів в інших банках за 2011 рік 
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Д епозити Кред ити Усього
1 Непрострочені і незнецінені: 10 012 20 387 30 399

1.1 у 20 найбільших банках 10 012 20 387 30 399
2 Кошти в інших банках д о вирахування резервів 10 012 20 387 30 399

3 Резерв під  знецінення коштів в інших банках (87) (176) (263)
4 Усього коштів в інших банках за мінусом резервів 9  925 20 211 30 136

Таблиця 7.4 . Аналіз кред итної якості коштів в інших банках за 2010 рік 
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Д епозити Кред ити Усього
1 Непрострочені і незнецінені: 10 008 23 517 33 525

1.1 у 20 найбільших банках 10 008 - 10 008
1.2 в інших банках - 23 517 23 517

2 Інші кошти в інших банках 20 025 30 807 50 832
3 Кошти в інших банках д о вирахування резервів 30 033 54 324 84 357

4 Резерв під  знецінення коштів в інших банках (87) (447) (534)
5 Усього коштів в інших банках за мінусом резервів 29 946 53 877 83 823



Таблиця 7.5. Аналіз зміни резерву під  знецінення коштів в інших банках
(тис. грн.)

Ряд ок Рух резервів 2012 рік 2011 рік
1 Резерв під  знецінення за станом на початок період у (263) (534)

2 (Збільшення)/зменшення резерву під  знецінення протягом період у 162 271
3 Резерв під  знецінення за станом на кінець період у (101) (263)

Примітка 8. Кред ити та заборгованість клієнтів
Таблиця 8.1. Кред ити та заборгованість клієнтів 

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 2010 рік

1 Кред ити, що над ані органам д ержавної влад и та місцевого самовряд ування - - -
2 Кред ити, що над ані юрид ичним особам 144 645 114 282 70 310

3 Іпотечні кред ити фізичних осіб 189 310 119
4 Кред ити, що над ані фізичним особам на поточні потреби 1 740 1 623 277

5 Резерв під  знецінення кред итів (4  856) (4  941) (7 048)
6 Усього кред итів за мінусом резервів 141 718 111 274 63 658

Заборгованість клієнтів за кред итами по операціям репо станом на 31.12.2012 року, 31.12.2011 року та станом на
31.12.2010 року від сутня.

Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під  заборгованість за кред итами за 2012 рік 
(тис. грн.)

Ряд ок Рух резервів Кред ити, що над ані юрид ичним особам Іпотечні кред ити фізичних осіб Кред ити, що над ані
фізичним особам на поточні потреби Усього

1 Залишок за станом на початок період у (4  828) (12) (101) (4  941)
2 (Збільшення)/ зменшення резерву під  знецінення протягом період у (3 433) 4  (56) (3 485)

3 Списання безнад ійної заборгованості за рахунок резерву 3 570 
- 

- 3 570
4 Залишок за станом на кінець період у (4  691) (8) (157) (4  856)

Таблиця 8.3. Аналіз зміни резервів під  заборгованість за кред итами за 2011 рік 
Ряд ок Рух резервів Кред ити, що над ані юрид ичним особам Іпотечні кред ити фізичних осіб Кред ити, що над ані

фізичним особам на поточні потреби Усього
1 Залишок за станом на початок період у (7 028) (4) (15) (7 047)

2 (Збільшення)/ зменшення резерву під  знецінення протягом період у (696) (8) (86) (790)
3 Списання безнад ійної заборгованості за рахунок резерву 2 896 - - 2 896

4 Залишок за станом на кінець період у (4  828) (12) (101) (4  941)
(тис. грн.)

Таблиця 8.4 . Структура кред итів за вид ами економічної д іяльності
(тис. грн.)

Ряд ок Вид  економічної д іяльності 2012 рік 2011 рік 2010 рік
сума % сума % сума %

1 Виробництво 26 876 18% 18 640 16% 19 986 28%
2 Операції з нерухомим майном, оренд а, інжиніринг та над ання послуг 983 1% - - - -

3 Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та пред метів особистого вжитку 44 965 31% 41 689 36% 26 596
38%

4 Сільське господ арство, мисливство, лісове господ арство 53 106 36% 36 288 32% 9 581 14%
5 Буд івництво 2 172 2% 3 154 2% 595 1%

6 Виробництво харчових прод уктів, напоїв 14 576 10% 9 514 8% 7 291 10%
7 Фізичні особи 1 929 1% 1 933 2% 391 1%

8 Інші 1 967 1% 4 997 4% 6 266 9%
9 Усього кред итів та заборгованості клієнтів без резервів 146 574 100 % 116 215 100 % 70 706 100%

Таблиця 8.5. Інформація про кред ити в розрізі вид ів забезпечення за 2012 рік 
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Кред ити, над ані юрид ичним особам Іпотечні кре-д ити фізичних осіб Кред ити, що над ані
фізичним особам на поточні потреби Усього

1 Незабезпечені кред ити - - 271 271
2 Кред ити, що забезпечені: 144 645 189 1 469 146 303

2.1 грошовими коштами 6 127 - 29 6  156
2.2 цінними паперами 2 998 - - 2 998

2.3 нерухомим майном 5 372 189 130 5 691
2.3.1 у т.ч. житлового призначення 601 189 89 879

2.4  гарантіями і поручительствами - - 129 129
2.5 іншими активами 130 148 - 1 181 131 329

3 Усього кред итів та заборгованості клієнтів без резервів 144 645 189 1 740 146 574

Таблиця 8.6 . Інформація про кред ити в розрізі вид ів забезпечення за 2011 рік 
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Кред ити, над ані юрид ичним особам Іпотечні кред ити фізичних осіб Кред ити, що над ані
фізичним особам на поточні потреби Усього

1 Незабезпечені кред ити - - 259 259
2 Кред ити, що забезпечені: 114 282 310 1 364 115 956

2.1 грошовими коштами 7 533 - 3 7 536
2.2 цінними паперами 2 561 - 2 561

2.3 нерухомим майном 54 219 310 660 55 189
2.3.1 у т.ч. житлового призначення 3 380 310 118 3 808

2.4  гарантіями і поручительствами - - 27 27
2.5 іншими активами 49 969 - 674 50 643

33 Усього кред итів та заборгованості клієнтів без резервів 114 282 310 1 623 116 215

Таблиця 8.7. Інформація про кред ити в розрізі вид ів забезпечення за 2010 рік 
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Кред ити, над ані юрид ичним особам Іпотечні кред ити фізичних осіб Кред ити, що над ані
фізичним особам на поточні потреби Усього

1 Незабезпечені кред ити - - 10 10
2 Кред ити, що забезпечені: 70 310 119 267 70 696

2.1 грошовими коштами 1 067 - - 1 067
2.2 цінними паперами 2 125 - - 2 125

2.3 нерухомим майном 41 394 119 149 41 662
2.3.1 у т.ч. житлового призначення 610 119 149 878

2.4  гарантіями і поручительствами - - 8 8
2.5 іншими активами 25 724 - 110 25 834

3 Усього кред итів та заборгованості клієнтів без резервів 70 310 119 277 70 706
Таблиця 8.8. Аналіз кред итної якості кред итів за 2012 рік

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті Кред ити, що над ані юрид ичним особам Іпотечні кред ити фізичних осіб Кред ити, що

над ані фізичним особам на поточні потреби Усього
1 Непрострочені та незнецінені: 139 650 189 1 740 141 579

1.1 кред ити малим компаніям 139 650 139 650
1.2 інші кред ити фізичним особам 189 1 740 1 929



1.2 інші кред ити фізичним особам 189 1 740 1 929
2 Знецінені кред ити, які оцінені на інд ивід уальній основі: 4  995 - - 4  995

2.1 із затримкою платежу д о 31 д ня 2 935 - - 2 935
2.2 із затримкою платежу від  32 д о 92 д нів 513 - - 513

2.3 із затримкою платежу більше ніж 366 (367) д нів 535 - - 535
2.4  iнші кред ити (без затримки платежу) 1 012 - - 1 012

3 Загальна сума кред итів д о вирахування резервів 144 645 189 1 740 146 574
4 Резерв під  знецінення за кред итами (4  691) (8) (157) (4  856)

5 Усього кред итів за мінусом резервів 139 954 181 1 583 141 718
Таблиця 8.9 . Аналіз кред итної якості кред итів за 2011 рік

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті Кред ити, що над ані юри-д ичним особам Іпотечні кред ити фізичних осіб Кред ити, що

над ані фізичним особам на поточні потреби Усього
1 Непрострочені та незнецінені: 105 355 310 1 623 107 288

1.1 кред ити малим компаніям 105 355 105 355
1.2 інші кред ити фізичним особам 310 1 623 1 933

2 Знецінені кред ити, які оцінені на інд ивід уальній основі: 8 927 - - 8 927
2.1 із затримкою платежу від  93 д о 183 д нів 564 - - 564

2.2 із затримкою платежу більше ніж 366 (367) д нів 6  637 - - 6  637
2.4  інші кред ити (без затримки платежу) 1 726 - - 1 726

3 Загальна сума кред итів д о вирахування резервів 114 282 310 1 623 116 215
4 Резерв під  знецінення за кред итами (4  828) (12) (101) (4  941)

5 Усього кред итів за мінусом резервів 109 454 298 1 522 111 274
Таблиця 8.10. Аналіз кред итної якості кред итів за 2010 рік

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті Кред ити, що над ані юри-д ичним особам Іпотечні кред ити фізичних осіб Кред ити, що

над ані фізичним особам на поточні потреби Усього
1 Непрострочені та незнецінені: 23 359 119 273 23 751

1.1. кред ити великим та серед нім компаніям 16 761 - - 16 761
1.2 кред ити малим компаніям 6  598 - - 6  598

1.3 інші кред ити фізичним особам - 119 273 392
2 Знецінені кред ити, які оцінені на інд ивід уальній основі: 46 951 - 4  46 955

2.1 із затримкою платежу від  184 д о 365 д нів 2 650 - - 2 650
2.2 із затримкою платежу більше ніж 366 (367) д нів 9  070 - - 9  070

2.4  інші кред ити (без затримки платежу) 35 231 - 4  35 235
3 Загальна сума кред итів д о вирахування резервів 70310 119 277 70 706

4 Резерв під  знецінення за кред итами (7 029) (4) (15) (7 048)
5 Усього кред итів за мінусом резервів 63 281 115 262 63 658

Таблиця 8.11 Вплив вартості застави на якість кред иту за 2012 рік
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Балансова вартість Вартість застави Вплив
застави

1 Кред ити, що над ані юрид ичним особам 144 645 335 306 (190 661)
2 Іпотечні кред ити фізичних осіб 189 580 (391)

3 Кред ити, що над ані фізичним особам на поточні потреби 1 740 2 829 (1 089)
4 Усього кред итів 146 574 338 715 (192 141)

Облік забезпечення зд ійснюється за справед ливою вартістю. Банк визнає справед ливою вартістю ту вартість, за якою
він оцінює забезпечення при над анні згод и на його прийняття. 

Забезпечення обліковується за вартістю, за якою, на д умку оцінювача, його можна обміняти між обізнаними,
зацікавленими та незалежними сторонами, із вирахуванням витрат на зд ійснення такої операції.

Облік забезпечення зд ійснюється за справед ливою вартістю, яка визначається Банком як заставна вартість з
врахуванням тенд енцій ціноутворення на ринках від повід ного майна, морального та фізичного зносу запропоно-

ваного об'єкту застави.
Таблиця 8.12. Вплив вартості застави на якість кред иту за 2011 рік

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті Балансова вартість Вартість застави Вплив

застави
1 Кред ити, що над ані юрид ичним особам 114 282 248 119 (133 837)

2 Іпотечні кред ити фізичних осіб 310 580 (270)
3 Кред ити, що над ані фізичним особам на поточні потреби 1 623 3 176 (1 553)

4 Усього кред итів 116 215 251 875 (135 660)
Таблиця 8.13. Вплив вартості застави на якість кред иту за 2010 рік

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті Балансова вартість Вартість застави Вплив

застави
1 Кред ити, що над ані юрид ичним особам 70 310 108 132 (37 822)

2 Іпотечні кред ити фізичних осіб 119 434 (315)
3 Кред ити, що над ані фізичним особам на поточні потреби 277 159 118

4 Усього кред итів 70 706 108 725 (38 019)

Примітка 9 . Цінні папери в портфелі банку д о погашення
Таблиця 9 .1. Цінні папери в портфелі банку д о погашення 

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 2010 рік

1 Боргові цінні папери, емітовані НБУ - - 9  001
2 Облігації банків 10 574 - -

3 Облігації під приємств 15 292 10 034 -
4  Резерв під  знецінення цінних паперів у портфелі банку д о погашення (264) (163) -

5 Усього цінних паперів у портфелі банку д о погашення за мінусом резервів 25 602 9  871 9  001

Таблиця 9 .2. Аналіз зміни резерву під  знецінення цінних паперів у портфелі банку д о погашення за 2012 рік 
(тис. грн.)

Ряд ок Рух резервів Облігації банків Облігації під приємств Усього
1 Залишок за станом на початок період у - (163) (163)

2 (Збільшення)/ зменшення резерву під  знецінення протягом період у (15) (86) (101)
3 Залишок за станом на кінець період у (15) (249) (264)

Таблиця 9 .3. Аналіз зміни резерву під  знецінення цінних паперів у портфелі банку д о погашення за 2011 рік.
(тис. грн.)

Ряд ок Рух резервів Облігації банків Облігації під приємств Усьо-го
1 Залишок за станом на початок період у - - -

2 (Збільшення)/ зменшення резерву під  знецінення протягом період у - (163) (163)
3 Залишок за станом на кінець період у - (163) (163)

Таблиця 9 .4 . Аналіз кред итної якості боргових цінних паперів у портфелі банку д о погашення за 2012 рік 
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Облігації банків Облігації під приємств Усього
1 Боргові цінні папери непрострочені та незнецінені: 10 575 15 291 25 866

1.1 Великі під приємства 10 575 - 10 575
1.2 Малі під приємства 15 291 15 291

2 Резерв під  знецінення цінних паперів у портфелі банку д о погашення (15) (249) (264)
3 Усього боргових цінних паперів у портфелі банку д о погашення за мінусом резервів 10 560 15 042 25 602

Таблиця 9 .5. Аналіз кред итної якості боргових цінних паперів у портфелі банку д о погашення за 2011 рік



(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті Облігації під приємств Усього

1 Боргові цінні папери непрострочені та незнецінені: 10 034 10 034
1.1 Великі під приємства 10 034 10 034

2 Резерв під  знецінення цінних паперів у портфелі банку д о погашення (163) (163)
3 Усього боргових цінних паперів у портфелі банку д о погашення за мінусом резервів 9  871 9  871

Таблиця 9 .6 . Аналіз кред итної якості боргових цінних паперів у портфелі банку д о погашення за 2010 рік
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Боргові цінні папери, емітовані НБУ Усього
1 Боргові цінні папери непрострочені та незнецінені: 9  001 9  001

1.1 Д ержавні установи та під приємства 9  001 9  001
2 Резерв під  знецінення цінних паперів у портфелі банку д о погашення - -

3 Усього боргових цінних паперів у портфелі банку д о погашення за мінусом резервів 9  001 9  001
Цінні папери, які перед ані без припинення визнання у вигляд і забезпечення за операціями репо станом на 31.12.2012

року та станом на 31.12.2011 року від сутні.

Примітка 10. Основні засоби та нематеріальні активи
Таблиця 10.1. Основні засоби та нематеріальні активи 

(тис. грн.)
Найменування статті Буд івлі, споруд и та перед авальні пристрої Машини та облад нання Транспорnні засоби

Інструменти, прилад и, інвентар (меблі) Інші основні засоби Інші необоротні матеріальні активи Незавершені капітальні
вклад ення в основні засоби та нематеріальні активи Нематеріальні активи Усього

Балансова вартість на початок 2011 року: 4  223 1 100 990 303 72 92 981 163 7 924
Первісна (переоцінена) вартість 4  504 1 610 1 061 459 101 359 981 251 9  326

Знос (281) (510) (71) (156) (29) (267) - (88) (1 402)
Над ход ження - 433 808 20 43 121 15 081 - 16 506

Капітальні iнвестиції 6  20 31 57 - - - - 114
Інші перевед ення - - - - - - (1 539) - (1 539)

Вибуття - - - - (2) - - - (2)
первісна вартість - - - - (2) - - (2) (4)

Знос - - - - - - - 2 2
Амортизаційні від рахування (226) (350) (261) (76) (26) (116) - (41) (1 096)

Балансова вартість на кінець 2011 року 4  003 1 203 1 568 304 87 97 14 523 122 21 907
Первісна (переоцінена) вартість 4  510 2 063 1 900 536 142 480 14 523 249 24 403

Знос (507) (860) (332) (232) (55) (383) - (127) (2 496)
Над ход ження 1 087 11 24 132 11 484 12 738

Капітальні інвестиції - 20  - - - 1 - - 21
Інші перевед ення - - - - - - (1 275) - (1 275)

Вибуття - - - - - (32) - - (32)
первісна вартість - - - - - (44) - - (44)

Знос - - - - - 12 - - 12
Амортизаційні від рахування (226) (412) (272) (126) (33) (194) (40) (1 303)

Балансова вартість на кінець 2012 року 3 777 1 898 1 296 189 78 4  24 732 82 32 056
Первісна (переоцінена) вартість 4  510 3 170 1 900 547 166 569 24 732 249 35 843

Знос на кінець 2012 року (733) (1 272) (604) (358) (88) (565) - (167) (3 787)
Основні засоби, стосовно яких є перед бачені законод авством обмеження щод о волод іння, користування та
розпоряд ження у банку від сутні. Оформлені у заставу основні засоби та нематеріальні активи у банку від сутні.

Основні засоби, що тимчасово не використовується (консервація,реконструкція) у банку від сутні. Основні засоби,
вилучені з експлуатації на прод аж у банку від сутні. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів

склад ає 516,6  тис.грн.
Нематеріальні активи, щод о яких є обмеження права власності у банку від сутні.

Первісна вартість створених нематеріальних активів, а саме знак д ля товарів та послуг склад ає 2тис.грн. Збільшення
або зменшення які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від  зменшення корисності, визнаних

або сторнованих безпосеред ньо у власному капіталі протягом звітного період у у банку не від бувалося.

Примітка 11. Інші фінансові активи
Таблиця 11.1. Інші фінансові активи

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 2010 рік

1 Д ебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками - 126 101
2 Грошові кошти з обмеженим правом використання 3 176 3 006 1 931

3 Інші фінансові активи 97 47 32
4 Резерв під  знецінення інших фінансових активів (2) (601) (19)

5 Усього інших фінансових активів за мінусом резервів 3 271 2 578 2 045

Д о ряд ка 2 Грошові кошти з обмеженим правом використання від несено залишки, розміщеного в ПАТ "ПУМБ",
Гарантійного фонд у д ля від шкод ування витрат по вед енню розрахунків з Міжнарод ною платіжною системою Visa

International, а також д ля забезпечення погашення заборгованості Банку у разі її виникнення при провед енні
розрахунків.

Таблиця 11.2. Аналіз зміни резерву під  знецінення інших фінансових активів за 2012 рік
(тис. грн.)

Ряд ок Рух резервів Грошові кошти з обмеженим правом користування Усього
1 Залишок за станом на початок період у (601) (601)

2 (Збільшення)/зменшення резерву під  знецінення протягом період у 599 599
3 Залишок за станом на кінець період у (2) (2)

Таблиця 11.3. Аналіз зміни резерву під  знецінення інших фінансових активів за 2011 рік
(тис. грн.)

Ряд ок Рух резервів Грошові кошти з обмеженим правом користування Усього
1 Залишок за станом на початок період у (19) (19)

2 (Збільшення)/зменшення резерву під  знецінення протягом період у (582) (582)
3 Залишок за станом на кінець період у (601) (601)

Таблиця 11.4 . Аналіз кред итної якості інших фінансових активів за 2012 рік
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Д ебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками Грошові кошти з
обмеженим правом користування Інші фінан-сові активи Усього

1 Непрострочена та незнецінена заборгованість: - 3 176 88 3 264
1.1 Великі клієнти з кред итною історією більше 2 років - 3 176 3 176

1.2 Серед ні компанії - - 51 51
1.3 Малі компанії - - 37 37

2 Заборгованість знецінена на інд ивід уальній основі: - - 9  9
2.1 із затримкою платежу д о 31 д ня - - 9  9

3 Резерв під  знецінення інших фінансових активів - - (2) (2)
4  Усього інших фінансових активів за мінусом резерву - 3 176 95 3 271

Таблиця 11.5. Аналіз кред итної якості інших фінансових активів за 2011 рік
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Д ебіторська заборгова-ність за операціями з платіжними картками Грошові кошти з
обмеженим правом користування Інші фінан-сові активи Усього
1 Непрострочена та незнецінена заборгованість: 126 - 47 173

1.1 Великі клієнти з кред итною історією більше 2 років 126 - - 126
1.2 Нові великі клієнти - - 2 2

1.3 Серед ні компанії - - 24  24



1.4  Малі компанії - - 21 21
2 Заборгованість знецінена на інд ивід уальній основі: - 3 006 - 3 006

3 Усього інших фінансових активів д о вирахування резерву 126 3 006 47 3 179
4 Резерв під  знецінення інших фінансових активів - (601) - (601)

5 Усього інших фінансових активів за мінусом резерву 126 2 405 47 2 578

Таблиця 11.6 . Аналіз кред итної якості інших фінансових активів за 2010 рік
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Д ебіторська заборгова-ність за операціями з платіжними картками Грошові кошти з
обмеженим правом користування Інші фінан-сові активи Усього
1 Непрострочена та незнецінена заборгованість: 101 - 32 133

1.1 Великі клієнти з кред итною історією більше 2 років 101 - - 101
1.2 Нові великі клієнти - - 9  9
1.3 Серед ні компанії - - 6  6
1.4  Малі компанії - - 17 17

2 Заборгованість знецінена на інд ивід уальній основі: - 1 931 - 1 931
3 Усього інших фінансових активів д о вирахування резерву 101 1 931 32 2 064

4 Резерв під  знецінення інших фінансових активів - (19) - (19)
5 Усього інших фінансових активів за мінусом резерву 101 1 912 32 2 045

Примітка 12. Інші активи
Таблиця 12.1. Інші активи

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 2010 рік

1 Перед оплата за послуги 27 - 3
2 Д ебіторська заборгованість з прид бання активів - - 3

3 Інші активи 6  013 2 886 170
4 Усього інших активів за мінусом резервів 6  040 2 886 176

Д о ряд ка 3 Iнші активи від несено:
За 2012 рік: запаси матеріальних цінностей на склад і – 151 тис.грн., запаси матеріальних цінностей у під звітних осіб –
16 тис.грн., витрати майбутніх період ів – 5813 тис.грн., д ебіторська заборгованість за под атками та обов`язковими

платежами – 33 тис.грн.
За 2011 рік: запаси матеріальних цінностей на склад і – 70 тис.грн., запаси матеріальних цінностей у під звітних осіб – 35

тис.грн., витрати майбутніх період ів – 2772 тис.грн., д ебіторська заборгованість за под атками та обов`язковими
платежами – 9  тис.грн.

За 2010 рік: запаси матеріальних цінностей на склад і – 81,0  тис.грн., запаси матеріальних цінностей у під звітних осіб –
14,0  тис.грн., витрати майбутніх період ів – 66,0  тис.грн.;

Примітка 13. Кошти клієнтів
Таблиця 13.1. Кошти клієнтів

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 2010 рік

1 Інші юрид ичні особи 194 326 98 299 126 016
1.1 Поточні рахунки 181 624 87 795 124 000

1.2 Строкові кошти 12 702 10 504 2 016
2 Фізичні особи: 59 158 35 597 18 932
2.1 Поточні рахунки 18 714 9  948 3 528

2.2 Строкові кошти 40 444 25 649 15 404
3 Усього коштів клієнтів 253 484 133 896 144 948

Таблиця 13.2. Розпод іл коштів клієнтів за вид ами економічної д іяльності
(тис. грн.)

Ряд ок Вид  економічної д іяльності 2012 рік 2011 рік 2010 рік
сума % сума % сума %

1 Операції з нерухомим майном, оренд а, інжиніринг та над ання послуг 17 831 7% 2 612 2% 838 1%
2 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та пред метів особистого вжитку 17 006 7% 10 670 8% 15 823 11%

3 Д іяльність громад ських організацій 10 921 4% 7 271 5% 3 007 2%
Виробництво 139 015 55% 71 549 53% 101 817 70%
4 Фізичні особи 59 158 23% 35 597 27% 18 932 13%

5 Інші 9  553 4% 6 197 3% 4 531 3%
6 Усього коштів клієнтів 253 484 100% 133 896 100% 144 948 100%

Примітка 14. Резерви за зобов’язаннями
Таблиця 14.1. Зміни резервів за зобов’язаннями за 2012 рік

(тис. грн.)
Ряд ок Рух резервів Зобов’язання кред итного характеру Усього

1 Залишок на початок період у 67 67
2 Формування та/або збільшення резерву (41) (41)

3 Залишок на кінець період у 26 26
Банком створено резерви за безвід кличними забезпеченими заставою, товарами в обігу, зобовязаннями за

над аними гарантіями.

Примітка 15. Інші фінансові зобов’язання
Таблиця 15.1. Інші фінансові зобов’язання

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 2010 рік

1 Кред иторська заборгованість за операціями з платіжними картками 817 56 39
2 Інші фінансові зобов’язання 20 9  17

3 Усього інших фінансових зобов’язань 837 65 56

Примітка 16. Інші зобов’язання 
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 2010 рік
1 Кред иторська заборгованість за под атками та зборами, крім под атку на прибуток 77 1 -

2 Кред иторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 734 396 -
3 Д оход и майбутніх період ів 33 61 40

4 Інша заборгованість 38 14 10 005
5 Усього 882 472 10 045

Д о ряд ка 4  Iнші заборгованість від несено: 
За 2010 рік: внески за незареєстрованим статутним капіталом Банку – 10 000 тис.грн., ред иторська заборгованість за

послуги – 5 тис. грн.

Примітка 17. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний д охід )
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Кількість акцій в обігу (тис. шт.) Прості акції Усього
1 Залишок на 01 січня 2011 року 1100 110 000 110 000

2 Випуск нових акцій (паїв) 100 10 000 10 000
3 Залишок на кінець д ня 31 груд ня 2011 року (залишок на 01 січня 2012 року) 1200 120 000 120 000

4 Залишок на кінець д ня 31 груд ня 2012 року 1200 120 000 120 000
Протягом звітного період у емісія цінних паперів не провод илась.

Статутний капітал Банку на кінець звітного року д орівнює 120 000 тис.грн. под ілений на 1200 тисяч штук простих
іменних акцій.

Статутний капітал Банку був сформований за рахунок внесків засновників при створенні Банку та за рахунок внесків
акціонерів при д од аткових випусках акцій.

Номінальна вартість од нієї акції - 100 грн., загальна сума випуску-120 мільйонів гривень, форма існування
безд окументарна. 



безд окументарна. 
Всі акції ПАТ “МОТОР-БАНК” сплачені в повному обсязі кожним акціонером. 

Примітка 18. Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення
(тис. грн.) 

Ряд ок Найменування статті При-
мітки 2012 рік 2011 рік

менше ніж 12 місяців більше ніж 12 місяців усього менше ніж 12 місяців більше ніж 12 місяців усього
АКТИВИ

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 6  166 891 - 166 891 93 802 - 93 802
2 Кошти обов’язкових резервів 

у Національному банку 1 988 - 1 988 2 306 - 2 306
3 Кошти в інших банках 7 18 289 - 18 289 30 136 - 30 136

4 Кред ити та заборгованість клієнтів 8 111 856 29 862 141 718 72 220 39 054 111 274
5 Цінні папери в портфелі банку д о погашення 9  15 726 9  876 25 602 - 9  871 9  871

6 Основні засоби та нематеріальні активи 10 6  32 050 32 056 - 21 907 21 907
7 Інші фінансові активи 11 3 271 - 3 271 2 578 - 2 578

8 Інші активи 12 6  040 - 6  040 2 886 - 2 886
9 Усього активів 324 067 71 788 395 855 203 928 70 832 274 760

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
10 Кошти клієнтів 13 248 611 4873 253 484 132 066 1830 133 895

11 Зобов’язання за поточним под атком на прибуток 4  622 - 4  622 2 082 - 2 082
12 Від строчені под аткові зобов’язання - - - 1 981 - 1 981

13 Резерви за зобов’язаннями 14 26 - 26 67 - 67
14 Інші фінансові зобов’язання 15 837 - 837 65 - 65

15 Інші зобов’язання 16 882 - 882 472 472
16 Усього зобов’язань 254 978 4873 259 851 136 733 1830 138 563

Примітка 19. Процентні д оход и та витрати
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік
ПРОЦЕНТНІ Д ОХОД И:

1 Кред ити та заборгованість клієнтів 23 716 16 182
2 Боргові цінні папери в портфелі банку на прод аж 53 

3 Цінні папери в портфелі банку д о погашення 5 472 1 798
4 Кошти в інших банках 4  280 7 519

5 Кореспонд ентські рахунки в інших банках 1 471 749
6 Інші 55 55

7 Усього процентних д оход ів 35 047 26 303
ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:

8 Строкові кошти юрид ичних осіб (1 085) (543)
9 Строкові кошти фізичних осіб (3 695) (2 245)

10 Строкові кошти інших банків (16) (28)
11 Поточні рахунки (5 318) (2 513)

12 Усього процентних витрат (10 114) (5 329)
13 Чистий процентний д охід /(витрати) 24 933 20 974

Інформацію про процентні д оход и та витрати за операціями з пов`язаними стронами навед ено у примітці 32.

Примітка 20. Комісійні д оход и та витрати
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік
КОМІСІЙНІ Д ОХОД И:

1 Розрахунково-касові операції 7 505 5 296
2 Інші 4  387 4  899

3 Гарантії над ані 78 153
4 Усього комісійних д оход ів 11 970 10 348

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:
5 Розрахунково-касові операції (847) (267)

6 Інкасація (55) (36)
7 Операції з цінними паперами (12) (2)

8 Інші (5 179) (3 181)
9 Усього комісійних витрат (60 93) (3 486)

10 Чистий комісійний д охід /витрати 5 877 6  862
Інформацію про комісійні д оход и та витрати за операціями з пов`язаними стронами навед ено у примітці 32.

Д о ряд ка 2 Інші 2012 рік від несено: комісійні д оход и від  прод ажу готівки банкам – 34 тис.грн., комісійні д оход и від
обслуговування кред итних операцій СГД  – 879 тис.грн., комісійні д оход и від  операцій з банками по ПК– 89 тис.грн. 

Комісійні д оход и від  операцій на валютному ринку д ля клієнтів – 3 385 тис.грн.
Д о ряд ка 8 Інші 2012 рік від несено: комісійні витрати по розрахункам з ПЦ по операціям з ПК – 123 тис.грн., комісійні

витрати на кред итне обслуговування – 5 056 тис.грн.
Д о ряд ка 2. Інші 2011 рік від несено: комісійні д оход и від  прод ажу готівки банкам – 9  тис.грн., комісійні д оход и від

обслуговування кред итних операцій СГД  – 191 тис.грн., комісійні д оход и від  операцій з банками по ПК– 39 тис.грн.,
комісійні д оход и від  операцій на валютному ринку д ля клієнтів – 4  660 тис.грн.

Д о ряд ка 8 Інші 2011 рік від несено: комісійні витрати по розрахункам з ПЦ по операціям з ПК – 363 тис.грн., комісійні
витрати на кред итне обслуговування – 2 818 тис.грн.

Примітка 21. Інші операційні д оход и
(тис. грн.) 

Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік
1 Д охід  від  операційного лізингу (оренд и) 25 22

2 Інші 25 11
3 Усього операційних д оход ів 50 33

Д о ряд ка 2 Інші 2012 рік від несено: комісійні д оход и від  прод ажу бланків векселів – 21 тис.грн., штрафи, пені – 2 тис.
грн., інші – 2 тис.грн.

Д о ряд ка 2 Інші 2011 рік від несено: комісійні д оход и від  прод ажу бланків векселів – 6  тис.грн., штрафи, пені – 5 тис.
грн..

Примітка 22. Ад міністративні та інші операційні витрати
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік
1 Витрати на утримання персоналу (9  993) (8 245)

2 Амортизація основних засобів (1 263) (1 055)
3 Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних активів (40) (41)

4  Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги
(2 455) (1 375)

5 Витрати на оперативний лізинг (оренд у) (870) (686)
6 Інші витрати, пов’язані з основними засобами (256) (220)

7 Професійні послуги (590) (1 169)
8 Послуги охорони (421) (228)

9 Витрати на маркетинг та рекламу (69) (71)
10 Витрати із страхування (2 705) (1 397)

11 Сплата інших под атків та зборів платежів, крім под атку на прибуток, в т.р.: (386) (299)
11.1. Под аток на землю (29) (14)

11.2. Від рахування д о ФГВФО (218) (104)
11.3 Інші под атки та обов'язкові платежі (139) (181)

12 Інші (155) (616)
13 Усього ад міністративних та інших операційних витрат (19 203) (15 402)



Примітка 23. Витрати на под аток на прибуток
Таблиця 23.1. Витрати на сплату под атку на прибуток

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік

1 Поточний под аток на прибуток (7 705) (4  099)
2 Зміна від строченого под атку на прибуток, пов’язана з: 1 981 (284)

2.1 виникненням чи списанням тимчасових різниць 1 981 (284)
3 Усього витрати под атку на прибуток (5 724) (4  383)

Таблиця 23.2. Узгод ження суми облікового прибутку (збитку) та суми под аткового прибутку (збитку)
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік
1 Прибуток д о опод аткування 10 271 13 317

2 Теоретичні под аткові від рахування за від повід ною ставкою опод аткування 2 157 3 063
КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ):

3 Витрати, які не включаються д о суми витрат з метою розрахунку под аткового прибутку, але визнаються в
бухгалтерському обліку (вплив постійних різниць*) 3 065 1 834

4 Витрати, які включаються д о суми витрат з метою розрахунку под аткового прибутку, але не визнаються в
бухгалтерському обліку (вплив постійних різниць*) (204) (17)

5 Д оход и, які під лягають обклад енню под атком на прибуток, але не визнаються (не належать) д о облікового
прибутку (збитку) (вплив постійних різниць*) 114 35

6 Інші коригування 2 573 (816)
7 Сума под атку на прибуток (збиток) 7 705 4  099

* Вплив постійних різниць: 
Витрати, які не включаються д о суми витрат з метою розрахунку под аткового прибутку, але визнаються в

бухгалтерському обліку - 3065 тис. грн., склад аються з комісійних витрат на кред итне обслуговування, витрат на
формування резервів, які не включаються д о под аткового обліку, ад міністративних та операційних витрат (на виплату
матеріальної д опомоги, створення резерву від пусток, господ арські потреби, спонсорство та д оброчинність, рекламу,

утримання персоналу, експлуатаційних, на зв’язок), які не від несені д о витрат.
Витрати, які включаються д о суми витрат з метою розрахунку под аткового прибутку, але не визнаються в

бухгалтерському обліку - 204 тис. грн., склад аються з сум д исконтів та премій за строковими коштами, амортизаційних
від рахуваннь, поліпшеннь основних засобів в межах 10%, частини інших витрат, визнаних в бухгалтерському обліку в

поперед ньому році, але від несених д о звітнього період у з метою розрахунку под аткового прибутку,
нед оамортизована вартість оренд ованого приміщення при закінченні д оговору оренд и.

Д оход и, які під лягають обклад енню под атком на прибуток, але не визнаються (не належать) д о облікового прибутку
(збитку) - 114 тис. грн., склад аються з процентних д оход ів за цінними паперами, прид баними банком, включення д о

под аткових д оход ів сум д исконтів та премій за кред итами, д оход ів майбутніх період ів, вартості безоплатно над аних
та отриманих товарів та послуг.

Інші коригування - 2573 тис.грн. - коригування у зв`язку трансформаційними коригуваннями д ля склад ання фінансової
звітності за МСФЗ.

Таблиця 23.3. Под аткові наслід ки, пов’язані з визнанням від строчених под аткових активів та від строчених
под аткових зобов’язань за 2012 рік 

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті Залишок на початок період у Визнані в прибутках/ збитках Залишок на кінець період у

1 Под атковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму опод аткування та перенесені под аткові
збитки на майбутні період и (1 981) 1 981 -

1.1 Резерви під  знецінення активів (1 981) 1 981 -
2 Чистий від строчений под атковий актив (зобов’язання) (1 981) 1 981 -

3 Визнане від строчене под аткове зобов’язання (1 981) 1 981 -

Таблиця 23.4 . Под аткові наслід ки, пов’язані з визнанням від строчених под аткових активів та від строчених
под аткових зобов’язань за 2011 рік 

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті Залишок на початок період у Визнані в прибутках/ збитках Залишок на кінець період у

1 Под атковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму опод аткування та перенесені под аткові
збитки на майбутні період и (1 697) (284) (1 981)

1.1 Резерви під  знецінення активів (1 697) (284) (1 981)
2 Чистий від строчений под атковий актив (зобов’язання) (1 697) (284) (1 981)

3 Визнане від строчене под аткове зобов’язання (1 697) (284) (1 981)

Примітка 24. Прибуток/(збиток) на од ну просту та привілейовану акцію
Таблиця 24.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на од ну просту та привілейовану акцію

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті При-мітки 2012 рік 2011 рік

1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку 4  547 8 934
2 Прибуток/(збиток) за рік 4  547 8 934

3 Серед ньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.) 17 1 200 1 181
4 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на од ну просту акцію 3,79 7,57

Таблиця 24.1. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам простих та привілейованих акцій банку
(тис.грн.)

Ряд ок Найменування статті При-мітки 2012 рік 2011 рік
1 Прибуток/(збиток) за рік, що належить власникам банку 4  547 8 934

2 Д ивід енд и за простими та привілейованими акціями 25 4  740 3 997
3 Нерозпод ілений прибуток/(збиток) за рік 4  547 14 977

4 Нерозпод ілений прибуток/(збиток) за рік, що належить власникам простих акцій залежно від  умов акцій 14 214 14
977

5 Д ивід енд и за простими акціями, за якими прийнято рішення щод о виплати протягом року 25 4  740 3 997
6 Прибуток/(збиток) за рік, що належить акціонерам - власникам простих акцій 14 214 14 977

Примітка 25. Д ивід енд и 
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік
за простими акціями за простими акціями
1 Залишок за станом на початок перод у - -

2 Д ивід енд и, за якими прийнято рішення щод о виплати протягом період у 4  740 3 997
3 Д ивід енд и, виплачені протягом період у 4  740 3 997

4 Залишок за станом на кінець період у - -
5 Д ивід енд и на акцію, за якими прийнято рішення щод о виплати протягом період у 3,95 3,38

Примітка 26. Операційні сегменти 
Таблиця 26.1. Д оход и, витрати та результати звітних сегментів за 2012 рік (тис.грн.) 

Ряд ок Найменування статті Найменування звітних сегментів Інші сегменти та операції Усього
послуги корпоративним клієнтам послуги фізичним особам міжбанківські операції 

Д охід  від  зовнішніх клієнтів: 40 882 825 4  420 1 526 47 653 
1 Процентні д оход и 29 485 342 4  280 1 526 35 633 

2 Комісійні д оход и 11 368 462 140 - 11 970
3 Інші операційні д оход и 29 21 - - 50 

Д охід  від  інших сегментів: - - - - - 
4  Усього д оход ів сегментів 40 882 825 4  420 1 526 47 653 

5 Процентні витрати (6  042) (4  055) (16) - (10 114)
6 Від рахування д о резерву під  знецінення кред итів та коштів в інших банках (4  666) (13) 939 - (3 740)

7 Результат від  прод ажу цінних паперів у портфелі банку на прод аж 1 043 - - - 1 043 
8 Результат від  операцій з іноземною валютою - - - 1 082 1 082 

9  Результат від  переоцінки операцій з іноземною валютою - - - (398) (398)



10 Комісійні витрати (5 067) - (1 026) - (6  093)
11 Від рахування д о резервів за зобов'язаннями 41 - - - 41 

12 Ад міністративні та інші операційні витрати - - - (19 203) (19 203)
13 Витрати за под атком на прибуток - - - (5 724) (5 724)

14 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 26 191 (3 244) 4  317 (22 717) 4547

Таблиця 26.2. Д оход и, витрати та результати звітних сегментів за 2011 рік 
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Найменування звітних сегментів Інші сегменти та операції Усього
послуги корпоративним клієнтам послуги фізичним особам міжбанківські операції 

Д охід  від  зовнішніх клієнтів: 26 010 359 7 566 926 34 861
1 Процентні д оход и 15 935 222 7 519 804 24 480

2 Комісійні д оход и 10 061 118 47 122 10 348
3 Інші операційні д оход и 14 19 - - 33

Д охід  від  інших сегментів: - - - - -
4  Усього д оход ів сегментів 26 010 359 7 566 926 34 861

5 Процентні витрати (2 848) (2 453) (28) - (5 329)
6 Від рахування д о резерву під  знецінення кред итів та коштів в інших банках 1 301 155 (430) - 1 026

7 Результат від  операцій з іноземною валютою - - - 2 248 2 248
8 Результат від  переоцінки операцій з іноземною валютою - - - (535) (535)

9 Комісійні витрати (2 820) - (666) (0) (3 486)
10 Від рахування д о резервів за зобов'язаннями (66) - - - (66)

11 Ад міністративні та інші операційні витрати - - - (15 402) (15 402)
12 Витрати за под атком на прибуток - - - (4  383) (4  383)

13 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 21 577 (1 939) 6  442 (17 146) 8 934

Таблиця 26.3. Активи та зобов’язання звітних сегментів за звітний період
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Найменування звітних сегментів Інші сегменти та операції Усього 
послуги корпоративним клієнтам послуги фізичним особам інвестиційна банківська д іяльність 

АКТИВИ СЕГМЕНТІВ 
1 Активи сегментів 165 562 1 758 18 290 - 185 610

2 Усього активів сегментів 165 562 1 758 18 290 - 185 610
3 Нерозпод ілені активи - - - 210 245 210 245

4 Усього активів 165 562 1 758 18 290 210 245 395 855
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ 

5 Зобов'язання сегментів 194 326 59 158 - - 253 484
6 Усього зобов'язань сегментів 194 326 59 158 - - 253 484

7 Нерозпод ілені зобов'язання - - - 6  367 6  367
8 Усього зобов'язань 194 326 59 158 - 6  367 259 851

ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ 
9  Капітальні інвестиції - - - 35 843 35 843

10 Амортизація - - - (3 787) (3 787)

Таблиця 26.4  Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2011 рік
(тис.грн.)

Найменування статті Найменування звітних сегментів Інші сегменти та операції Усього 
послуги корпоративним клієнтам послуги фізичним особам інвестиційна банківська д іяльність 

АКТИВИ СЕГМЕНТІВ 
Активи сегментів 119 058 2 087 49 862 - 171 007 

Необоротні активи, утримувані д ля прод ажу (чи групи вибуття) - - - - - 
Усього активів сегментів 119 058 2 087 49 862 - 171 007 

Інвестиції в асоційовані компанії - - - - - 
Нерозпод ілені активи - - - 103 753 103 753 

Усього активів 119 058 2 087 49 862 103 753 274 760 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ 

Зобов'язання сегментів 98 299 35 597 - - 133 896 
Усього зобов'язань сегментів 98 299 35 597 - - 133 896 

Нерозпод ілені зобов'язання - - - 4  667 4  667 
Усього зобов'язань 98 299 35 597 - 4  667 138 563 

ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ 
Капітальні інвестиції - - - 24  403 24 403 

Амортизація - - - (2 496) (2 496)

Примітка 27. Управління фінансовими ризиками.
Загальні принципи

Функція управління ризиками в Банку зд ійснюється стосовно фінансових, операційних та юрид ичних ризиків.
Фінансові ризики включають кред итний ризик, ризик ліквід ності та ринкові ризики. Управління операційними та

юрид ичними ризиками Банку має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процед ур та політики,
що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

Політика та система управління ризиками Банку постійно перегляд аються та вд осконалюються від повід но д о зміни
ринкових умов та банківських прод уктів. Основним завд анням Банку при управлінні активами та пасивами є зниження

рівня ризику ліквід ності та ринкових ризиків, на які наражається Банк, та максимізація прибутковості.
Основними засад ами політики Банку в сфері управління ризиками є централізація (аналіз ризиків та розрахунки
виконуються централізовано, а д ля бізнес-під розд ілів Банку встановлюються від повід ні ліміти); збалансована

структура ризиків та плати за їх прийняття; забезпечення постійного моніторингу рівня ризику.
Кред итний ризик 

Кред итний ризик визначається як наявний або потенційний ризик д ля над ход жень та капіталу Банку, який виникає
через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання виконати умови буд ь-якої фінансової угод и із

Банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання. Кред итний ризик виникає в результаті кред итних та
інших операцій Банку, внаслід ок яких виникають фінансові активи. 

Банк д отримується принципів обережності та зваженості при формуванні кред итного портфелю. Реалізація цих
принципів забезпечується завд яки якісній оцінці платоспроможності позичальника та вартості застави, провед ення

регулярного моніторингу стану обслуговування боргу та стану застави впрод овж терміну д ії кред итної угод и.
Банк зд ійснює обмеження ризиків кред итних та інвестиційних операцій шляхом д отримання нормативів кред итного

ризику, встановлених Національним банком України, та формування резервів д ля від шкод ування можливих втрат за
активними операціями (кред итними операціями, операціями з цінними паперами, іншими активними операціями).

Якість активів Банку висока, про свід чить як значення показнику питомої ваги простроченої заборгованості за
основною сумою боргу та нарахованими від сотками у чистих активах (0 ,1%), так й значення показнику питомої ваги

негативно класифікованих активів у кред итному портфелі (0 ,5%). З огляд у на вищезазначене, рівень кред итного
ризику Банку є низький та керованим.

Протягом звітного року Банк неухильно д отримувався усіх нормативів кред итного ризику, встановлених
Національним банком України:

Фактичне значення станом на Назва нормативу та його значення станом на місячні звітні д ати 2012 року
Н7 - норматив максимального розміру кред итного ризику на од ного контрагента (не більше 25%) Н8 - норматив

великих кред итних ризиків (не більше 800%) Н9 – норматив максимального розміру кред итів, гарантій та
поручительств, над аних од ному інсайд еру (не більше 5%) Н10 - норматив максимального сукупного розміру кред итів,

гарантій та поручительств, над аних інсайд ерам (не більше 30%)
01.01.2012 19,94 46,27 3,01 4 ,78
01.02.2012 15,40 25,75 2,96 4 ,72
01.03.2012 14,04 14,04 3,04 4 ,78
01.04.2012 9 ,99 0 ,00 3,04 4 ,74



01.04.2012 9 ,99 0 ,00 3,04 4 ,74
01.05.2012 11,20 21,82 2,99 4 ,67
01.06.2012 14,40 35,98 3,05 4 ,73
01.07.2012 14,81 26,45 3,08 4 ,79
01.08.2012 16,21 28,31 3,05 4 ,98
01.09.2012 15,33 27,21 3,08 5,03
01.10.2012 15,73 25,92 3,08 5,05
01.11.2012 16,05 28,98 3,21 5,16
01.12.2012 15,86 40,74 3,20 5,21
01.01.2013 14,49 27,88 3,23 5,21

Ринковий ризик
Ринковий ризик визначається ймовірністю зміни ринкових цін на фінансові та фізичні активи, що перебувають на
балансі банку або обліковуються на позабалансових рахунках. Д о фінансових активів належать грошові кошти,

іноземна валюта, цінні папери; д о фізичних активів – д орогоцінні метали. Основними склад овими ринкового ризику
Банку є валютний, процентний та ціновий ризики.

Д жерелом виникнення валютного ризику є невід повід ність балансових та позабалансових вимог й зобов’язань за
окремими валютами. Управління валютним ризиком зд ійснюється як шляхом зд ійснення контролю над  д отриманням
лімітів від критої валютної позиції, встановлених Національним Банком України, так й встановленням внутрішніх лімітів

валютної позиції за окремими валютами та операціями.
Кількісне вимірювання валютного ризику зд ійснюється Банком за д опомогою аналізу волатильності курсів основних

іноземних валют. За розрахунками станом на кінець 2012 року, втрати Банку від  д ії валютного ризику протягом
наступного календ арного місяця з ймовірністю 95% не перевищать 0 ,3% від  обсягу статутного капіталу.

Протягом звітного року Банк неухильно д отримувався лімітів від критої валютної позиції, встановлених Національним
банком України:

Фактичне значення станом на Назва ліміту та його значення станом на місячні звітні д ати 2012 року
Л13-1 – ліміт д овгої від критої валютної позиції банку (не більше 5%) Л13-2 – ліміт короткої від критої валютної позиції

банку (не більше 10%)
01.01.2012 1,3819 0 ,0000
01.02.2012 4 ,3486 0 ,0000
01.03.2012 2,8353 0 ,1505
01.04.2012 2,6558 0 ,2025
01.05.2012 2,4484 0 ,0000
01.06.2012 0 ,6898 3,7584
01.07.2012 0 ,4849 4 ,1053
01.08.2012 0 ,4156 5,0027
01.09.2012 2,8465 5,6784
01.10.2012 0 ,0000 6 ,1199
01.11.2012 3,4929 5,6908
01.12.2012 0 ,4829 8,4175
01.01.2013 1,6680 6 ,0766

Таблиця 27.1. Аналіз валютного ризику
(тис.грн.)

Ряд ок Найменування валюти На звітну д ату 2012 року На звітну д ату 2011 року 
монетарні активи монетарні зобов’язання чиста позиція монетарні активи монетарні зобов’язання чиста позиція 

1 Д олар США 20389 20109 280 36055 34381 1674
2 Євро 166 7888 (7722) 7124 7066 58

3 Рубль РФ 108215 106365 1850 17114 17026 88
4 Усього 128770 134362 (5592) 60293 58473 1820

Таблиця 27.2. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінного курсу, що
встановлені на звітну д ату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими

(тис.грн.)
Ряд ок Найменування статті На звітну д ату 2012 року На звітну д ату 2011року

вплив на прибуток / (збиток) вплив на власний капітал вплив на прибуток / (збиток) вплив на власний капітал
1 Зміцнення д олара США на 5% 14 14 84 84

2 Послаблення д олара США на 5% (14) (14) (84) (84)
3 Зміцнення євро на 5% (386) (386) 3 3

4 Послаблення євро на 5% 386 386 (3) (3)
5 Зміцнення рубля РФ на 5% 93 93 4  4

6 Послаблення рубля РФ на 5% (93) (93) (4) (4)
Таблиця 27.3. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінного курсу, що

встановлені на звітну д ату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими
(тис.грн.)

Ряд ок Найменування статті Серед ньозважений валютний курс 2012 року Серед ньозважений валютний курс 2011 року
вплив на прибуток / (збиток) вплив на власний капітал вплив на прибуток / (збиток) вплив на власний капітал

1 Зміцнення д олара США на 5% 14 14 84 84
2 Послаблення д олара США на 5%

(14) (14) (84) (84)

3 Зміцнення євро на 5% (386) (386) 3 3
4 Послаблення євро на 5% 386 386 (3) (3)

5 Зміцнення рубля РФ на 5% 93 93 4  4
6 Послаблення рубля РФ на 5% (93) (93) (4) (4)

Д жерелом виникнення процентного ризику є д исбаланс активів та пасивів, чутливих д о зміни процентних ставок. Цей
ризик впливає як на прибутковість банку, так і на економічну вартість його активів, зобов’язань та позабалансових

інструментів.
Банк зд ійснює управління процентним ризиком шляхом встановлення Комітетом з управління активами та пасивами
лімітів д исбалансів між обсягами активів та зобов’язань, чутливих д о зміни процентних ставок, а також затверд ження

мінімальних ставок розміщення (максимальних ставок залучення) коштів. Банк має низький рівень чутливості д о
процентного ризику, що обумовлено структурою пасивів (35% пасивів склад ає власний капітал Банку, 50% – кошти на

вимогу). 
Кількісне вимірювання процентного ризику зд ійснюється Банком за д опомогою метод у д юрації, згід но якого

процентні активи та зобов’язання стають чутливими д о зміни процентних ставок по закінченні строку д ії д оговору або
при настанні планового строку перегляд у процентних ставок. За розрахунками станом на кінець 2012 року, втрати

Банку від  д ії процентного ризику протягом 2013 р. не перевищать 1,75% від  обсягу статутного капіталу за умови, що
рівень процентних ставок зменшиться на 20% від носно д іючих ставок.

Таблиця 27.4 . Загальний аналіз від соткового ризику
(тис.грн.)

Ряд ок Найменування статті На вимогу і менше 1 міс. Від  1 д о 6  міс. Від  6  д о 12 міс. Більше року Усього 
2011 рік

1 Усього фінансових активів 27 899 55 273 41 884 43 247 168 303
2 Усього фінансових зобов’язань 7 896 11 720 13 902 1 791 35 309

3 Чистий розрив за процентними ставками на кінець д ня 31 груд ня 2011 року 20 003 43 553 27 982 41 456 132 994
2012 рік

4  Усього фінансових активів 4  305 74 707 67 735 40 256 187 003
5 Усього фінансових зобов’язань 10 721 17 118 17 955 4  609 50 403

6 Чистий розрив за процентними ставками на кінець д ня 31 груд ня 2012 року (6  416) 57 589 49 780 35 647 136 600

Таблиця 27.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами
Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік

гривня д олари США євро інші гривня д олари США євро інші
Активи 

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 15,93 - - 4 ,75 0 ,14 - - -



2 Кошти в інших банках 14,73 7,60 - 7,93 9 ,54 7,50 - -
3 Кред ити та заборгованість клієнтів 18,64 - - - 16 ,09 - - -

4  Боргові цінні папери у портфелі банку д о погашення 19,24 - - - 19 ,50 - - -
Зобов’язання

5 Кошти банків 12,57 - - - 5,10 2,52 5,55 1,00
6 Кошти клієнтів: 8,40 4 ,82 6 ,66 1,31 5,10 2,52 5,55 1,00

6.1 Поточні рахунки 6 ,22 0 ,20 0 ,16 1,31 5,60 1,00 1,00 1,00
6.2 Строкові кошти 16,23 7,37 7,29 - 14,50 7,49 6 ,98 -

Впрод овж 2012 року Банк не наражався на ціновий ризик, оскільки не провод ив торгівельні операції з цінними
паперами, як від  свого імені так й за д орученням клієнтів.

Таким чином, рівень ринкового ризику є низьким та контрольованим.
Ризик ліквід ності 

Ризик ліквід ності визначається як наявний або потенційний ризик д ля над ход жень та капіталу Банку, який виникає
через його неспроможність виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат.

Д жерелом виникнення ризику ліквід ності є незбалансованість активів та пасивів за термінами д о погашення. 
Політика управління ризиком ліквід ності Банку спрямована на д осягнення оптимального співвід ношення між ризиком

ліквід ності та прибутковістю Банку, забезпечення своєчасного виконання усіх зобов’язань перед  клієнтами та
контрагентами у повному обсязі та без над мірних втрат шляхом збалансованості обсягів активів та зобов’язань Банку

за термінами погашення. 
Оперативне управління ліквід ністю Банку провод иться Від д ілом казначейських та фінансових інститутів. Планове

управління ліквід ністю зд ійснюється Комітетом з питань управління активами та пасивами, який на під ставі
аналітичної інформації щомісячно ухвалює рішення про оптимізацію структури балансу Банку шляхом встановлення

лімітів кред итно-інвестиційних операцій та коригування активів та пасивів за обсягами та строками погашення. 
Д ля забезпечення ліквід ності у разі неперед бачених кризових обставин, Банком прийнято План д ій в умовах кризи

ліквід ності, яким визначені основні засад и антикризового управління ліквід ністю. Банк протягом звітного року
д отримувався нормативів ліквід ності, встановлених Національним банком України:

Фактичне значення станом на Назва нормативу та його значення станом на місячні звітні д ати 2012 року
Н4 - норматив миттєвої ліквід ності (не менш 20%) Н5 - норматив поточної ліквід ності (не менше 40%) Н6 – норматив

короткострокової ліквід ності (не менше 60%)
01.01.2012 75,02 95,02 152,11
01.02.2012 62,54 86,76 136,18
01.03.2012 49,99 68,44 141,86
01.04.2012 62,14 96,25 128,60
01.05.2012 45,60 74,06 133,69
01.06.2012 39,19 69,05 121,10
01.07.2012 29,00 58,08 128,30
01.08.2012 33,86 66,40 119,84
01.09.2012 39,61 68,97 121,14
01.10.2012 20,78 58,98 127,07
01.11.2012 26,33 56,97 118,64
01.12.2012 45,65 50,63 123,30
01.01.2013 82,64 79,25 120,10

Таблиця 27.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2012 рік
(тис.грн.)

Ряд ок Найменування статті На вимогу та менше 1 міс. Від  1 д о 3 міс. Від  3 д о 12 міс. Від  12 міс. д о 5 років Усього 
1 Кошти клієнтів: 212 154 12 134 24 292 4  904 253 484

1.1 Кошти фізичних осіб 22 519 9  364 22 444 4  904 59 231
1.2 Інші 189 635 2 770 1 848 - 194 253

2 Інші фінансові зобов’язання 837 - - - 837
3 Усього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов’язаннями 212 991 12 134 24 292 4  904 254 321

Таблиця 27.9 . Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2011 рік
(тис.грн.)

Ряд ок Найменування статті На вимогу та менше 1 міс. Від  1 д о 3 міс. Від  3 д о 12 міс. Від  12 міс. д о 5 років Усього 
1 Кошти клієнтів: 105 953 8 898 17 344 1 701 133 896

1.1 Кошти фізичних осіб 13 289 3 837 16 770 1 701 35 597
1.2 Інші 92 664 5 061 574 - 98 299

2 Інші фінансові зобов’язання 62 - 3 - 65
3 Усього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов’язаннями 106 015 8 898 17 347 1 701 133 961
Таблиця 27.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків

погашення за 2012 рік
(тис.грн.)

Ряд ок Найменування статті На вимогу та менше 1 міс. Від  1 д о 3 міс. Від  3 д о 12 міс. Від  12 міс. д о 5 років Понад  5
років Усього 

Активи 
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 166 891 - - - - 166 891

2 Кошти в інших банках - 4  770 13 519 - - 18 289
3 Кред ити та заборгованість клієнтів 6  530 13 606 92 434 29 138 10 141 718
4 Цінні папери в портфелі банку д о погашення - 786 15 641 9  175 - 25 602

5 Інші фінансові активи - 95 3 176 - - 3 271
6 Усього фінансових активів 173 421 19 257 124 770 38 313 10 355 771

Зобов'язання 
7 Кошти клієнтів 212 227 12 135 24 252 4  870 - 253 484

8 Інші фінансові зобов'язання 837 - - - - 837
9 Усього фінансових зобов’язань 213 064 12 135 24 252 4  870 - 254 321

10 Чистий розрив ліквід ності на кінець д ня 31 груд ня (39 643) 7 122 100 518 33 443 10 101 450
11 Сукупний розрив ліквід ності на кінець д ня 31 груд ня (39 643) (32 521) 67 997 101 440 101 450 101 450

Таблиця 27.11. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків
погашення за 2011 рік

(тис.грн.)
Ряд ок Найменування статті На вимогу та менше 1 міс. Від  1 д о 3 міс. Від  3 д о 12 міс. Від  12 міс. д о 5 років Понад  5

років Усього 
Активи 

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 93 802 - - - - 93 802
2 Кошти в інших банках - 12 967 17 169 - - 30 136

3 Кред ити та заборгованість клієнтів 9  068 4  117 64 038 33 996 55 111 274
4 Цінні папери в портфелі банку д о погашення - 152 - 9  719 - 9  871

5 Інші фінансові активи 175 - 2 403 - - 2 578
6 Усього фінансових активів 103 045 17 236 83 610 43 715 55 247 661

Зобов'язання 
7 Кошти клієнтів 105 953 8 898 17 344 1 701 - 133 896

8 Інші фінансові зобов'язання 62 - 3 - - 65
9 Усього фінансових зобов’язань 106 015 8 898 17 347 1 701 - 133 961

10 Чистий розрив ліквід ності на кінець д ня 31 груд ня (2 970) 9  338 66 263 42 014 55 113700
11 Сукупний розрив ліквід ності на кінець д ня 31 груд ня (2 970 5 368 71 631 113 645 113 700 113 700

Примітка 28. Управління капіталом
Мета Банку при управлінні капіталом полягає як у д отриманні нормативних вимог щод о капіталу, встановлених
Національним банком України, так й у забезпеченні спроможності Банку функціонувати як безперервно д іюче

під приємство.
Політика Банку щод о управління капіталом перед бачає під тримку його розміру на рівні, необхід ному та д остатньому

д ля забезпечення належної д овіри з боку кред иторів та інших учасників ринку, а також розвитку бізнесу в
майбутньому. При цьому враховується вплив рівня капіталу на прибутки акціонерів, у зв’язку з чим Банк визнає



необхід ність під тримання балансу між під вищенням прибутковості, що є можливим в результаті погіршення
співвід ношення запозиченого та власного капіталу, та перевагами й стабільністю, які забезпечуються за рахунок

стійкості позиції капіталу. 
Регулятивний капітал банку розраховано на основі облікових д аних згід но вимог «Інструкції про поряд ок регулювання

д іяльності банків в Україні», затверд женої постановою Правління НБУ N 368 від  28.08.2001р.
Станом на кінець д ня 31 груд ня 2012 р. Банк від повід ав усім нормативним вимогам щод о капіталу, встановленим

Національним банком України, а саме:
- значення нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1) становило 126,97 млн.грн. при мінімально

необхід ному значенні 120,00 млн.грн.;
- значення нормативу д остатності (ад екватності) регулятивного капіталу (Н2) становило 43% при мінімально

необхід ному значенні 10%;
- значення нормативу співвід ношення регулятивного капіталу д о сукупних активів (Н3) становило 32% при мінімально

необхід ному значенні 9%.
Таблиця 28.1. Структура регулятивного капіталу

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік

1 ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ (ОК) (капітал 1-го  рівня) 121 707 121 097
1.1. Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал 120 000 120 000 

1.2. Розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок нерозпод іленого прибутку 1 790 1 220 
1.2.2.1 З них: резервні фонд и 1 790 1 220 

1.3. Зменшення ОК (сума нед осформованих резервів; нематеріальних за мінусом суми зносу; капітальних вклад ень у
нематеріальні активи; збитків минулих та поточного років) 83 123

у тому числі: 
1.3.1. Нематеріальні активи за мінусом суми зносу 83 123

2 Д ОД АТКОВИЙ КАПІТАЛ (Д К) (капітал 2-го  рівня) 5 265 8 746
2.1. Резерви під  станд артну заборгованість інших банків, під  станд артну заборгованість за кред итами, які над ані

клієнтам та під  станд артну заборгованість за операціями за позабалансовими рахунками (з урахуванням переоцінки
ОЗ) 63 288

2.2. Результат переоцінки основних засобів 
2.3. Розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п) 5 202 8 458

РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ (РК) 126 972 129 843 

Примітка 29. Потенційні зобов’язання банку
У цій примітці від ображені суми потенційних зобов’язань Банку за станом на кінець д ня 31 груд ня 2012 року, зокрема:

а) розгляд  справ у суд і. 
Банк упрод овж 2012 року мав д екілька суд ових справ, які були перед бачувальні та особливого впливу на фінансовий

стан ПАТ "МОТОР-БАНК" не зд ійснили.
б) потенційні под аткові зобов’язання.

Станом на кінець д ня 31 груд ня 2012 року керівництво Банку вважає, що його тлумачення под аткового
законод авства є правильними, Банк повністю д отримувався вимог законод авства і сплатив усі под атки, тому

неперед бачених зобов`язань, що пов`язані з виникненням под аткових зобов`язань, у Банку немає.
в) зобов’язання за капітальними інвестиціями.

Станом на кінець д ня 31 груд ня 2012 року загальна сума контрактних зобов’язань, пов’язаних з реконструкцією
буд івель банку становила 1 574 тис.грн.

г) зобов’язання оперативного лізингу (оренд и).
Станом на кінець д ня 31 груд ня 2012року у Банку в оперативному лізингу (оренд і) за невід мовними д оговорами про

оперативнпй лізинг (оренд у) знаход яться нежитлові приміщення, в яких розміщені установи Банку (від д ілення №1,
№2).

Таблиця 29.1. Майбутні мінімальні оренд ні платежі за невід мовним д оговором про оперативний лізинг (оренд у) 
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік
1 Від  1 д о 5 років 219 384

2 Усього 219 384
ґ) д отримання особливих вимог. 

Станом на кінець д ня 31 груд ня 2012 року Банк не мав д оговорів за отриманими позиковими коштами з іншими
кред итними організаціями.

д ) зобов’язання з кред итування.
Зобов’язання пов’язані з кред итуванням являють собою невикористані суми, призначені д ля кред итування у формі

кред итів, гарантій. Гарантії являють собою безвід кличні гарантії того , що Банк зд ійснить платежі на користь третіх осіб
у випад ку невиконання клієнтами своїх зобов`язань та мають той самий ризик, що і кред ити. Стосовно кред итного

ризику за зобов’язаннями щод о над ання кред итів Банк не наражається на потенційні збитки в загальній сумі
невикористаних зобов’язань у разі повної вид ачі клієнтам невикористаної суми таких кред итів, оскільки виконання
більшості зобов’язань щод о над ання кред итів залежить від  д отримання клієнтами певних кред итних станд артів.

Загальна сума невикористаних кред итних ліній та гарантій за угод ами необов’язково являє собою майбутні потреби у
грошових коштах, оскільки строк д ії таких фінансових інструментів може закінчитися без фінансування.

Таблиця 29.2. Структура зобов’язань з кред итування 
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік
1 Зобов’язання з кред итування, що над ані 2 916 863

2 Невикористані кред итні лінії 36  062 19 159
3 Гарантії вид ані 342 300

3 Резерв за зобов’язаннями, що пов’язані з кред итуванням (26) (67)
4  Усього зобов’язань, що пов’язані з кред итуванням, за мінусом резерву 39 294 20 255

Табл. 29.3. Зобов’язання з кред итування у розрізі валют
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік
1 Гривня 39 294 20 255
2 Усього 39 294 20 255

е) Активи, над ані Банком в заставу станом на кінець д ня 31 груд ня 2012 року, від сутні.
Примітка 30. Справед лива вартість фінансових інструментів

Справед лива вартість – це сума за якою можна обміняти активи або погасити заборгованість в операції між
обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. Справед ливою вартістю д ля фінансових активів, які активно

котируються на ринку, є ціни котирування на активному ринку
Якщо ринок д ля фінансового інструменту не є активним, Банк встановлює справед ливу вартість, застосовуючи

наступні метод и:
- метод  оцінювання, який базується на застосуванні останіх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та

незалежними сторонами (якщо вони д оступні);
- метод  посилання на поточну вартість іншого ід ентичного (под ібного за валютою, строком, типом ставки від сотка,

структурою грошових потоків, кред итним ризиком, забезпеченням та іншими ознаками) інструмента;
- метод  аналізу д исконтованих грошових потоків, тощо.

Вказані метод и застосовуються Банком при визначени процентної політики та тарифів Банку та є критеріями
справед ливої вартості фінансових інструментів. 

Таблиця 30.1. Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік
справед лива вартість балансова вартість справед лива вартість балансова вартість

ФІНАНСОВІ АКТИВИ 
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 168 879 168 879 95 108 95 108

2 Кошти в інших банках 18 289 18 289 30 136 30 136
3 Кред ити та заборгованість клієнтів 141718 141 718 111274 111 274

4 Цінні папери в портфелі банку д о погашення 25 602 25 602 9  871 9  871
5 Інші фінансові активи 9  311 9  311 5 464 5 464



5 Інші фінансові активи 9  311 9  311 5 464 5 464
6 Усього фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю 363 799 363 799 250 953 250 953

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
7 Кошти клієнтів 253 484 253 484 133 896 133 896
8 Інші фінансові зобов’язання 1 719 1 719 537 537

9 Усього фінансових зобов’язань, що обліковуються за амортизованою вартістю 255 203 255 203 134 433 134 433
Справед лива вартість визначається як вартість, за якою фінансовий інструмент може бути прид баний під  час

зд ійснення операції між д обре по інформованими, незалежними сторонами, які мають намір провести таку операцію,
крім випад ків примусового або ліквід аційного прод ажу. Оцінки, пред ставлені у цій фінансовій звітності, можуть не

від ображати суми, які Банк зміг би отримати при фактичній реалізації тих чи інших фінансових інструментів. 
Справед лива вартість грошових коштів та їх еквівалентів, коштів в інших банках, кред итів та заборгованості клієнтів,
інших фінансових активів, коштів клієнтів, інших фінансових зобовязань приблизно д орівнює балансовій вартості.

Примітка 31. Под ання фінансових інструментів за категоріями оцінки
Таблиця 31.1. Фінансові активи за категоріями оцінки за 2012 рік

(тис. грн.) 
Ряд ок Найменування статті Кред ити та д ебіторська заборгованість Активи, д оступні д ля прод ажу Фінансові активи за
справед ливою вартістю з від ображенням переоцінки як прибутку/збитку Інвестиції, утримувані д о погашення Усього

АКТИВИ 
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 166 891 - - - 166 891

2 Кошти в інших банках: 18 289 - - - 18 289
2.1 Кред ити, над ані іншим банкам 18 289 - - - 18 289

3 Кред ити та заборгованість клієнтів: 141 718 - - - 141 718
3.1 Кред ити юрид ичним особам 139 954 - - - 139 954

3.2 Іпотечні кред ити фізичних осіб 181 - - - 181
3.3 Кред ити на поточні потреби фізичним особам 1 583 - - - 1 583
4 Цінні папери в портфелі банку д о погашення 25 602 - - - 25 602

5 Інші фінансові активи: 3 271 - - - 3 271
5.1 Грошові кошти з обмеженим правом користування 3 176 - - - 3 176

5.2 Інші фінансові активи 95 - - - 95
6 Усього фінансових активів 355 771 - - 355 771

Таблиця 31.2. Фінансові активи за категоріями оцінки за 2011 рік
(тис. грн.) 

Ряд ок Найменування статті Кред ити та д ебіторська заборгованість Активи, д оступні д ля прод ажу Фінансові активи за
справед ливою вартістю з від ображенням переоцінки як прибутку/збитку Інвестиції, утримувані д о погашення Усього

АКТИВИ 
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 93 802 - - - 93 802

2 Кошти в інших банках: 30 136 - - - 30  136
2.1 Д епозити в інших банках 9  925 - - - 9  925

2.3 Кред ити, над ані іншим банкам 20 211 - - - 20  211
3 Кред ити та заборгованість клієнтів: 111 274 - - - 111 274

3.1 Кред ити юрид ичним особам 109 454 - - - 109 454
3.2 Іпотечні кред ити фізичних осіб 298 - - - 298

3.3 Кред ити на поточні потреби фізичним особам 1 522 - - - 1 522
4 Цінні папери в портфелі банку д о погашення 9  871 - - - 9  871

5 Інші фінансові активи: 2 578 - - - 2 578
5.1 Д ебіторська забор-гованість за операціями з платіжними картками 126 - - - 126

5.2 Грошові кошти з обмеженим правом користування 2 405 - - - 2 405
5.3 Інші фінансові активи 47 - - - 47

6 Усього фінансових активів 247 661 - - - 247 661
Примітка 32. Операції з пов’язаними сторонами

Банк зд ійснює операції з пов’язаними особами від повід но д о банківської ліцензії та письмового д озволу на
зд ійснення операцій, над аного Національним банком України, з урахуванням обмежень, визначених чинним

законод авством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Міжнарод ного станд арту
бухгалтерського обліку 24 (МСБО 24) та внутрішніми нормативними д окументами Банку. З цією метою в Банку д іє
низка внутрішніх нормативних д окументів, а саме: Метод ика визначення інсайд ерів/пов’язаних осіб ПАТ «МОТОР-
БАНК», затверд жена Правлінням Банку, від повід но д о якої провод иться визначення приналежності контрагентів

Банку д о кола інсайд ерів/пов’язаних осіб, Положення про провед ення операцій з пов’язаними особами ПАТ
«МОТОР-БАНК» та Положення про провед ення операцій з інсайд ерами у ПАТ «МОТОР-БАНК», які регламентують

поряд ок зд ійснення, контроль та нагляд  за операціями з пов’язаними особами.
Інсайд ери/пов’язані особи – юрид ичні або фізичні особи, у визначенні Закону України «Про банки і банківську

д іяльність » та Інструкції про поряд ок регулювання д іяльності банків в Україні», затверд женої Постановою Правління
Національного банку Укріїни від  28 серпня 2001 року № 368. 

Операція з пов’язаною особою – над ання або обмін ресурсами, послугами або зобов’язаннями між пов’язаними
особами, незалежно від  того , чи стягується за це плата.

Значний вплив – це можливість брати участь у прийнятті рішень юрид ичної особи щод о визначення фінансової або
операційної політики та від повід них питань, що, од нак, не перед бачає контролю за цим процесом. 

Контроль – це можливість зд ійснювати вирішальний вплив на управління або д іяльність юрид ичної особи, у тому
числі обумовлена волод інням 50 чи більше від сотками статутного капіталу, д оговором або буд ь-яким іншим чином.

База інсайд ерів/пов’язаних осіб – визначений перелік контрагентів Банку, які по  від ношенню д о Банку є
інсайд ерами/пов’язаними особами (клієнти Банку).

Правлінням Банку д вічі на рік (станом на 1 січня та 1 липня) ретельно розгляд ається та затверд жується база
інсайд ерів/пов’язаних осіб Банку. 

Перелік пов’язаних осіб критично перегляд ається й обговорюється принаймні од ин раз на рік на засід аннях
Спостережної рад и Банку.

У Банку забезпечується наявність від повід них інформаційних систем д ля виявлення активних операцій з
інсайд ерами/пов’язаними особами, вед ення переліку інсайд ерів/пов’язаних осіб Банку, визначення обсягу операцій

щод о кожного інсайд ера/пов’язаної особи, а також загального обсягу таких операцій з метою їх моніторингу.
Таблиця 32.1. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами за станом на кінець д ня 31 груд ня 2012 року

(тис. грн.)
Ряд ок Найменування статті Найбільші учасники (акціонери) банку Провід ний управлінський персонал Інші пов'язані

особи
1 Кред ити та заборгованість клієнтів (контрактна процентна ставка 17-25 %) 

- 
161 
4254

2 Резерв під  заборгованість за кред итами за станом на 31 груд ня 
- 

(54) 
(152)

3 Інші активи - - 4
4 Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0-21 %) 115 743 918 21 763

5 Резерви за зобов'язаннями - - -
6  Інші зобов'язання 1 1 1

Таблиця 32.2. Д оход и та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2012 рік
(тис.грн.)

Ряд ок Найменування статті Найбільші учасники (акціонери) банку Провід ний управлінський персонал Інші пов’язані
сторони

1 Процентні д оход и - 28 359
2 Процентні витрати ( 2 473) ( 28) ( 433)

3 Результат від  операцій з іноземною валютою 2 728 - 40
4 Комісійні д оход и 4  375 13 533

5 Комісійні витрати (476) - -



6 Ад міністративні та інші операційні витрати (358) (3 408) (240)
Таблиця 32.3. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на кінець д ня 31 груд ня

2012 року 
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Найбільші учасники (акціонери) банку Провід ний управлінський персонал Інші пов’язані
сторони

1 Інші зобов’язання - 173 4  821
1.1 Зобов'язання з кред итування що над ані - 173 4  821

Таблиця 32.4 . Загальна сума кред итів, над аних пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом
2012 року
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Найбільші учасники (акціонери) банку Провід ний управлінський персонал Інші пов’язані
сторони

1 Сума кред итів, над аних пов’язаним сторонам протягом період у - 64 738
2 Сума кред итів, погашених пов’язаними сторонами протягом період у - 67 298

Таблиця 32.5. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами за станом на кінець д ня 31 груд ня 2011 року
(тис.грн.)

Ряд ок Найменування статті Найбільші учасники (акціонери) банку Провід ний управлінський персонал Інші пов’язані
сторони

1 Кред ити та заборгованість клієнтів (контрактна процентна ставка 17-25%) - 173 5 169
2 Резерв під  заборгованість за кред итами за станом на 31 груд ня - ( 40) (57)
3 Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0-21,5%) 58 994 1 038 34 090

4 Інші зобов’язання 1 1 4
Таблиця 32.6 . Д оход и та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2011 рік

(тис.грн.)
Ряд ок Найменування статті Найбільші учасники (акціонери) банку Провід ний управлінський персонал Інші пов’язані

сторони
1 Процентні д оход и - 32 769

2 Процентні витрати ( 1 328) ( 73) (1 406)
3 Результат від  операцій з іноземною валютою 4 259 - 21

4 Комісійні д оход и 2 507 3 617
5 Комісійні витрати (263) - -

6  Ад міністративні та інші операційні витрати (929) (2 916) (498)

Таблиця 32.7. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на кінець д ня 31 груд ня
2011 року 
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Найбільші учасники (акціонери) банку Провід ний управлінський персонал Інші пов’язані
сторони

1 Інші зобов’язання - 132 295
1.1 Інші зобов’язання що над ані - 132 295

Таблиця 32.8. Загальна сума кред итів, над аних пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом
2011 року
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті Найбільші учасники (акціонери) банку Провід ний управлінський персонал Інші пов’язані
сторони

1 Сума кред итів, над аних пов’язаним сторонам протягом період у - 116 1721
2 Сума кред итів, погашених пов’язаними сторонами протягом період у - 58 299

Таблиця 32.9 . Виплати провід ному управлінському персоналу
(тис. грн.)

Ряд ок Найменування статті 2012 рік 2011 рік
витрати нараховане зобов’язання витрати нараховане зобов’язання

1 Поточні виплати працівникам 3 393 - 2 899 -

Примітка 33. Под ії після д ати балансу
Після звітної д ати (31 груд ня 2012 року) д о д ати формування фінансової звітності Банку за 2012 рік под ій, які б
суттєво вплинули на показники фінансового звіту Банку за 2012 рік та потребували б окремого висвітлення, не

від булося.
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