
Титульний аркуш 

 
30.07.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 12 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Чихун Вадим Васильович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2020 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "МОТОР-БАНК" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35345213 

4. Місцезнаходження: 69068, Запорізька обл., м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, 

будинок 54 "Б" 

5. Міжміський код, телефон та факс: 061-769-75-55, 061-769-75-55 

6. Адреса електронної пошти: bank@motor-bank.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/APM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://motor-bank.ua/upload/iblock/448

/35345213_2kv_2020.pdf 30.07.2020 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

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



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

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

АТ "МОТОР-БАНК" (далi Емiтент) не заповнював Iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї та iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї 

тому, що вид дiяльностi Емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво 

та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  

 

Облiгацiї (будь-яких видiв) Емiтент не випускав. 

 

Будь-якi iншi цiннi папери, крiм власних простих iмених акцiй АТ "МОТОР-БАНК", Емiтент 

не випускав.  

 

Похiднi цiннi папери Емiтентом не розмiщувалися.  

 

Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.  

 

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не заповнювалась 

в зв'язку з тим, що в звiтному кварталi не приймалися вiдповiднi рiшення. 

 

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть 

голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, 

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не 

заповнювалась, не мало мiсце в звiтному кварталi. 

 

Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв не заповнювалась, не мало мiсце в звiтному 

кварталi. 

 

Iнформацiя про замiну управителя, iнформацiя про керуючого iпотекою, iнформацiя про 

трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, iнформацiя про змiни в реєстрi 

забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом, 

iнформацiя про iпотечне покриття, iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює 

обслуговування iпотечних активiв, промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя 

(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним 

суб'єктом забезпечення окремо) не заповнено, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 

iпотечних цiнних паперiв.  

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнено, оскiльки емiтент не здiйснював емiсiї цiльових 

облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта 



(частини об'єкта) житлового будiвництва.  

 

Промiжну фiнансову звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку, емiтент не складає, оскiльки складає фiнансову звiтнiсть за 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.  

 

Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською 

фiрмою) не надається, оскiльки промiжна фiнансова звiтнiсть за 2 квартал 2020 року не була 

перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою) у будь-який спосiб. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "МОТОР-БАНК" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 07.08.2007 

3. Територія (область) 

 Запорізька обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 200000000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 170 

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

 64.19 - Iншi види грошового посередництва 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори акцiонерiв (Єдиний акцiонер), Наглядова рада, Правлiння. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Богуслаєв Вячеслав Олександрович д/в д/в 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 1 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Нацiональний банк України, МФО 300001 

2) IBAN 

 UA223000010000032004121301026 

3) поточний рахунок 

 UA223000010000032004121301026 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "Укрексiмбанк", МФО 322313 

5) IBAN 

 UA543223130000016002012139521 

6) поточний рахунок 

 UA543223130000016002012139521 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 



наявності) 

1 2 3 4 5 

Банкiвськi послуги 238 11.11.2011 Нацiональний банк України  

Опис 

Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених 

частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть" є безстроковою.  

 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради, незалежний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Хохлов Юрiй Олександрович 

3. Рік народження 

 1957 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 39 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "МОТОР-БАНК", 35345213, Голова Наглядової ради, незалежний директор  

7. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi 

персональних змiн по посадi не було.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Дем'янова Олена Вiкторiвна 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 15 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "МОТОР-БАНК", 35345213, Член Наглядової ради   

7. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi 

персональних змiн по посадi не було.  

 

1. Посада 

 Заступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лунiн Вiктор Олексiйович 

3. Рік народження 

 1952 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 



 43 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "МОТОР-БАНК", 35345213, Член Наглядової ради  

7. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi 

персональних змiн по посадi не було.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Пересада Сергiй Анатолiйович 

3. Рік народження 

 1960 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 34 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "МОТОР-БАНК", 35345213, Член Наглядової ради   

7. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi 

персональних змiн по посадi не було.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Савченко Андрiй Вiкторович 

3. Рік народження 

 1976 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "МОТОР-БАНК", 35345213, Член Наглядової ради   

7. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi 

персональних змiн по посадi не було.  

 

1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Чихун Вадим Васильович 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Кредитпромбанк", 21666051, Заступник керуючого фiлiєю   



7. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi 

персональних змiн по посадi не було. 

 

1. Посада 

 Перший заступник Голови Правлiння, член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бериславський Сергiй Миколайович 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 14 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "МОТОР-БАНК", 35345213, Заступник Голови Правлiння , ЄДРПОУ 35345213  

7. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi 

персональних змiн по посадi не було.  

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння, член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Воiнов Євген Михайлович 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "МОТОР-БАНК", 35345213, Радник Спостережної ради 

7. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi 

персональних змiн по посадi не було.    

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер, член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мотроненко Лариса Олексiївна 

3. Рік народження 

 1968 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", 13857564, Начальник управлiння бухгалтерського облiку та 

звiтностi  

7. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi 



персональних змiн по посадi не було.   

 

1. Посада 

 Вiдповiдальний працiвник - начальник управлiння фiнансового монiторингу, Член 

Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Удовiченко Олександр Васильович 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 22 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "БАНК КIПРУ", 19358784, Головний спецiалiст вiддiлу фiнансового монiторингу 

юридичного управлiння  

7. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi 

персональних змiн по посадi не було.   

 

1. Посада 

 Начальник управлiння аналiзу та оцiнки ризикiв, член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Патлах Вiталiй Федорович 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "МОТОР-БАНК", 35345213, Начальник вiддiлу аналiзу та управлiння ризиками   

7. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi 

персональних змiн по посадi не було.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, незалежний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Приходько Нiна Миколаївна 

3. Рік народження 

 1953 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 42 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Обласне вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк в м. Запорiжжя, 00039002, головний бухгалтер 

7. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi 

персональних змiн по посадi не було.  



 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, незалежний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Суржик Iнна Вiкторiвна 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 19 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Донецька фiлiя АТ "ОТП Банк", 21685166, директор 

7. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi 

персональних змiн по посадi не було.  

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 12500 X X 

у тому числі:  

д/н 30.12.1899 12500 0 30.12.1899 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

д/н 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

д/н 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

д/н 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

д/н 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

д/н 30.12.1899 0 X 30.12.1899 

Податкові зобов'язання X 200 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 



Інші зобов'язання та забезпечення X 937123 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 949823 X X 

Опис Iншi зобов'язання та забезпечення це - кошти клiєнтiв - 908616 

тис.грн., резерви за зобов'язаннями- 635 тис. грн., зобов'язання 

з оренди - 3 703 тис. грн., iншi зобов'язання - 24169 тис. грн. 

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

04.07.2017 70/1/2017 НКЦПФР UA4000025712 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

100 2000000 200000000 100 

Опис 

Щодо iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента, а також iнформацiї про факт 

включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi, мети емiсiї, способу, в який здiйснювалась пропозицiя, 

дострокове погашення тощо - не мало мiсця у звiтному перiодi: торгiвлi не було, включення до лiстiнгу, реєстру, списку не було, емiсiї не було, 

пропозицiй не було.  

Випуску облiгацiй в звiтному перiодi не було. 

 



IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані: телефон та адреса 

електронної пошти корпоративного 

секретаря 

1 2 3 

19.12.2013 Коровiн Денис Володимирович (061) 769 75 80, kdv@motor-bank.com.ua 

Опис 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

Досвiд роботи: з 27.01.2009р. по 02.08.2011р. проходив службу в Державнiй 

кримiнально-виконавчiй службi України; з 11.08.2011р. по 23.04.2012р. займав 

посаду iнспектора служби безпеки ПАТ "МОТОР-БАНК"; з 24.04.2012р. по 

18.12.2013р. займав посаду юрисконсульта юридичного вiддiлу ПАТ 

"МОТОР-БАНК"; з 19.12.2013р. по 05.06.2017р. займав посаду корпоративного 

секретаря ПАТ "МОТОР-БАНК", з 06.06.2017р.  по 31.08.2018  займав посаду 

корпоративного секретаря - начальника вiддiлу корпоративного управлiння АТ 

"МОТОР-БАНК". З 03.09.2018  i по теперiшнiй час займає посаду Корпоративного 

секретаря.  

 

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 30.06.2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 483 077 226 285 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
1010 0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
1020 0 0 

Кошти в інших банках 1030 0 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 523 062 666 457 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 180 113 260 387 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 44 45 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 0 0 

Відстрочений податковий актив 1100 685 685 

Гудвіл 1110 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 46 934 50 078 

Інші фінансові активи 1130 0 0 

Інші активи 1140 34 339 21 257 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 

Усього активів 1999 1 268 254 1 225 194 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 12 500 0 



Кошти клієнтів 2010 908 616 880 826 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
2020 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 0 0 

Інші залучені кошти 2040 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2050 200 973 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 0 0 

Резерви за зобов'язаннями 2070 635 514 

Інші фінансові зобов'язання 2080 0 0 

Інші зобов'язання 2090 27 872 10 747 

Субординований борг 2100 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 2110 0 0 

Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст 

їх показників 
2990  

Зобов'язання – усього за додатковими статтями 2990 0 0 

Усього зобов'язань 2999 949 823 893 060 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 3000 200 000 200 000 

Емісійні різниці 3010 39 012 39 012 

Незареєстрований статутний капітал 3020 0 0 

Інший додатковий капітал 3030 0 0 

Резерви та інші фонди банку 3040 7 206 6 098 

Резерви переоцінки 3050 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 72 213 87 024 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та 

вміст їх показників 
3490  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 3490 0 0 

Неконтрольована частка 3500 0 0 

Усього власного капіталу 3999 318 431 332 134 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 1 268 254 1 225 194 

Примітки: д/н 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

29.07.2020 року Керівник В.В. Чихун 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Трубнiкова Л.Ю. Головний бухгалтер Л.О. Мотроненко 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 
за 2 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 56 956 61 926 

Процентні витрати 1005 -20 297 -20 767 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 36 659 41 159 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках 

1020 0 0 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 0 0 

Комісійні доходи 1040 18 601 21 888 

Комісійні витрати 1045 -5 142 -4 848 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1050 0 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
1060 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
1070 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 5 368 2 728 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 1 444 -173 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
1100 0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

1110 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

1120 0 102 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення дебіторської заборгованості та інших 

фінансових активів 

1130 -842 297 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 

1140 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 

1150 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 

зобов'язаннями 
1160 -118 -15 

Інші операційні доходи 1170 1 093 582 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 -48 141 -46 104 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 1190 0 0 

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст 

показників 
1390  



Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими 

статтями 
1390 0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст 

показників 
1395  

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими 

статтями 
1395 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1500 8 922 15 616 

Витрати на податок на прибуток 1510 -1 685 -2 953 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 7 237 12 663 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 7 237 12 663 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів 
2000 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2040 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2190  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2190 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2195  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2195 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2250 0 0 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований 

у прибуток чи збиток після оподаткування 
2360 0 0 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2510 0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків 
2520 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності 
2530 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2540 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2690  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2690 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2695  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2695 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу,  що буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2750 0 0 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування 
2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 0 0 



Усього сукупного доходу за рік 2999 7 237 12 663 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 7 237 12 663 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 7 237 12 663 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

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

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 3,62000 6,33000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4120 0,00000 0,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 

діяльності: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4210 0,00000 0,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4220 0,00000 0,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік 
4310 3,62000 6,33000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 0,00000 0,00000 

Примітки: д/н 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

29.07.2020 року Керівник В.В. Чихун 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Трубнiкова Л.Ю. Головний бухгалтер Л.О. Мотроненко 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 2 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконт-р

ольо-вана 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутни

й капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатков

ий 

капітал 

незареєст

рований 

статутни

й капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцін

ки 

нерозподі

лений 

прибуток 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на кінець періоду, що 

передує попередньому періоду (до 

перерахунку) 

1000 200 000 39 012 0 4 334 0 66 740 310 086 0 310 086 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 22 048 22 048 0 22 048 

    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

1310 0 0 0 1 764 0 -1 764 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 1345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



    анулювання 1358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 1370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець попереднього 

періоду 

2000 200 000 39 012 0 6 098 0 87 024 332 134 0 332 134 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 7 237 7 237 0 7 237 

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

2310 0 0 0 1 108 0 -1 108 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 2330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 2345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 2354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 2370 0 0 0 0 0 -20 940 -20 940 0 -20 940 

Додаткові статті – опис статей та 

вміст показників 

  

Додаткові статті – усього за 

додатковими статтями 

9990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного 

періоду 

9999 200 000 39 012 0 7 206 0 72 213 318 431 0 318 431 

Примітки: д/н 

Затверджено до випуску та підписано 

 

29.07.2020 Керівник В.В. Чихун 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Трубнiкова Л.Ю. Головний бухгалтер Л.О. Мотроненко 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 2 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 57 643 62 616 

Процентні витрати, що сплачені 1015 -24 221 -23 567 

Комісійні доходи, що отримані 1020 18 549 21 823 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 -5 283 -4 887 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 5 368 2 728 

Інші отримані операційні доходи 1100 1 082 577 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 -28 661 -24 888 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 -11 752 -15 288 

Податок на прибуток, сплачений 1800 -2 438 -3 202 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 10 287 15 912 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 142 097 -57 267 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 -14 097 15 509 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 -1 155 100 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 12 475 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 31 778 -253 475 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 15 835 12 719 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 197 220 -266 502 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 



Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 -12 389 000 -8 847 000 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 12 469 000 8 937 000 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 -569 -2 727 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 -95 -385 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
2999 79 336 86 888 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 -20 940 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від фінансової діяльності 
3999 -20 940 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 1 452 -182 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 257 068 -179 796 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 226 701 351 722 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 483 769 171 926 

Примітки: д/н 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

29.07.2020 року Керівник В.В. Чихун 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Трубнiкова Л.Ю. Головний бухгалтер Л.О. Мотроненко 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Примітки до фінансової звітності 
за 2 квартал 2020 року 

 

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО БАНК 

 

Найменування, мiсцезнаходження Банку. 

Повне офiцiйне найменування: акцiонерне товариство "МОТОР-БАНК". 

Скорочене офiцiйне найменування: АТ "МОТОР-БАНК" 

Мiсцезнаходження Банку: Україна, 69068, м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, буд.54 "Б". 

Дата державної реєстрацiї Банку: 07.08.2007 року. Дата перереєстрацiї у зв'язку зi змiною 

мiсцезнаходження: 16.12.2009 року (Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiя А 01 № 

027625). 

Єдиним акцiонером Банку з 25.05.2017 р. є Богуслаєв Вячеслав Олександрович.  

Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про Банк: http://motor-bank.ua/ 

Органiзацiйно-правова форма Банку. 

Банк дiє як приватне акцiонерне товариство 

Назва органу управлiння, у вiданнi якого перебуває Банк.  

Банк є самостiйним суб'єктом господарювання. 

Характеристика банкiвської дiяльностi.  

АТ "МОТОР-БАНК" дiє на банкiвському ринку Запорiзької областi з 2008 року (статутний капiтал банку 

станом на кiнець дня 31 березня 2020 року складає 200 млн. грн.). 

Клiєнти АТ "МОТОР-БАНК" - фiзичнi та юридичнi особи, резиденти та нерезиденти, якi здiйснюють 

свою дiяльнiсть на територiї Запорiзької та iнших областей України, серед яких є лiдери вiтчизняної 

економiки та провiднi українськi компанiї. 

Прiоритетними напрямками дiяльностi АТ "МОТОР-БАНК" у 2-му кварталi 2020 р. були розширення 

клiєнтської бази та залучення на кредитне обслуговування корпоративних клiєнтiв. 

Види дiяльностi, якi здiйснює та має намiр здiйснювати Банк.  

" Станом на кiнець 2-го кварталу 2020 року, на пiдставi банкiвської лiцензiї, АТ "МОТОР-БАНК" 

мав право здiйснювати i здiйснював наступнi види дiяльностi (операцiї): 

" залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб; 

" вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв; 

" розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв вiд свого 

iменi, на власних умовах та на власний ризик;  

" неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; 

" операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на 

iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; 

" ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв 

у грошовiй одиницi України; 

" вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та 

здiйснення операцiй за ними; 

" вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення 

операцiй за ними; 

" залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; 

" торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцiй з готiвковою 

iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну 

iноземної валюти банкiв i агентiв]; 

" випуск платiжних документiв, платiжних карток та/або їх обслуговування, клiринг, iншi форми 

забезпечення розрахункiв; 

" зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа; 

" надання гарантiй та поручительств; 

" переказ коштiв; 

" здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi; 

" випуск власних цiнних паперiв; 

" операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах 

обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з 



юридичними особами-резидентами; 

" ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; 

" ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; 

" валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi 

статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" 

та не зазначенi в абзацах другому-сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам 

i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого 

постановою Правлiння  Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №281; 

" iншi операцiї в межах чинного законодавства України. 

 

Спецiалiзацiя Банку. 

 

Банк функцiонує як унiверсальний. В межах наданої НАЦIОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ лiцензiї 

Банк надає широкий спектр банкiвських послуг клiєнтам - суб'єктам усiх форм господарювання: 

фiнансовим банкiвським та небанкiвським установам, державним та приватним пiдприємствам, суб'єктам 

пiдприємництва, фiзичним особам на територiї Запорiзької та iнших областей України. 

 

2. ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В УМОВАХ ЯКОГО БАНК ЗДIЙСНЮЄ СВОЮ ДIЯЛЬНIСТЬ 

 

Незважаючи на те, що економiку України визнано ринковою, вона продовжує демонструвати деякi 

особливостi, якi бiльшою мiрою властивi перехiднiй економiцi. Такi особливостi включають, крiм iншого 

валюту, що не є вiльно конвертованою за межами країни, обмеження та контроль у валютнiй сферi, 

вiдносно високу iнфляцiю та високi процентнi ставки, значну частку тiньової економiки та високий 

рiвень корупцiї. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежить вiд полiтики та дiй уряду, 

спрямованих на реформування адмiнiстративної й правової систем, а також економiки в цiлому. Як 

наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, не типовi для країн з розвитою економiкою. 

На українську економiку впливають ринковi коливання i зниження темпiв економiчного розвитку у 

свiтовiй економiцi, торгiвельнi вiйни мiж найпотужнiшими країнами. Свiтова фiнансова криза призвела 

до нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та бiльш 

жорстоких умов кредитування (за наявностi такого), а також суттєвого знецiнення нацiональної валюти 

по вiдношенню до основних свiтових валют. Позичальники Банку також вiдчули наслiдки кризи, що в 

свою чергу вплинуло на їх здатнiсть обслуговувати борги та залучати необхiдне фiнансування.  

Податкове, валютне та митне законодавство України дозволяє рiзнi тлумачення та часто змiнюється. До 

труднощiв, з якими стискаються банки України, вiдносяться також необхiднiсть подальшого розвитку 

законодавства з питань банкрутства, типових процедур реєстрацiї та використання застави, а також iншi 

недолiки законодавчого та фiскального характеру. 

Посилення кризових тенденцiй в економiцi України, якi спостерiгалися у 2015 - 2016 рр., лише до певної 

мiри можна пояснити наслiдками росiйської агресiї та росiйських обмежувальних торговельних заходiв, 

що зумовили втрату чималої частини вiтчизняного виробництва. Головним, глибинним чинником їх 

посилення є дуже серйознi системнi економiчнi деформацiї, що накопичувалися тривалий час - фактично 

весь перiод з моменту набуття Україною державної незалежностi - i зрештою не могли не зумовити 

масштабних процесiв деградацiї економiки та, вiдповiдно, крайнього загострення соцiальних протирiч. 

Останнi не лише значно послабили потенцiал протистояння зовнiшнiм загрозам, але й стали 

каталiзатором їх наростання. 

Майбутнiй економiчний розвиток України залежить як вiд зовнiшнiх факторiв, в першу чергу 

економiчної, фiнансової пiдтримки з боку ЄС, США, iнших країн свiту, так й вiд дiй уряду, спрямованих 

на пiдтримку зростання i впровадження необхiдних змiн у податковiй, правовiй та регулятивнiй сферах. 

Аналiз  банкiвської  системи  України  та  основних  регуляторних аспектiв  показує  на  наявнiсть  

проблем,  якi  свiдчать  про  кризовi  явища,  зокрема  в  системi  банкiвського  регулювання  та  

нагляду.  Для  подолання  цих  явищ необхiдним є  запровадження  комплексної стратегiї 

поступового  переходу  до  вiдновлення  банкiвського  бiзнесу  в  Українi з  подальшими  кроками  

по  втiленню  рекомендацiй  Базельського  комiтету. 

Розвиток подiй навколо вiрусу COVID 19 з початку 2020 року до цього часу свiдчать про те, що в III-IV 

кварталах поточного року очiкується негативний вплив на глобальне економiчне зростання через 

поширення хвороби та внаслiдок порушення економiчної дiяльностi. Це може вплинути на здатнiсть 



Банку генерувати доходи та негативно вплинути на кредитнi портфелi через негативну мiграцiю 

рейтингу, призвести до вищих за очiкуванi втрат за кредитами та потенцiйного зменшення активiв. 

Нинiшня пандемiя COVID 19 та її потенцiйний вплив на економiку також можуть вплинути на здатнiсть 

Банку досягти фiнансових цiлей через затяжний спад у мiсцевiй, регiональнiй чи глобальнiй економiчнiй 

сферах. 

Iнфляцiя за пiдсумками 1-го пiврiччя 2020 року становила 2,0% (у 2019 р. - 3,6%, у 2018 р. - 4,4%), що 

вказує на iстотне уповiльнення темпiв зростання споживчих цiн. 

Значення облiкової ставки з 12.06.2020 р. становить 6,0% рiчних (на початок року становило 13,5% 

рiчних), протягом звiтного кварталу спостерiгалося зменшення як рiвня процентних ставок за кредитами 

прямим позичальникам (в бiльшiй мiрi), так й вартостi фондування у нацiональнiй валютi (в меншiй 

мiрi). 

Офiцiйний  обмiнний курс гривнi до долара США, встановлений НБУ, станом на 01.07.2020 р. становив 

26,6676 гривень за 1 долар США порiвняно з 26,177939 гривнi за 1 долар США станом на 01.07.2019 р. 

Керiвництво вважає, що воно здiйснює всi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльної дiяльностi та 

розвитку Банку вiдповiдно до Основних напрямкiв дiяльностi та Стратегiї розвитку Банку. 

Полiтика Банку щодо полiпшення фiнансових результатiв у 2-му кварталi 2020 р. полягала у наступному: 

- помiрне скорочення процентних ставок за кредитними операцiями з юридичними особами 

внаслiдок зменшення облiкової ставки НБУ; 

- пiдтримання ставки за вкладами (депозитами) фiзичних осiб на мiнiмальному рiвнi, необхiдному 

для утримання портфелю; 

- виведення безбалансових вiддiлень Банку, вiдкритих у 2019 р., на запланований рiвень 

доходностi, у т.ч. в частинi генерацiї непроцентних доходiв; 

- максимальне використання вкладень у депозитнi сертифiкати НБУ для "утилiзацiї" надлишкової 

лiквiдностi.   

 

Основними чинниками та впливами, що визначили фiнансовi результати дiяльностi Банку в 2-му кварталi 

2020 р., стали: 

- змiцнення курсу нацiональної валюти до основних iноземних валют; 

- падiння дiлової активностi клiєнтiв внаслiдок карантинних заходiв, впроваджених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України через пандемiю COVID 19; 

- зменшення надходжень експортної виручки клiєнтiв внаслiдок карантинних заходiв, 

впроваджених бiльшiстю країн свiту через пандемiю COVID 19. 

Основними джерелами фiнансування активних операцiй Банку протягом 2-го кварталу 2020 р. були 

вклади (депозити) клiєнтiв та власний капiтал. 

Заплановане спiввiдношення мiж зобов'язаннями та власним капiталом знаходиться у дiапазонi 2,4 - 3,0 

через значну волатильнiсть залишкiв за рахунками клiєнтiв на вимогу. 

 

 

3. ОСНОВИ ПОДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Банк пiдготував цю промiжну скорочену фiнансову звiтнiсть за II квартал 2020 року, що закiнчився 30 

червня 2020 року, у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 34 ("МСБО 

34) "Промiжна фiнансова звiтнiсть". 

Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть не мiстить всiх вiдомостей i даних, що пiдлягають розкриттю в 

рiчнiй фiнансовiй звiтностi, i повинна розглядатися у сукупностi з рiчною фiнансовою звiтнiстю Банка 

станом на 31 грудня 2019 року. 

Принципи облiку, прийнятi при пiдготовцi скороченої фiнансової звiтностi, вiдповiдають принципам, що 

застосовувалися при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31 грудня 2019 

року. 

Примiтки до Промiжного скороченого звiту про фiнансовий стан (Баланс) та Промiжного скороченого 

звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати) складенi по тим 

статтям промiжних скорочених звiтiв, якi суттєво  змiнилися порiвняно з даними тих самих статей рiчної 

фiнансової звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть АТ "МОТОР-БАНК" складена вiдповiдно до концептуальної основи достовiрного 

подання та є звiтнiстю загального призначення. 



 

Банк веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського 

облiку та звiтностi в банкiвських  установах України, встановлених правилами Нацiонального банку 

України вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.  

Функцiональна валюта звiтностi та одиниця її вимiру:  гривня є функцiональною валютою Банку, усi 

форми рiчної фiнансової звiтностi та примiтки до них складенi у тисячах гривень.  

Операцiї в iноземнiй валютi в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi також вiдображаються в 

гривнях з її перерахуванням за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату здiйснення 

операцiї.  

 

 

4. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ 

 

Таблиця 4.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 

Готiвковi кошти 123 494 80 239 

Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 31 765 38 610 

Кореспондентськi рахунки у банках: 328 535 107 876 

України 224 034 101 869 

iнших країн 104 501 6 007 

Резерв за грошовими коштами та їх еквiвалентами  (717) (440) 

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв за мiнусом резервiв 483 077 226 285 

Данi про грошовi кошти та їх еквiваленти зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан " за рядком "Грошовi 

кошти та їх еквiваленти". 

Сума нарахованих вiдсоткiв за кореспондентськими рахунками станом на 30.06.2020 року складає 25 

тис.грн. (станом на 31.12.2019 року - 24 тис.грн.) 

 

Таблиця 4.2. Аналiз змiни резерву за грошовими коштами та їх еквiвалентами за II квартал 2020 року 

 

в тис. грн. II кв. 2020 року II кв. 2019 року 

Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду 440 1 097 

Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи - - 

Фiнансовi активи, вартiсть яких змiнювалася протягом звiтного року* 271 (856) 

Змiна параметрiв/моделей, якi використовуються для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв - - 

Курсовi рiзницi 6 (10) 

Переведення до активiв групи вибуття - - 

Вибуття дочiрнiх компанiй - - 

Змiни вiд застосування нових стандартiв - - 

Iншi змiни  - - 

Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду 717 231 

 

 

* Сума змiни резерву пiд знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв, наведена в таблицi 4.2 (*) є 

частиною суми, що зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд" у рядку "Чисте 

(збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими 

операцiями"  

 

Таблиця 4.3. Аналiз змiни валової балансової вартостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019  

Валова балансова вартiсть на початок перiоду 226 725 351 739 

Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи - - 

Фiнансовi активи, вартiсть яких змiнювалася протягом звiтного року: 257 069 (125 014) 

Готiвковi кошти 43 255 2 094 

Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) (6 845) (1 542) 



Кореспондентськi рахунки у банках 220 659 (125 566) 

Валова балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду грошових коштiв та їх еквiвалентiв 483 794 226 725 

 

 

Таблиця 4.4. Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019  

Мiнiмальний кредитний ризик483 077 226 285 

Середнiй кредитний ризик - - 

Дефолтнi активи - - 

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 483 077 226 285 

 

 

 

5. КРЕДИТИ ТА ЗАБОРГОВАНIСТЬ КЛIЄНТIВ 

Таблиця 5.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 523 062 666 457 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд - - 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки

 - - 

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за мiнусом резервiв 523 062 666 457 

 

Данi про кредити та заборгованiсть клiєнтiв зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком "Кредити 

та заборгованiсть клiєнтiв". 

Iнформацiю про кредити та заборгованiсть клiєнтiв за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у 

примiтцi 26. 

Заборгованiсть клiєнтiв за кредитами по операцiям "репо" станом на 30.06.2020 року та 31.12.2019 року 

вiдсутня. 

 

Таблиця 5.2. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю  

 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 

Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування  - - 

Кредити, наданi юридичним особам  526 104 668 084 

Iпотечнi кредити фiзичних осiб 83 97 

Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби  2 507 3 191 

Резерв за кредитами, що наданi клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю (5 

632) (4 915) 

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 523 

062 666 457 

 

В таблицях нижче показано кредитну якiсть i максимальне наражання на кредитний ризик в залежностi 

вiд рiвня кредитного ризику та стадiї ОКЗ станом на 30.06.2020 та 31.12.2019 рокiв. 

 

Таблиця 5.3. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю, за 30.06.2020 року 

в тис. грн. Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Придбанi або створенi знецiненi активи

 Усього 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю:  

  

Мiнiмальний кредитний ризик408 603 - - - 408 603 

 



Низький кредитний ризик - - - - - 

Середнiй кредитний ризик - 119 857 - - 119 857 

Великий кредитний ризик - - - - - 

Дефолтнi активи  - - 234 - 234 

 

Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 408 603 119 857 234  528 694 

 

Резерви пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю (342) (5 237) (53) - (5 632) 

 

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за 

мiнусом резервiв 408 261 114 620 181 - 523 062 

 

 

Таблиця 5.4. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю, за 31.12.2019 року 

 

в тис. грн. Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Придбанi або створенi знецiненi активи

 Усього 

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю:   

 

Мiнiмальний кредитний ризик504 672 - - - 504 672 

Низький кредитний ризик - - - - - 

Середнiй кредитний ризик - 166 637 - - 166 637 

Великий кредитний ризик - - - - - 

Дефолтнi активи  - - 63 - 63 

 

Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 504 672 166 637 63 - 671 372  

Резерви пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю (457) (4 401) (57) - (4 915) 

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за 

мiнусом резервiв 504 215 162 236 6 - 666 457 

 

Таблиця 5.5. Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються 

за амортизованою собiвартiстю за II квартал 2020 року 

 

в тис. грн. Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Придба-нi або створенi знецiненi активи

 Усього 

Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду 457 4 401 57 - 4 915 

Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи** 165 493 - - 658 

Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)** - (457) -

 - (457) 

Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: (10) 750 4 - 744 

переведення до стадiї 1*** - - - - - 

переведення до стадiї 2** (10) 750 - - 740 

переведення до стадiї 3** - - 4 - 4 

Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання - - - -

 - 

Змiна параметрiв/моделей, якi використовуються для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв - -

 - - - 

Списання фiнансових активiв за рахунок резерву - - (23) - (23) 

Вiдновлення кредитiв, ранiше списаних як безнадiйнi - - - - - 



Курсовi рiзницi 9 - - - 9 

Iншi змiни** (279) 50 15  (214) 

 

Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду 342 5 237 53 - 5 632 

 

 

** Сума змiни резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, наведена в таблицi 5.5 (**) є 

частиною суми, що зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд" у рядку "Чисте 

(збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими 

операцiями". 

Сума змiни резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, наведена в таблицi 5.5 (**) 

примiтки 5 вiдрiзняється вiд суми резерву, що зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший 

сукупний дохiд" у рядку "Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за 

активними банкiвськими операцiями" на суму 1 тис. грн. за рахунок часткового погашення клiєнтом 

ранiше списаної безнадiйної заборгованостi рахунок спецiального резерву. 

 

 

Таблиця 5.6. Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються 

за амортизованою собiвартiстю за II квартал 2019 року: 

 

в тис. грн. Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Придба-нi або створенi знецiненi активи

 Усього 

Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду 591 4 467 14 485 - 19 543 

Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи*** 149 808 - - 957 

Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)*** (125) (283) -

 - (408) 

Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: (54) 590 5 - 541 

переведення до стадiї 1*** - - - - - 

переведення до стадiї 2*** (54) 590 - - 536 

переведення до стадiї 3 - - 5 - 5 

Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання - - - -

 - 

Змiна параметрiв/моделей, якi використовуються для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв - -

 - - - 

Списання фiнансових активiв за рахунок резерву - - - - - 

 

Вiдновлення кредитiв, ранiше списаних як безнадiйнi - - - - - 

Курсовi рiзницi (2) - - - (2) 

Iншi змiни*** 66 (27) (3) - 36 

Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду 625 5 555 14 487 - 20 667 

 

*** Сума змiни резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, наведена в таблицi 5.6 

примiтки 5 вiдрiзняється вiд суми резерву, що зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший 

сукупний дохiд" у рядку "Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за 

активними банкiвськими операцiями" на суму 16 тис. грн. за рахунок часткового погашення клiєнтом 

ранiше списаної безнадiйної заборгованостi рахунок спецiального резерву. 

 

 

Таблиця 5.7. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi 

 

Вид економiчної дiяльностi 30.06.2020 31.12.2019 

 

 в тис. грн. % в тис. грн. % 

Виробництво  230 596 43,5% 386 831 58% 

Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку  153 437 29% 136 



664 20,5% 

Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство  132 719 25% 82 923 12% 

Фiзичнi особи 2 590 0,5% 3 288 0,5% 

Iншi  9 352 2% 61 666 9% 

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 528 694 100% 671 372 100% 

 

 

Таблиця 5.8. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення станом на 30 червня 2020 року 

 

в тис. грн. Кредити, наданi юридичним особам Iпотечнi кре-дити фiзичних осiб Кредити, що 

наданi фiзичним особам на поточнi потреби  Усього 

Незабезпеченi кредити 54 - 764 818 

Кредити, що забезпеченi: 526 050 83 1 743 527 876 

грошовими коштами 170 630 - - 170 630 

цiнними паперами - - - - 

нерухомим майном  58 173 83 7 58 263 

у т.ч. житлового призначення 412 83 7 502 

гарантiями i поручительствами - - 1 063 1 063 

легковими транспортними засобами  3 695 - 91 3 786 

обладнанням  102 050 - - 102 050 

товарами в оборотi або в переробцi  67 986 - - 67 986 

транспортними засобами (крiм легкових)  86 248 - 444 86 692 

Майновi права на грошову виручку по контрактам 24 152 - - 24 152 

iншими активами 13 116 - 138 13 254 

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 526 104 83 2 507 528 694 

 

 

Таблиця 5.9. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення станом на 31 грудня 2019 року  

 

в тис. грн. Кредити, наданi юридичним особам Iпотечнi кре-дити фiзичних осiб Кредити, що 

наданi фiзичним особам на поточнi потреби  Усього 

 

Незабезпеченi кредити 2 229 - 531 2 760 

Кредити, що забезпеченi: 665 855 97 2 660 668 612 

грошовими коштами 293 718 - - 293 718 

цiнними паперами - - - - 

нерухомим майном  82 720 97 29 82 846 

у т.ч. житлового призначення 377 97 29 503 

гарантiями i поручительствами - - 1 311 1 311 

легковими транспортними засобами  3 476 - 160 3 636 

обладнанням  87 091 - - 87 091 

товарами в оборотi або в переробцi  33 923 - - 33 923 

транспортними засобами (крiм легкових)  76 101 - 467 76 568 

Майновi права на грошову виручку по контрактам 74 850 - - 74 850 

iншими активами 13 976 - 693 14 669 

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 668 084 97 3 191 671 372 

 

 

6. IНВЕСТИЦIЇ В ЦIННI ПАПЕРИ  

 

Таблиця 6.1. Iнвестицiї в цiннi папери 

 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019  

Цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 180 113 260 387 

 



Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд - - 

Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток/збиток - - 

Усього цiнних паперiв  180 113 260 387 

 

 

Данi про iнвестицiї в цiннi папери зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" за рядком "Iнвестицiї 

в цiннi папери". 

У складi портфелю фiнансових iнвестицiй Банку, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, 

знаходяться депозитнi сертифiкати НБУ. Депозитнi сертифiкати НБУ є короткостроковими борговими 

iнструментами.  

Банк утримує портфель високолiквiдних безризикових фiансових iнвестицiй у депозитнi сертифiкати 

НБУ для цiлей управлiння лiквiднiстю, отримуючи додаткову дохiднiсть. 

 

Таблиця 6.2. Цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 

Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю

 180 113 260 387 

Усього боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 180 113 260 387 

 

 

Таблиця 6.2.1. Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю, за 30.06.2020 року  

в тис. грн. Стадiя 1 Стадiя 2  Стадiя 3 Придбанi або створенi знецiненi активи

 Усього 

Борговi цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю:    

  

Мiнiмальний кредитний ризик180 113 - - - 180 113 

Низький кредитний ризик  - - - - - 

Середнiй кредитний ризик - - - - - 

Високий кредитний ризик - - - - - 

Дефолтнi активи  - - - - - 

 

Усього валова балансова вартiсть боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю 180 113 - - - 180 113 

Резерви пiд знецiнення боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

 - - - - - 

Усього боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 180 113 - -

 - 180 113 

 

 

Таблиця 6.2.2. Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю, за 31.12.2019 року  

 

в тис. грн. Стадiя 1 Стадiя 2  Стадiя 3 Придбанi або створенi знецiненi активи

 Усього 

Борговi цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю:     

 

Мiнiмальний кредитний ризик260 387 - - - 260 387 

Низький кредитний ризик  - - - - - 

Середнiй кредитний ризик - - - - - 

Високий кредитний ризик - - - - - 

Дефолтнi активи  - - - - - 

 

Усього валова балансова вартiсть боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю 260 387 - -  - 260 387 



Резерви пiд знецiнення боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

 - - - - - 

Усього боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 260 387 - -

 - 260 387 

 

Таблиця 6.3. Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибутки/збитки 

 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 

 

Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком: 14 899 14 899 

справедлива вартiсть яких визначена за даними оприлюднених котирувань цiнних паперiв на фондових 

бiржах   

справедлива вартiсть яких визначена за розрахунковим методом   

за собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо)* 14 899 14 899 

Дооцiнка/(уцiнка) акцiй (14 899) (14 899) 

Усього фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток

 - - 

* Станом на 30.06.2020 р. та на 31.12.2019 р. усi наявнi акцiї пiдприємств не мають котирувань. 

 

 

7. АКТИВИ З ПРАВА КОРИСТУВАННЯ  

 

Таблиця 7.1. Активи з права користування за 30.06.2020 року 

 

в тис. грн. Земля Будiвлi Частина будiвлi Земля i будiвляУсього 

Залишок на 31 грудня 2019 року - - 3 084 - 3 084 

Первiсна вартiсть - - 5 632 - 5 632 

Знос - - (2 548)  (2 548) 

Збiльшення активу з права користування   - - 1 869  - 1 869 

Вибуття активу з права користування  - - (137) - (137) 

Первiсна вартiсть  - - (200) - (200) 

Знос - - 63 - 63 

Амортизацiя - - (1 380) - (1 380) 

Коригування активу за рахунок зносу  - - (52) - (52) 

Залишок на 30 червня 2020 року - - 3 384 - 3 384 

Первiсна вартiсть - - 7 301 - 7 301 

Знос - - (3 917) - (3 917) 

Данi про активи з права користування зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком "Активи з права 

користування". 

Iнформацiю про активи з права користування за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у 

примiтцi 26. 

Таблиця 7.2. Активи з права користування за 31.12.2019 року 

в тис. грн. Земля Будiвлi Частина будiвлi Земля i будiвляУсього 

Залишок на 31 грудня 2018 року - - - - - 

Визнання в балансi активiв з права користування при переходi на стандарт "Оренда" (МСФЗ 16)  

 - 4 389 - 4 389 

Поточне визнання в балансi активiв з права користування (МСФЗ 16)   1 243 

 1 243 

Амортизацiя  - (2 363) - (2 363) 

Коригування активу за рахунок зносу    (185)  (185) 

Залишок на 31 грудня 2019 року - - 3 084 - 3 084 

Первiсна вартiсть - - 5 632 - 5 632 

 

Знос - - (2 548) - (2 548) 



8. IНШI АКТИВИ 

 

Таблиця 8.1. Iншi активи 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 

Iншi фiнансовi активи 27 308 13 003 

Iншi активи 3 647 5 170 

Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 30 955 18 173 

 

Данi про iншi активи зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком "Iншi активи". 

Iнформацiю про iншi активи за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у примiтцi 26. 

 

Таблиця 8.2. Iншi фiнансовi активи 

 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 477 7 

Грошовi кошти з обмеженим правом використання 26 492 13 029 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками - - 

Iншi фiнансовi активи 466 249 

Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (127) (282) 

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 27 308 13 003 

 

 

До статтi "Грошовi кошти з обмеженим правом використання" вiднесено залишки: 

 

а) розмiщеного в АТ "ПУМБ" Гарантiйного фонду для вiдшкодування витрат по веденню розрахункiв з 

Мiжнародною платiжною системою Visa International, а також для забезпечення погашення 

заборгованостi Банку у разi її виникнення при проведеннi розрахункiв (обов'язковi резервнi депозити, якi 

недоступнi для використання в щоденних операцiях Банку), у сумi 13 126 тис. грн.; 

 

б) грошовi кошти страхового фонду, якi розмiщенi в Нацiональному банку України для покриття ризикiв 

неплатежiв за операцiями з використанням ЕПЗ ПРОСТIР у сумi 20 тис. грн. Кошти страхового фонду за 

дорученням Платiжної органiзацiї використовуються Розрахунковим банком пiд час проведення 

взаєморозрахункiв за результатами клiрингу в разi потреби погашення заборгованостi учасника 

розрахункiв перед iншими учасниками розрахункiв вiдповiдно до регламенту проведення цих 

розрахункiв та умов взаємного договору; 

 

в)  грошовi кошти у сумi 500 тис. дол. США (еквiвалент 13 346 тис.грн), що включенi до пулу актиiвiв 

(майна),   та є заставою кредиту рефiнансування вiд НБУ. 

 

Таблиця 8.2.1. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв станом на 30.06.2020 року 

 

в тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за операцiями з пла-тiжними картка-ми Дебiторська 

заборгованiсть за операцiями з банками Грошовi кошти з обме-женим правом корис-тування Iншi 

фiнансовi активи Усього 

Залишок станом на початок перiоду -  - 277 5 282 

Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду - - - -

 - 

Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено або погашено  - - - -

 - 

Списання за рахунок резерву - - - - - 

Курсовi рiзницi - - (1) 1 - 

 

Iншi змiни****- - (157) 2 (155) 

Залишок станом на кiнець перiоду - - 119 8 127 

 



**** Сума змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв, наведена в таблицi 8.2.1 (****) є 

частиною суми, що зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд" у рядку "Чисте 

(збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими 

операцiями"  

 

Таблиця 8.2.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв станом на 30.06.2019 року 

 

в тис. грн. Дебiторська заборгова-нiсть за операцiями з платiжними картками Дебiторська 

заборгова-нiсть за операцiями з банками Грошовi кошти з обме-женим правом користування Iншi 

фiнансовi активи Усього 

Залишок станом на початок перiоду - 957 10  1 968 

Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду**** - - -

 - - 

Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено або погашено****  - - (10)

 - (10) 

Списання за рахунок резерву - - - - - 

Переведення до активiв групи вибуття - - - - - 

Курсовi рiзницi - - - - - 

Iншi змiни****- (547) - 4 (543) 

Залишок станом на кiнець перiоду - 410 - 5 415 

 

 

**** Сума змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв, наведена в таблицi 8.2.2 (****) є 

частиною суми, що зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд" у рядку "Чисте 

збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими 

операцiями" 

 

 

Таблиця 8.2.3. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв станом на 30.06.2020 року 

 

в тис. грн. Мiнiмальний кредитний ризикНизький кредитний ризик Середнiй кредитний ризик

 Високий кредитний ризик Дефолтнi активи Усього 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками - - - - -

 - 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками - - - - - - 

Грошовi кошти з обмеженим правом користування 26 492 - - - - 26 492 

Iншi фiнансовi активи 457 - 2  7 466 

 

 

Таблиця 8.2.4. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв станом на 31.12.2019 року 

 

в тис. грн. Мiнiмальний кредитний ризикНизький кредитний ризик Середнiй кредитний ризик

 Високий кредитний ризик Дефолтнi активи Усього 

 

 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками - - - - -

 - 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками - - - - - - 

Грошовi кошти з обмеженим правом користування 13 029 - - - - 13 029 

Iншi фiнансовi активи 243 - 1 5 - 249 

 

 

Таблиця 8.3. Iншi активи 

 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 



 

Передоплата за послуги 423 519 

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 5 853 

Передплаченi витрати 540 1 012 

Передоплата з податкiв, крiм податку на прибуток 8 55 

Товарно-матерiальнi запаси 962 949 

Дорогоцiннi метали 1 478 1 555 

Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 231 231 

Резерв пiд знецiнення iнших активiв - (4) 

Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 3 647 5 170 

 

 

Станом на 30 червня 2020 року майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя, складається 

з об`єкту нерухомостi та будiвельних матерiалiв. 

 

Таблиця 8.3.1. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв станом на 30.06.2020 року 

 

в тис. грн. Передоплата за послуги Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Iншi 

активи Усього 

Залишок за станом на початок перiоду 2 2 - 4 

Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду***** (2) (2) - (4) 

Списання за рахунок резерву - - - - 

Залишок за станом на кiнець перiоду - - - - 

 

***** Сума змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв, наведена в таблицi 8.3.1 (*****) є частиною 

суми, що зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд" у рядку "Чисте 

(збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими 

операцiями". 

 

 

Таблиця 8.3.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв станом на 31.03.2019 року 

 

в тис. грн. Передоплата за послуги Дебiторська заборгова-нiсть з придбання активiв Iншi 

активи Усього 

Залишок за станом на початок перiоду 1 1 - 2 

Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду***** 1 - - 1 

Списання за рахунок резерву - - - - 

Залишок за станом на кiнець перiоду 2 1 - 3 

 

 

*****  Сума змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв, наведена в таблицi 8.3.2 (*****) є частиною 

суми, що зазначена в "Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд" у рядку "Чисте 

(збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими 

операцiями". 

 

 

9. КОШТИ БАНКIВ 

 

Таблиця 9.1. Кошти банкiв 

 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 

Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв - - 

Кошти, отриманi вiд Нацiонального банку України 12 500 - 

Депозити iнших банкiв - - 

Договори продажу i зворотного викупу з iншими банками - - 



Кредити, отриманi - - 

Усього коштiв iнших банкiв 12 500 - 

 

 

Данi про кошти банкiвiв зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком "Кошти банкiв". 

 

До статтi "Кошти, отриманi вiд Нацiонального банку України" вiднесено кредит  рефiнансування  вiд 

НБУ  пiд заставу пулу активiв (майна). 

 

 

10. КОШТИ КЛIЄНТIВ 

 

Таблиця 10.1. Кошти клiєнтiв 

 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 

Громадськi органiзацiї 5 846 2 967 

поточнi рахунки 5 440 2 619 

строковi кошти 406 348 

Iншi юридичнi особи 336 852 393 535 

поточнi рахунки 318 854 364 896 

строковi кошти 17 998 28 639 

Фiзичнi особи: 565 918 484 324 

поточнi рахунки 502 763 205 905 

строковi кошти 63 155 278 419 

Усього коштiв клiєнтiв 908 616 880 826 

 

 

Данi про кошти клiєнтiв зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком "Кошти клiєнтiв". 

 

Iнформацiю про кошти клiєнтiв за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у примiтцi 26. 

 

Таблиця 10.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 

 сума % сума % 

 

Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 23 436 3%  26 917  3% 

Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку                       

70 606                         8%     92 461 10% 

 

Виробництво 138 071                       15%  189 677  21% 

Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги 36 691 4%  31 666  4% 

Надання фiнансових послуг 15 265  2%  13 648  2% 

Фiзичнi особи 565 918 62%  484 324  55% 

Iншi  58 629  6%  42 133 5% 

 

Усього коштiв клiєнтiв 908 616 100% 880 826 100% 

 

 

Станом на 30 червня 2020 року Банк мав 45 клiєнтiв ( на 31 грудня 2019 року - 38 клiєнтiв) iз залишками 

на рахунках понад 1 вiдсоток статутного капiталу кожний. 

Станом на 30 червня 2020 року до складу коштiв клiєнтiв входять депозити в сумi 184 700 тисяч гривень 

( на 31 грудня 2019 року - 311 083 тисяч гривень), що виступають забезпеченням наданих кредитiв 

клiєнтам (див. прим. 5). 

 

 



11. РЕЗЕРВИ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ 

 

Нижче наведений аналiз вiдповiдних резервiв пiд знецiнення гарантiй та iнших договiрних зобов'язань. 

 

Таблиця 11.1 Змiни резервiв за зобов'язаннями станом на 30.06.2020 року 

 

в тис. грн. Кредитнi зобов'язання  Податковi ризики Iншi Усього 

Залишок на початок перiоду  514 - - 514 

Формування та/або збiльшення резерву****** 118 - - 118 

Збiльшення резерву в результатi об'єднання бiзнесу - - - - 

Комiсiї, отриманi за виданими гарантiями - - - - 

Амортизацiя комiсiй, отриманих за виданими гарантiями, яка вiдображена у Звiтi про прибутки i збитки 

та iнший сукупний дохiд - - - - 

Використання резерву - - - - 

Поновлення невикористаного резерву - - - - 

Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi 3 - - 3 

Iнший рух******     

Залишок на кiнець перiоду 635 - - 635 

 

Данi про резерви за зобов'язаннями зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком "Резерви за 

зобов'язаннями". 

Сума змiни резерву за зобов'язаннями, наведена в таблицi 11.1 (******) є сумою, що зазначена в "Звiтi 

про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд" у рядку "Чисте (збiльшення)/ зменшення резервiв за 

зобов'язаннями". 

Iнформацiю про резерви за зобов'язаннями з пов`язаними сторонами наведено у примiтцi 26. 

 

Таблиця 11.2 Змiни резервiв за зобов'язаннями станом на 30.06. 2019 року 

 

в тис. грн. Кредитнi зобов'язання  Податковi ризики Iншi Усього 

Залишок на початок перiоду  517  1 518 

Формування та/або збiльшення резерву****** 16 - (1) 15 

Збiльшення резерву в результатi об'єднання бiзнесу - - - - 

Комiсiї, отриманi за виданими гарантiями - - - - 

Амортизацiя комiсiй, отриманих за виданими гарантiями, яка вiдображена у Звiтi про прибутки i збитки 

та iнший сукупний дохiд - - - - 

Використання резерву - - - - 

Поновлення невикористаного резерву - - - - 

Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi  - - - 

Iнший рух - -  - 

 

Залишок на кiнець перiоду 533 - - 533 

 

12. IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

Таблиця 12.1. Iншi зобов'язання 

 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 

Iншi фiнансовi зобов'язання 16 376 683 

Iншi нефiнансовi зобов'язання 7 793 6 813 

Усього iнших зобов'язань 24 169 7 496 

 

Данi про iншi зобов'язання зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком "Iншi.зобв'язання". 

Iнформацiю про iншi зобов'язання за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у примiтцi 26. 

 

Таблиця 12.2. Iншi фiнансовi зобов'язання 



в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 

 

Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 12 066 6 

Нарахованi витрати 280 421 

Комiсiї за наданi гарантiї 2 3 

Блокування коштiв згiдно Указу Президента України № 176/2018  

Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 21 червня 2018 року 149 148 

Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 3 669 53 

Iншi фiнансовi зобов'язання 210 52 

Усього iнших фiнансових зобов'язань 16 376 683 

 

Таблиця 12.3. Iншi нефiнансовi зобов'язання  

 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 

Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 1 571 1 540 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 4 210 3 204 

Доходи майбутнiх перiодiв  1 807 1 898 

Кредиторська заборгованiсть за послуги 205 171 

Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв  - - 

Усього 7 793 6 813 

 

 

13. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ОРЕНДИ 

 

Таблиця 13.1 Зобов'язання з оренди 

 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 

Залишок орендного зобов'язання станом на початок перiоду 3 251 - 

Визнання в балансi зобов'язаннь з оренди при переходi на стандарт "Оренда" (МСФЗ 16)  - 4 211  

Збiльшення орендного зобов'язання  1 814 1 277 

Зменшення орендного зобов'язання  (1 360) (2 289) 

Нарахованi витрати за зобов'язаннями з оренди 293 676 

Погашенi витрати за зобов'язаннями з оренди (295) (624) 

Усього зобов'язань з оренди 3 703 3 251 

 

Данi про iншi зобов'язання з лiзiнгу (оренди) зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком 

"Зобов'язання з оренди". 

Станом на 30 червня 2020 року Банк визнав в балансi зобов'язання з оренди, якi слiд сплатити в перiод дiї 

договорiв. 

Термiни погашення зобов'язань за договорами оренди станом на 30 червня 2020 року складає: 

41 тис.грн. - серпень 2020 р.  

50 тис.грн.- грудень 2020 р.  

1 513 тис.грн.- березень 2021 р.  

256 тис.грн.-сiчень 2022 р.  

885тис.грн.- березень 2022р.  

958 тис.грн.-травень 2022 р. 

 

 

14. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ ТА ЕМIСIЙНI РIЗНИЦI (ЕМIСIЙНИЙ ДОХIД) 

 

Таблиця 14.1 Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi 

 

в тис. грн. Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Емiсiйний дохiд Власнi акцiї 

(паї), викупленi в акцiонерiв (учасникiв) Усього 

Залишок на 31 грудня 2018 року  2 000 200 000 39 012  239 012 



Залишок на 31 грудня 2019 року  2 000 200 000 39 012 - 239 012 

Залишок на 30 червня 2020 року  2 000 200 000 39 012 - 239 012 

 

Данi про статутний капiтал зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком " Статутний капiтал". 

Данi про емiсiйний дохiд зазначенi в "Звiтi про фiнансовий стан" за рядком "Емiсiйнi рiзницi". 

 

 

15. ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

 

Таблиця 15.1. Процентнi доходи та витрати 

в тис. грн. За II квартал 2020 року За II квартал 2019 року  

 

 За поточний промiжний квартал З нарос-таючим пiдсумком з початку року до дати звiтностi

 За вiдповiдний промiжний квартал поперед-нього фiнансового року З нарос-таючим пiдсумком з 

початку року до дати звiтностi попереднього фiнансового року 

ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ, РОЗРАХОВАНI ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВIДСОТКА 

Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв  23 250 46 696 23 948 45 598 

Фiнансовi iнвестицiї за амортизованою собiвартiстю 3 267 9 796 7 796 15 121 

Кошти в iнших банках 4 38 458 794 

Кореспондентськi рахунки в iнших банках 204 426 190 413 

Iншi - - - - 

Усього процентних доходiв 26 725 59 956 32 392 61 926 

 

ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ, РОЗРАХОВАНI ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВIДСОТКА 

 

Процентнi витрати за фiнансовими зобов'язаннями, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

Строковi кошти юридичних осiб (647) (1 576) (809) (1 588) 

Строковi кошти фiзичних осiб (2 509) (5 549) (3 446) (6 397) 

Строковi кошти iнших банкiв (25) (25) - - 

Поточнi рахунки (5 711) (12 854) (6 830) (12 445) 

Процентнi витрати за орендним зобов'язанням (161) (293) (162) (337) 

Усього процентних витрат (9 053) (20 297) (11 247) (20 767) 

 

Чистий процентний дохiд/(витрати) 17 672 39 659 21 145 41 159 

 

Данi про процентнi доходи та витрати зазначенi в "Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд" 

за рядками "Процентнi доходи" та "Процентнi витрати". 

 

Iнформацiю про процентнi доходи та витрати за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у 

примiтцi 26. 

 

 

16. КОМIСIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

 

Таблиця 16.1 Комiсiйнi доходи та витрати 

 

в тис. грн. За II квартал 2020 року За II квартал 2019 року  

 За поточний промiжний квартал З нарос-таючим пiдсумком з початку року до дати звiтностi

 За вiдповiдний промiжний квартал поперед-нього фiнансового року З нарос-таючим пiдсумком з 

початку року до дати звiтностi попереднього фiнансового року 

 

КОМIСIЙНI ДОХОДИ: 

 

Розрахунково-касовi операцiї 5 470 11 874 7 215 14 793 



Доходи вiд обслуговування кредитних операцiй 195 404 213 482 

Доходи вiд операцiй на валютному ринку 1 956 4 967 2 252 5 146 

Гарантiї наданi  7 14 12 22 

 

КД вiд операцiй з банками за проведенi трнзакцiї з викоритання платiжних карток 639 1 297 700

 1 394 

Iншi 12 45 32 51 

Усього комiсiйних доходiв 8 279 18 601 10 424 21 888 

 

КОМIСIЙНI ВИТРАТИ: 

Розрахунково-касовi операцiї (1 781) (3 695) (1 998) (3 807) 

Витрати на пiдкрiплення каси готiвкою (926) (1 325) (426) (924) 

Операцiї з цiнними паперами (11) (21) (9) (18) 

Комiсiйнi витрати на кредитне обслуговування  - - - - 

Iншi (49) (101) (50) (99) 

Усього комiсiйних витрат (2 767) (5 142) (2 483) (4 848) 

 

Чистий комiсiйний дохiд/витрати 5 512 13 459 7 941 17 040 

 

Данi про комiсiйнi доходи та витрати зазначенi в "Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд" 

за рядками "Комiсiйнi доходи" та "Комiсiйнi витрати". 

 

Iнформацiю про комiсiйнi доходи та витрати за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у примiтцi 

26. 

 

17. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ 

 

Таблиця 17.1. Iншi операцiйнi доходи 

 

в тис. грн. За II квартал 2020 року За II квартал 2019 року  

 

 За поточний промiжний квартал З нарос-таючим пiдсумком з початку року до дати звiтностi

 За вiдповiдний промiжний квартал поперед-нього фiнансового року З нарос-таючим пiдсумком з 

початку року до дати звiтностi попереднього фiнансового року 

Дохiд вiд оренди господарського характеру 135 264 94 177 

Дохiд вiд оренди сейфiв 116 239 92 167 

Дохiд при достроковому поверненню вкладiв 9 11 6 16 

Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв - - - - 

Дохiд вiд послуг страхового агента 121 252 99 162 

Поверненi кошти, шо вiднесенi на витрати в минулих роках     - - 

Штрафи, пенi - 15 40 49 

Суми вiдшкодувань, сплачених Банку 1 262 1 5 

Iншi 4 50 4 6 

Усього операцiйних доходiв 386 1 093 336 582 

 

Данi про iншi операцiйнi доходи зазначенi в "Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за 

рядком "Iншi операцiйнi доходи". 

Iнформацiю про iншi операцiйнi доходи за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у примiтцi 26. 

 

 

18. АДМIНIСТРАТИВНI ТА IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ 

 

Таблиця 18.1. Витрати та виплати працiвникам  

 

в тис.грн. За II квартал 2020 року За II квартал 2019 року  



 За поточний промiжний квартал З нарос-таючим пiдсумком з початку року до дати звiтностi

 За вiдповiдний промiжний квартал поперед-нього фiнансового року З нарос-таючим пiдсумком з 

початку року до дати звiтностi попереднього фiнансового року 

Заробiтна плата та премiї  (12 248) (24 063) (10 315) (20 305) 

Нарахування на фонд заробiтної плати (2 453) (4 780) (2 054) (3 994) 

Iншi виплати працiвникам (407) (823) (713) (952) 

Усього витрат на утримання персоналу (15 108) (29 666) (13 082) (25 251) 

 

Данi про витрати та виплати працiвниками зазначенi в "Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний 

дохiд" за рядком "Витрати та виплати працiвникам".. 

 

Таблиця 18.2. Витрати на амортизацiю 

в тис. грн. За II квартал 2020 року За II квартал 2019 року  

 

 За поточний промiжний квартал З нарос-таючим пiдсумком з початку року до дати звiтностi

 За вiдповiдний промiжний квартал поперед-нього фiнансового року З нарос-таючим пiдсумком з 

початку року до дати звiтностi попереднього фiнансового року 

Амортизацiя основних засобiв (2 071) (4 189) (2 284) (4 522) 

Амортизацiя програмного забезпечення та нематерiальних активiв (238) (450) (171) (340) 

Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi (1) (1) (1) (1) 

Амортизацiя активу з права користування (740) (1 380) (557) (1 107) 

Усього витрат на амортизацiю (3 050) (6 020) (3 013) (5 970) 

 

 

Данi про витрати на амортизацiю зазначенi в "Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд" за 

рядком "Витрати зносу та амортизацiя". 

 

Таблиця 18.3. Iншi адмiнiстративнi витрати та операцiйнi витрати 

в тис.грн. За II квартал 2020 року За II квартал 2019 року  

 

 За поточний промiжний квартал З нарос-таючим пiдсумком з початку року до дати звiтностi

 За вiдповiдний промiжний квартал попереднього фiнансового року З нарос-таючим пiдсумком з 

початку року до дати звiтностi попереднього фiнансового року 

Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв (1 326) (2 613) (1 773) (3 596) 

Витрати на утримання основних засобiв, отриманих у лiзинг (оренду) (13) (32) (26) (33) 

Iншi витрати, пов`язанi з основними засобами (706) (1 375) (411) (966) 

Витрати, пов`язанi з короткостроковою орендою (524) (1 270) (746) (1 476 ) 

Витрати, пов`язанi з орендою малоцiнних активiв - - - - 

Витрати, пов`язанi зi змiнними орендними платежами - - - - 

Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток (1 291) (2 446) (1 335) (2 861) 

Вiдрахування до ФГВФО (1 104) (2 012) (1 160) (2 260) 

Професiйнi послуги (926) (1 978) (1 126) (2 285) 

Витрати на маркетинг та рекламу (59) (299) (461) (896) 

Витрати зi страхування (68) (133) (66) (130) 

Втрати вiд уцiнки запасiв на продаж  - - - - 

Витрати вiд модифiкацiї фiнансових активiв - - - - 

Витрати вiд модифiкацiї фiнансових зобов`язань - - - - 

Витрати вiд припинення визнання фiнансових активiв - - - - 

Витрати вiд припинення визнання фiнансових зобов`язань - - - - 

Телекомунiкацiйнi витрати (355) (700) (401) (758) 

Витрати на аудит (480) (960) (960) (960) 

Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати (287) (649) (513) (922) 

Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (6 035) (12 455) (7 818) (14 883) 

 

  



Данi про адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати зазначенi в "Звiтi про прибутки i збитки та iнший 

сукупний дохiд" за рядком "Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати". 

Iнформацiю про адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати за операцiями з пов`язаними сторонами 

наведено у примiтцi 26. 

 

 

19. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

 

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

сукупний дохiд" за рядком "Витрати на податок на прибуток". 

 

Таблиця 19.1. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) 

 

в тис. грн. 30.06.2020 30.06.2019 

Прибуток до оподаткування  8 922 15 616 

Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (1 606) (2 811) 

Коригування облiкового прибутку (збитку):   

Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються 

в бухгалтерському облiку: (78) (93) 

рiзницi, якi виникають при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв (71)

 (68) 

сума уцiнки та втрат вiд зменшення корисностi основних засобiв або нематерiальних активiв -

 - 

 

резерви пiд знецiнення активiв 12 (25) 

iншi витрати, що не враховуються для цiлей оподаткування (19) - 

Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються 

в бухгалтерському облiку 19 - 

рiзницi, якi виникають при списаннi основних засобiв та нематерiальних активiв 19 - 

резерви на оплату вiдпусток - - 

Дохiд, що не включається до складу оподаткованого доходу - - 

Вiдображенi в звiтностi змiни в сумi чистого вiдстроченого податкового активу - - 

Iншi коригування (20) (49) 

Сума витрат з податку на прибуток (збиток)  (1 685) (2 953) 

 

 

20. ПРИБУТОК (ЗБИТОК) НА ОДНУ ПРОСТУ ТА ПРИВIЛЕЙОВАНУ АКЦIЮ 

 

Таблиця 20.1 Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю  

 

в тис. грн. 30.06.2020 30.06.2019 

Прибуток (збиток) за квартал 7 237 12 663 

Прибуток (збиток), що належить власникам простих акцiй банку 7 237 12 663 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 2 000 2 000 

Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю (грн/акцiю) 3,62 6,33 

 

 

21. ДИВIДЕНДИ 

 

Таблиця 21.1. Дивiденди 

 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 

 за простими акцiями за привi-лейовани-ми акцiями за простими акцiями за привi-лейованими 

акцiями 

Залишок станом на початок перiоду - - - - 



Дивiденди, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду 20 940 - - - 

Дивiденди, виплаченi протягом перiоду (20 940) - - - 

Залишок станом на кiнець перiоду - - - - 

Дивiденди на акцiю, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду (грн.) 10,47 

   

 

 

22. ОПЕРАЦIЙНI СЕГМЕНТИ  

 

Таблиця 22.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за II квартал 2020 року  

 

в тис. грн. Послуги корпоративним клiєнтам Послуги фiзичним особам Мiжбанкiвськi 

операцiї Iншi сегменти та операцiї Усього 

 

Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв:      

Процентнi доходи 56 104 388 464 - 56 956 

Комiсiйнi доходи 15 486 3 078 37 - 18 601 

Iншi операцiйнi доходи 295 251 - 547 1 093 

Усього доходiв сегментiв 71 885 3 717 501 547 76 650 

Процентнi витрати (7 037) (12 942) (25) (293) (20 297) 

Чисте (збiльшення)/зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими 

операцiями  (710) (18) (114) - (842) 

Доходи/(витрати), якi виникають пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова - - - - - 

Чисте (збiльшення)/ зменшення резервiв за зобов'язаннями (120) 2 - - (118) 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою 3 342 2 026 - - 5 368 

Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - - 1 444 1 444 

Комiсiйнi витрати (28) (657) (4 457) - (5 142) 

Витрати на виплати працiвникам - - - (29 666) (29 666) 

Витрати зносу та амортизацiя - - - (6 020) (6 020) 

Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати - - - (12 455) (12 455) 

Витрати за податком на прибуток  - - - (1 685) (1 685) 

Прибуток/(збиток) сегментiв 67 332 (7 872) (4 095) (48 128) 7 237 

 

Таблиця 22.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за II квартал 2019 року 

 

в тис. грн. Найменування звiтних сегментiв  Iншi сегменти та операцiї Усього 

 

Послуги корпоративним клiєнтам   Послуги фiзичним особам  Мiжбан кiвськi операцiї 

 

Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв:      

Процентнi доходи 60 058 661 1 207 - 61 926 

Комiсiйнi доходи 19 095 2 749 44 - 21 888 

Iншi операцiйнi доходи 234 180 -  168 582 

Усього доходiв сегментiв 79 387 3 590 1 251 168 84 396 

 

Процентнi витрати (7 886) (12 544) - (337) (20 767) 

Чисте (збiльшення)/ зменшення резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими 

операцiями (1 132) 16 1 413 - 297 

Доходи/(витрати), якi виникають пiд час первiсного визнання фiнансових активiв за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова - - - - - 

Доходи/(витрати), якi виникають пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова - 102 - - 102 

Чистий (збиток)/прибуток вiд (збiльшення)/зменшення резервiв за зобов'язаннями (15) - -

 - (15) 



 

Чистий прибуток/(збиток) вiд припинення визнання фiнансових активiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю - - - - - 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою 1 675 1 053 - - 2 728 

Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - - (173) (173) 

Комiсiйнi витрати (37) (768) (4 043) - (4 848) 

Витрати на виплати працiвникам - - - (25 251) (25 251) 

Витрати зносу та амортизацiя - - - (5 970) (5 970) 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - (14 883) (14 883) 

 Витрати за податком на прибуток   - - - (2 953) (2 953) 

 

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 71 992 (8 551) (1 379) (49 399) 12 663 

 

 

Таблиця 22.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв станом на 30.06.2020 року 

 

Назва статтi   Найменування звiтних сегментiв   Iншi сегменти та операцiї   Усього  

 

  послуги корпоративним клiєнтам   послуги фiзичним особам   мiжбанкiвськi операцiї

   

АКТИВИ СЕГМЕНТIВ      

 

Активи сегментiв 700 829  2 800  354 191  31 765  1 089 585  

Усього активiв сегментiв 700 829  2 800  354 191  31 765  1 089 585  

 

Нерозподiленi активи - - - 178 669  178 669  

Усього активiв 700 829  2 800  354 191  210 434  1 268 254  

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ      

 

Зобов'язання сегментiв 345 453  566 115  16 168  -  927 736  

Усього зобов'язань сегментiв 345 453  566 115  16 168  -  927 736  

 

Нерозподiленi зобов'язання - - - 22 087  22 087  

Усього зобов'язань 345 453  566 115  16 168  22 087  949 823  

 

IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI      

 

Капiтальнi iнвестицiї - - - 88 419  88 419  

Амортизацiя - - - (4 640)  (4 640)  

 

 

Таблиця 22.4. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв станом на 31.12.2019 року 

 

 

Назва статтi   Найменування звiтних сегментiв   Iншi сегменти та операцiї   Усього  

 

  послуги корпоративним клiєнтам   послуги фiзичним особам   мiжбанкiвськi операцiї

   

АКТИВИ СЕГМЕНТIВ      

 

Активи сегментiв 923 751  3 328  120 189  38 610  1 085 878  

Усього активiв сегментiв 923 751  3 328  120 189  38 610  1 085 878  

 

Нерозподiленi активи - - - 139 316  139 316  



 

Усього активiв 923 751  3 328  120 189  177 926  1 225 194  

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ      

Зобов'язання сегментiв 399 312  484 550  53  -  883 915  

Усього зобов'язань сегментiв 399 312  484 550  53  -  883 915  

 

Нерозподiленi зобов'язання - - - 9 145  9 145  

Усього зобов'язань 399 312  484 550  53  9 145  893 060  

 

IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI      

 

Капiтальнi iнвестицiї - - - 87 391  87 391  

Амортизацiя - - - (10 105 ) (10 105 ) 

 

 

23. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

 

Загальнi принципи 

 

Функцiя управлiння ризиками в Банку здiйснюється стосовно фiнансових, операцiйних та юридичних 

ризикiв. Фiнансовi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковi ризики. Управлiння 

операцiйними та юридичними ризиками Банку має на метi забезпечення належного функцiонування 

внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. 

 

У Банку створена система управлiння ризиками,  що вiдповiдає його розмiру, бiзнес-моделi, видам, 

складностi операцiй та забезпечує виявлення, вимiрювання (оцiнку), монiторинг, звiтування, контроль, 

пом'якшення всiх суттєвих ризикiв та зменшення пов'язаних з ними втрат а також дозволяє визначити 

величину капiталу, необхiдного для покриття всiх суттєвих ризикiв, притаманних дiяльностi Банку. Для 

суттєвих ризикiв, що пiддаються кiлькiсному вимiрюванню, у Банку встановленi лiмiти та забезпечено 

контроль за їх дотриманням. Полiтика та система управлiння ризиками постiйно переглядаються та 

вдосконалюються вiдповiдно до змiни вимог Нацiонального банку України, ринкових умов та 

банкiвських продуктiв. 

 

Кредитний ризик  

 

Кредитний ризик - це ризик того, що Банк понесе збитки в зв'язку з тим, що його клiєнти або контрагенти 

не зможуть виконати передбаченi договором зобов'язання. Банк керує кредитним ризиком шляхом 

встановлення граничного розмiру ризику, який Банк готовий прийняти по окремим контрагентам, 

географiчним або галузевим концентрацiям ризику, а також за допомогою встановлення та монiторингу 

дотримання лiмiтiв кредитного ризику. 

 

Система управлiння кредитним ризиком в Банку забезпечує своєчаснi та адекватнi виявлення, 

вимiрювання, монiторинг, звiтування, контроль i пом'якшення кредитного ризику як на iндивiдуальнiй, 

так i на портфельнiй основi. Контроль за кредитним ризиком здiйснюється Управлiнням аналiзу та 

оцiнки - незалежним пiдроздiлом Банку по управлiнню ризиками, який забезпечує ефективне 

функцiонування системи управлiння ризиками. В його обов'язки входить аналiз i управлiння кредитним 

ризиком за всiма видами контрагентiв, розробка полiтики i моделi управлiння кредитним ризиком, 

надання консультацiй бiзнес-пiдроздiлам Банку та складання звiтностi.  

 

Банк розробив процедуру перевiрки кредитної якостi з тим, щоб забезпечити завчасне виявлення 

можливих змiн у кредитоспроможностi контрагентiв, включаючи перiодичний перегляд розмiру 

забезпечення. Процедура перевiрки кредитної якостi дозволяє Банку оцiнити розмiр потенцiйних збиткiв 

внаслiдок ризикiв, яким вiн схильний, i вжити необхiдних заходiв щодо їх усунення. 

 



В кредитнiй полiтицi Банк дотримується принципiв обережностi та зваженостi. Реалiзацiя цих принципiв 

забезпечується завдяки якiсної оцiнцi поточного фiнансового стану боржникiв, монiторингу виконання 

умов кредитного договору, своєчасного перегляду наявностi та стану збереження забезпечення, а також 

його ринкової вартостi, своєчасному виявленню непрацюючих активiв та iнформування керiвникiв Банку 

стосовно виявлених проблем з метою вжиття заходiв для запобiгання збiльшенню кредитного ризику. 

 

Для зниження впливу кредитного ризику у Банку затвердженi внутрiшнi лiмiти та обмеження, 

встановлено контроль за їх дотриманням, здiйснюється формування резервiв для вiдшкодування 

можливих втрат за активними операцiями (кредитними операцiями, операцiями з цiнними паперами, 

iншими активними операцiями). 

 

З огляду на вищезазначене, рiвень кредитного ризику Банку є помiрним та керованим. 

 

Фактичнi значення нормативiв кредитного ризику наведено у таблицi: 

 

Фактичне значення станом на Назва нормативу та його значення станом на звiтнi дати 2020 року 

 

 Н7 - норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента                  

(не бiльше 25%) Н8 - норматив великих кредитних ризикiв (не бiльше 800%) Н9 - норматив 

максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком особами                         

(не бiльше 25%) 

 

01.01.2020 21,52 81,62 21,85 

01.02.2020 20,96 69,59 22,20 

01.03.2020 19,35 79,84 20,79 

01.04.2020 20,20 98,53 22,06 

01.05.2020 21,47 90,29 0,62 

01.06.2020 23,83 78,01 0,05 

01.07.2020 25,78 197,62 50,48 

 

 

Ринковий ризик 

 

Ринковий ризик - iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання запланованих 

доходiв унаслiдок несприятливої змiни курсiв iноземних валют, процентних ставок, вартостi фiнансових 

iнструментiв. До фiнансових активiв належать грошовi кошти, iноземна валюта, цiннi папери. Основним 

з ринкових ризикiв для Банку є валютний ризик. Враховуючi вiдсутнiсть в торговому портфелi Банку 

цiнних паперiв, що обертаються на фондових бiржах, основним з ринкових ризикiв для Банку є валютний 

ризик. 

 

Джерелом виникнення валютного ризику є невiдповiднiсть балансових та позабалансових вимог й 

зобов'язань за окремими валютами та банкiвськими металами. Кiлькiсна оцiнка валютного ризику 

VaR-методом впродовж другого кварталу 2020 року вказує на можливiсть отримання збиткiв вiд 

несприятливих змiн валютних курсiв в обсязi до 0,9 млн.грн., або 0,4% вiд регулятивного капiталу, та 

знаходиться в межах встановленого лiмiту.  Банк обмежує внутрiшнiми лiмiтами вiдкритi позицiї та 

проводить полiтику, направлену на збалансованiсть "довгих" та "коротких" позицiй, завдяки чому 

валютнi ризики контрольованi та не несуть загрози для капiталу.   

 

Протягом звiтного року Банк неухильно дотримувався лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї, встановлених 

Нацiональним банком України: 

 

Фактичне значення станом на Назва лiмiту та його значення станом на мiсячнi звiтнi дати 2020 року 

 

 Л13-1 - лiмiт довгої вiдкритої валютної позицiї банку (не бiльше  10%) Л13-2 - лiмiт короткої 

вiдкритої валютної позицiї банку (не бiльше 10%) 



 

01.01.2020 3,1018 0,0000 

01.02.2020 3,8454 0,0000 

01.03.2020 3,9620 0,0000 

01.04.2020 4,7954 0,0000 

01.05.2020 4,5424 0,0000 

01.06.2020 4,8364 0,0000 

01.07.2020 5,7910 0,0000 

 

Фондовий ризик це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через 

несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв, якi мають постiйнi котирування на органiзацiйно 

оформленому бiржовому ринку. 

 

Загальна мета банку щодо управлiння фондовим ризиком - обмежити зменшення вартостi власного 

капiталу Банку, спричинене несприятливими змiнами цiн за цiнними паперами, через постiйний 

монiторинг торгових позицiй Банку i контроль вартостi пiд ризиком портфеля цiнних паперiв, та у такий 

спосiб забезпечити захист iнтересiв вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв. Управлiння фондовим 

ризиком в Банку полягає у визначеннi величини неузгодженої позицiї, яка наражає Банк на ризик, та у 

визначеннi шокової величини змiни зовнiшнього фактору - бiржового курсу. Результат дослiдження дає 

уявлення про те, яку суму збиткiв чи доходiв отримає Банк у разi, якщо подiї розвиватимуться за 

закладеними припущеннями. 

 

На 01.07.2020 року в торговому портфелi Банку враховуються цiннi папери балансова вартiсть яких за 

цiною купiвлi складала 14 899 тис.грн. В зв'язку iз виключенням з бiржового реєстру в травнi-серпнi 

2015р. проведено уцiнку пакетiв акцiй. Збитки Банку становили 14 899 тис.грн. Справедлива вартiсть 

торгового портфелю цiнних паперiв дорiвнює нулю. Фондовий ризик, з огляду на рiшення Банку 

утримуватись вiд операцiй iз цiнними паперами у торговому портфелi, є контрольованим. 

 

 

Ризик лiквiдностi  

 

Ризик лiквiдностi - iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання 

запланованих доходiв унаслiдок неспроможностi банку забезпечувати фiнансування зростання активiв 

та/або виконання своїх зобов'язань у належнi строки. 

 

Джерелом виникнення ризику лiквiдностi є незбалансованiсть активiв та пасивiв за термiнами до 

погашення.  

 

Полiтика управлiння ризиком лiквiдностi Банку спрямована на досягнення оптимального спiввiдношення 

мiж ризиком лiквiдностi та прибутковiстю Банку, забезпечення своєчасного виконання усiх зобов'язань 

перед клiєнтами та контрагентами у повному обсязi та без надмiрних втрат шляхом збалансованостi 

обсягiв активiв та зобов'язань Банку за термiнами погашення.  

 

Оперативне управлiння лiквiднiстю Банку проводиться управлiнням казначейства та фiнансових 

iнститутiв. Планове управлiння лiквiднiстю здiйснюється Комiтетом з питань управлiння активами та 

пасивами, який на пiдставi аналiтичної iнформацiї щомiсячно ухвалює рiшення про оптимiзацiю 

структури балансу Банку шляхом встановлення лiмiтiв кредитно-iнвестицiйних операцiй та коригування 

активiв та пасивiв за обсягами та строками погашення.  

 

Протягом звiтного кварталу Банк не наражався на ризик лiквiдностi. Вiд'ємний кумулятивний GAP з 

урахуванням коригувань на обсяг стабiльної частини залишкiв на поточних рахунках клiєнтiв 

знаходиться в межах, шо не перевищують встановлений лiмiт на негативнi розриви лiквiдностi у розмiрi 

10%. Результати стрес-тестування демонструють високу стiйкiсть Банку до проявiв ризику лiквiдностi, 

дотримання економiчних нормативiв НБУ та захищенiсть капiталу вiд впливу втрат на вiдновлення 

лiквiдностi.  



 

Для забезпечення лiквiдностi у разi непередбачених кризових обставин, Банком прийнято План дiй в 

умовах кризи лiквiдностi, яким визначенi основнi засади антикризового управлiння лiквiднiстю. Банк 

протягом звiтного перiоду дотримувався нормативiв лiквiдностi, встановлених Нацiональним банком 

України:   

Фактичне значення станом на                            Назва нормативу та його значення станом  на 

мiсячнi  звiтнi  дати 2020 року 

 

 Н6 - норматив короткострокової лiквiдностi (не менше 60%)  Коефiцiєнт покриттi лiквiднiстю 

 

(LCR) всi валюти (не менше 100%) Коефiцiєнт покриття лiквiднiстю 

 

(LCR) iноземнi валюти          (не менше 100%) 

 

01.01.2020 125,49 318,20 331,93 

01.02.2020 117,97 587,38 238,57 

01.03.2020 121,45 523,00 372,32 

01.04.2020 121,33 595,61 256,98 

01.05.2020 119,87 573,86 354,27 

01.06.2020 97,96 609,13 413,47 

01.07.2020 117,75 724,21 561,47 

 

 

24. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ 

 

Мета Банку при управлiннi капiталом полягає як у дотриманнi нормативних вимог щодо капiталу, 

встановлених Нацiональним банком України, так й у забезпеченнi спроможностi Банку функцiонувати як 

безперервно дiюче пiдприємство. 

 

Полiтика Банку щодо управлiння капiталом передбачає пiдтримку його розмiру на рiвнi, необхiдному та 

достатньому для забезпечення належної довiри з боку кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також 

розвитку бiзнесу в майбутньому. При цьому враховується вплив рiвня капiталу на прибутки акцiонерiв, у 

зв'язку з чим Банк визнає необхiднiсть пiдтримання балансу мiж пiдвищенням прибутковостi, що є 

можливим в результатi погiршення спiввiдношення запозиченого та власного капiталу, та перевагами й 

стабiльнiстю, якi забезпечуються за рахунок стiйкостi позицiї капiталу.  

 

Протягом другого кварталу 2020 року Банк  вiдповiдав усiм нормативним  вимогам  щодо  капiталу, 

встановленим Нацiональним банком України. Станом на 01.07.2020 року: 

 

 - значення нормативу регулятивного капiталу (Н1) становило 214,0 млн.грн. при мiнiмально 

необхiдному значеннi  200,0 млн.грн.; 

 

- значення нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу (Н2) становило 28,8% при 

нормативному значеннi 10%; 

 

- значення нормативу достатностi основного капiталу (Н2) становило 31,8% при нормативному значеннi 

7%. 

 

Нижче в таблицi показаний регулятивний капiтал на пiдставi звiтiв Банку, пiдготовлених вiдповiдно до 

правил бухгалтерського облiку, який розрахований згiдно з нормативно-правовими актами 

Нацiонального банку України: 

 

Таблиця 24.1. Структура регулятивного капiталу 

 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 



 

ОСНОВНИЙ КАПIТАЛ (ОК) (капiтал 1-го рiвня) 236 179 235 135 

 

Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал 200 000 200 000 

Розкритi резерви, що створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку та оприлюдненi у 

фiнансової звiтностi банку: 46 217 45 109 

 

Резервнi фонди, що створюються згiдно з законами України 

Емiсiйнi рiзницi 7 205 

39 012 6 097 

39 012 

 

Зменшення ОК: (10 038) (9 974) 

Власнi акцiї, що викупленi в акцiонерiв - - 

Нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу 

Капiтальнi вкладення у нематерiальнi активи 

Розрахунковий збиток поточного року (Рпр/з) (8 838) 

(1 200) 

- (8 486) 

(1 488) 

- 

 

ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ (ДК) (капiтал 2-го рiвня) 51 025 57 313 

 

      Розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п) 7 085 24 892 

     Прибуток минулих рокiв 64 976  64 976 

     Непокритий кредитний ризик (21 036) (32 555) 

 

Розмiр перевищення сукупної суми всiх вимог та фiнансових  зобов'язань щодо пов'язаних з банком осiб, 

над сумою, що становить 25% вiд РК (73 180) - 

 

РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПIТАЛ (РК) 214 024 292 448 

 

 

25. ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

У цiй примiтцi вiдображенi суми потенцiйних зобов'язань Банку за станом на 30 червня 2020 року, 

зокрема: 

а) розгляд справ у судi.  

Протягом II кварталу 2020 року в судах України розглядались справи, де стороною по справi виступав 

АТ "МОТОР-БАНК" та якi були вирiшенi на користь банку,  непередбаченi зобов'язання, за 

результатами розгляду судових справ, для Банку не виникли. 

б) потенцiйнi податковi зобов'язання. 

Станом на 30 червняня 2020 року керiвництво Банку вважає, що його тлумачення податкового 

законодавства є правильними, Банк повнiстю дотримувався вимог законодавства i сплатив усi податки, 

тому непередбачених зобов`язань, що пов`язанi з виникненням податкових зобов`язань, у Банку немає. 

в) зобов'язання за капiтальними iнвестицiями. 

Станом на 30 червня 2020 року контрактнi зобов'язання за капiтальними iнвестицiями за невведеними в 

експлуатацiю нематерiальними активами складає 300  тис.грн., за капiтальними iнвестицiями за 

невведеними в експлуатацiю основними засобами складає.  17 тис.грн.   

 

Станом на 31 грудня 2019 року контрактнi зобов'язання за капiтальними iнвестицiями за невведеними в 

експлуатацiю нематерiальними активами складає 300 тис.грн., за капiтальними iнвестицiями за 

невведеними в експлуатацiю основними засобами складає. 31 тис.грн.  

г) зобов'язання з кредитування. 

Таблиця 25.1. Структура зобов'язань з кредитування  



 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 

Наданi зобов'язання з кредитування  223 707 262 875 

Невикористанi кредитнi лiнiї 7 464 11 959 

Наданi гарантiї 122 55 

Резерв за зобов'язаннями, пов'язаними з кредитуванням (635) (514) 

Усього зобов'язань, пов'язаних iз кредитуванням, за мiнусом резерву230 658 274 375 

 

Iнформацiю про зобов'язання з кредитування за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у 

примiтцi 26. 

 

Таблиця 25.2. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют 

в тис. грн. 30.06.2020 31.12.2019 

Гривня 211 426 113 338 

Долар США 19 232 161 037 

Iншi - - 

Усього 230 658 274 375 

 

 

Таблиця 25.3. Аналiз кредитної якостi зобов'язань iз кредитування станом на 30 червня 2020 року  

 

в тис. грн.  Стадiя 1 Стадiя 2  Стадiя 3 Усього 

Зобов'язання з кредитування:     

Мiнiмальний кредитний ризик216 208 - - 216 208 

Низький кредитний ризик  - - - - 

Середнiй кредитний ризик - 14 155 - 14 155 

Високий кредитний ризик - - - - 

Дефолтнi активи  - - 930 930 

Усього зобов'язань iз кредитування 216 208 14 155 930 231 293 

Резерви пiд знецiнення зобов'язань iз кредитування 95 540 - (635) 

Усього зобов'язань iз кредитування за мiнусом резервiв 216 113 13 615 930 230 658 

 

 

Таблиця 25.4. Аналiз кредитної якостi зобов'язань iз кредитування станом на 31.12.2019 року  

 

в тис. грн.  Стадiя 1 Стадiя 2  Стадiя 3 Усього 

 

Зобов'язання з кредитування:     

Мiнiмальний кредитний ризик263 256 - - 263 256 

Низький кредитний ризик  - - - - 

Середнiй кредитний ризик - 11 633 - 11 633 

Високий кредитний ризик - - - - 

Дефолтнi активи  - - - - 

Усього зобов'язань iз кредитування 263 256 11 633 - 274 889 

 

Резерви пiд знецiнення зобов'язань iз кредитування (79) (435) - (514) 

Усього зобов'язань iз кредитування за мiнусом резервiв 263 177 11 198 - 274 375 

 

 

 

Таблиця 25.5. Аналiз змiни валової балансової/номiнальної вартостi зобов'язань з кредитування, станом 

на 30.06.2020 року 

 

в тис. грн. Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

 



Валова балансова вартiсть на початок перiоду 263 256 11 633 - 274 889 

Наданi зобов'язання з кредитування 96 166 1 184 - 97 350 

Зобов'язання з кредитування визнання яких було припинено або термiн яких закiнчено (крiм списаних)

 (141 800) (500) - (142 300) 

Переведення до стадiї 1 - - - - 

Переведення до стадiї 2 (878) 878 - - 

Переведення до стадiї 3 - (930) 930 - 

Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання - - - - 

Списання зобов'язань з кредитування за рахунок резервiв - - - - 

Курсовi рiзницi - - - - 

Iншi змiни (536) 1 890  1 354 

Валова балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 216 208 14 155 930 231 293 

 

 

Таблиця 25.6. Аналiз змiни валової балансової/номiнальної вартостi зобов'язань з кредитування, станом 

на 31.12.2019 року 

 

в тис. грн. Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

Валова балансова вартiсть на початок перiоду 282 825  6 262 - 289 087 

Наданi зобов'язання з кредитування 64 746 4 665 - 69 411 

Зобов'язання з кредитування визнання яких було припинено або термiн яких закiнчено (крiм списаних)

 (84 315) - - (84 315) 

Переведення до стадiї 1 - - - - 

Переведення до стадiї 2 - - - - 

Переведення до стадiї 3 - - - - 

Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання - - - - 

Списання зобов'язань з кредитування за рахунок резервiв - - - - 

Курсовi рiзницi - - - - 

Iншi змiни - 706 - 706 

 

Валова балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 263 256 11 633 - 274 889 

 

 

г) Активи, наданi в заставу без припинення визнання 

 

в тис. грн. При-мiтки 30.06.2020 31.12.2019 

  активи, наданi в заставу забезпечене зобов'язання (пов'язане iз цими активами)

 активи, наданi в заставу забезпечене зобов'язання 

(пов'язане iз цими активами) 

Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток  -

 - - - 

Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 

 - - -  

Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю 8,9 13 346 12 500 -

 - 

Iнвестицiйна нерухомiсть  - - - - 

Основнi засоби  - - - - 

Усього  13 346 12 500 - - 

 

 

Короткостроковий кредит рефiнансування згiдно Генерального кредитного договору строком до 11 

вересня 2020 р., у сумi 12 500 тис. гривень пiд заставу пулу активiв (майна), що складає 500 тис. доларiв 

США (еквiвалент 13 346 тис. гривень). 

 

 



26. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

 

Таблиця 26.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 30 червня 2020 року 

 

в тис. грн. Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал  Iншi 

пов'язанi особи 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка (1,66-36 %) - 68 144 

839 

Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня - - - 

Iншi активи  - 21 1 485 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка (0-21%) 363 474 8 229 203 385 

Резерви за зобов'язаннями  - - - 

Iншi зобов'язання  - 2 1 269 

 

 

Таблиця 26.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за II квартал 2020 року 

 

в тис. грн. Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi 

пов'язанi сторони 

 

Процентнi доходи  - 12 10 477 

Процентнi витрати  (5 668) (153) (4 617) 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою 93 2 2 752 

Комiсiйнi доходи 1 12 6 513 

Комiсiйнi витрати  - - - 

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв - - 79 

Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями - - 34 

Iншi операцiйнi доходи - 3 385 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - (11 663) (2 072) 

 

 

Таблиця 26.3. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 30 червня 

2020 року  

 

в тис. грн. Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi 

пов'язанi сторони 

Зобов'язання з кредитування що наданi - - - 

 

Таблиця 26.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними 

сторонами протягом II кварталу 2020 року 

 

в тис. грн. Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi 

пов'язанi сторони 

Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду - - - 

Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду - 14 169 850 

 

 

Таблиця 26.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 року 

 

в тис. грн. Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал  Iншi 

пов'язанi особи 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка (1,66-36 %) - 78 279 

419 

Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня - - 79 

Iншi активи  - 24 625 



Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка (0-21%) 306 176 6 915 286 603 

Резерви за зобов'язаннями  - - 34 

Iншi зобов'язання  - 3 657 

 

Таблиця 26.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за II квартал 2019 року 

 

в тис. грн. Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi 

пов'язанi сторони 

Процентнi доходи  - 10 15 508 

Процентнi витрати  (5 540) (130) (4 969) 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - 3 571 

Комiсiйнi доходи 110 14 9 538 

Комiсiйнi витрати  - - - 

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв - (1) 92 

Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями - 1 28 

Iншi операцiйнi доходи - 8 152 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - (12 734) ( 2 187) 

 

 

Таблиця 26.7. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 

2019 року  

 

в тис. грн. Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi 

пов'язанi сторони 

Зобов'язання з кредитування що наданi - - 161 067 

 

Таблиця 26.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними 

сторонами протягом II кварталу 2019 року 

 

в тис. грн. Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi 

пов'язанi сторони 

Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду - 518 82 559 

Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду - 513 82 548 

 

 

Таблиця 26.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу 

 

в тис. грн. II квартал 2020 року II квартал 2019 року 

 витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання 

Поточнi виплати працiвникам 10 232 1 370 9 958 2 699 

 

 

27. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

 

Пiсля дати балансу не вiдбувались подiї, що мають розкриватись в фiнансовiй звiтностi. 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
 

1. Протягом звiтного перiоду не зафiксовано важливих подiй, що суттєво вплинули на стан 

промiжної фiнансової звiтностi Банку.  

2. Банком не очiкується виникнення подiй, якi можуть вплинути на здатнiсть Банку 

продовжувати свою дiяльнiсть безперервно на протязi 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати, а саме: 

припинення чи суттєве скорочення дiяльностi; нездатнiсть забезпечити фiнансування розвитку 

дiяльностi чи здiйснення iнших важливих iнвестицiй; значне збiльшення строкiв сплати 

дебiторської заборгованостi; виникнення значних сум простроченої дебiторської заборгованостi; 

негативна величина чистих активiв, недотримання iнших вимог, встановлених законодавством 

України; значнi втрати вiд основної дiяльностi; залучення позикових коштiв при реальнiй 

вiдсутностi перспективи повернення чи продовження строку кредиту чи позики; використання 

короткострокових кредитiв й позик для фiнансування довгострокових активiв; труднощi з 

дотриманням умов укладених станом на звiтну дату кредитних договорiв; нездатнiсть погашати 

кредиторську заборгованiсть у вiдповiднi строки; заборгованiсть по виплатi чи припинення 

виплати дивiдендiв; можливе настання ознак банкрутства, встановлених законодавством 

України; можлива втрата лiцензiй; можлива втрата основних зберiгачiв коштiв; можливi втрати 

ринку послуг; можлива суттєва залежнiсть вiд успiшного виконання конкретного проекту 

(суттєвою визнається сума: для АТ - складає 10 i бiльше вiдсоткiв балансової вартостi активiв 

товариства); можливi судовi позиви проти Банку, якi можуть у випадку успiху позивача 

завершитися рiшенням суду, нездiйсненим для Банку. 

3. Банком здiйснюється комплексна оцiнка наступних основних ризикiв: кредитного, ризику 

лiквiдностi, процентного ризику банківської книги, ринкового (у т.ч. валютного) ризику, 

операцiйного ризику, комплаєнс-ризику. 

Основнi ризики iдентифiкованi, регулярно оцiнюються та знаходяться пiд постiйним 

монiторингом. 

Управлiнська звiтнiсть мiстить точну, повну, своєчасну iнформацiю про ризики, надається 

Наглядовiй радi Банку та Правлiнню Банку та iншим користувачам на регулярнiй основi та 

забезпечує повне розумiння ними ситуацiї щодо рiвня ризикiв Банку для прийняття своєчасних 

та адекватних управлiнських рiшень. 

Банк переглядає значення лiмiтiв ризикiв у разi змiни ринкових умов або Стратегiї Банку. 

Профiль ризику Банку впродовж звiтного перiоду вiдповiдає стратегiї i полiтицi управлiння 

ризиками та Стратегiї й Бiзнес-плану розвитку Банку, з урахуванням ринкових та 

макроекономiчних умов. 

4. Розвиток подій навколо вірусу COVID 19 з початку 2020 року до цього часу свідчать про те, 

що в III-IV кварталах поточного року очікується негативний вплив на глобальне економічне 

зростання через поширення хвороби та внаслідок порушення економічної діяльності. Це може 

вплинути на здатність Банку генерувати доходи та негативно вплинути на кредитні портфелі 

через негативну міграцію рейтингу, призвести до вищих за очікувані втрат за кредитами та 

потенційного зменшення активів. Нинішня пандемія COVID 19 та її потенційний вплив на 

економіку також можуть вплинути на здатність Банку досягти фінансових цілей через затяжний 

спад у місцевій, регіональній чи глобальній економічній сферах. 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, пiдтверджують офiцiйну позицiю, що наскiльки це 

їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV щодо складання фiнансової 

звiтностi, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що промiжний звiт керiвництва 

включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 

40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

 

 




