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Національної комісії з цінних
розкриття інформації емітентами цінних
в Міністерстві юстиції
паперів та фондового ринку
України 24 грудня 2013

Голова Правління
(підпис)

(посада)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

���і1���ція емітента цінних паперів
за

2019 рік

І. Загальні відомості
1 . Повне найменування емітента

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД
КРЕДИТ БАНК»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

З. Ідентифікаційний код юридичної особи
34575675
4. Місцезнаходження
Леонтовичка, 4, А, А 1 , Київ, 0 1 03 0
5 . Міжміський код, телефон та факс
б.

Адреса електронної пошти

(044) 365 000 1 , (044) 365 0004
info@creditwest.ua

7 . Дата та рішення наглядової ради емітента, яким
рішення загальних зборів акціонерів, 12.06.2020 , 31
затверджено річну інформацію, або дата та рішення
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну
інформацію емітента (за наявності)
Державна установа «Агентство з
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
розвитку
інфраструктури
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
фондового ринку України»,
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
21676262 , УКРАЇНА,
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення
DR/000011АРА
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі
здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює nодання 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)

11. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

http://www.creditwest.ua
12 .06.2020
(URL-aдpeca сторінки)
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електронного документа)
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-------

(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 .N2 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 24 грудня 2013 року за .N2 2180/24712 (із змінами)

п.І.Ю. Тихонов

Голова Правління
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів
за

2019 рік

І. Загальні відомості
1 . Повне найменування емітента

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД
КРЕДИТ БАНК»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

З. Ідентифікаційний код юридичної особи

34575675

4. Місцезнаходження

Леонтовичка, 4, А, А1 , Київ, 0 1 03 0

5 . Міжміський код, телефон та факс

(044) 365 000 1 , (044) 365 0004

6 . Адреса електронної пошти

iпfo@creditwest.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким
рішення загальних зборів акціонерів, 12.06 .2020, ЗІ
затверджено річну інформацію, або дата та рішення
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну
інформацію емітента (за наявності)
Державна установа «Агентство з
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
розвитку інфраструктури
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
фондового ринку України»,
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
21676262, УКРАЇНА,
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення
DR/000011АРА
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі
здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо)

11. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

http://www.creditwest.ua
12.06 .2020
(URL-aдpeca сторінки)
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І.

Основні відомості про емітента.

2.

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

З.

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

4.

Інформація щодо корпоративного секретаря.

5.

Інформація про рейтингове агентство.

6.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

7.

Судові справи емітента.

8.

Штрафні санкції щодо емітента.

9.

Опис бізнесу.

І О.

Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента

та відсоток їх акцій (часток, паїв):

І)

інформація про органи управління;

2)

інформація про посадових осіб емітента;

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в
разі їх звільнення;

З)

інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

І І.

Звіт керівництва (звіт про управління):

І) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
2)

інформація про розвиток емітента;

З)

інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,

якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування;
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику
грошових потоків;

4)

звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством
вимоги;
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);
інформація про наглядову раду;
інформація про виконавчий орган;
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
емітента;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
повноваження посадових осіб емітента.
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12.

Інформація про власників пакетів

5

і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу

та/або класу належних їм акцій.

1З.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,

меншим або рівним пороговому значенІПО пакета акцій.

14.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає

більшою, меншою або рівною пороговому значенІПО пакета акцій.

15.

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями

акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому

0
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значенІПО пакета акцій.

1 6.

Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та

обов'язків акціонерів (учасників).

1 7.

Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної

пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

1)

інформація про випуски акцій емітента;

2)

інформація про облігації емітента;

З)

інформація про інші цінні папери, випушені емітентом;

4)

інформація про похідні цінні папери емітента;

5)

інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6)

інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

1 8.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за

якими здійсІПОється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

1 9.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

20.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад

О, 1

відсотка розміру

статутного капіталу такого емітента.

21.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність

отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

22.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за

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

0
D
0
D
D
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D
D
D
D
D
D
D

таких прав передано іншій особі.

2З.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

24.

Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1)

інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

2)

інформація щодо вартості чистих активів емітента;

З)

інформація про зобов'язання емітента;

4)

інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

5)

інформація про собівартість реалізованої продукції;

6)

інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

25.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

26.

Інформація про вчинення значних правочинів.

27.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

28.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та

обставини, існування яких створює заінтересованість.

29.

Річна фінансова звітність.

ЗО.

Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

З 1.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійсІПОє забезпечення випуску боргових

цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

З2.

Твердження щодо річної інформації.

2019 р.

34575675
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З З . Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого
емітента, яка наявна в емітента.
З 4 . Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом.
З 5 . Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду.
З 6 . Інформація про випуски іпотечних облігацій.
З 7 . Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1 ) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
З) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших
активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
З 8 . Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття.
З 9 . Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
4 1 . Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
4З . Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
�

Примітки:
З . Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не заповнювались у зв ' язку з відсутністю участі
емітента в створенні юридичних осіб.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалася у зв'язку з відсутністю такої посади.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не заповнювалася у
зв'язку з відсутністю філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
1 1 .Звіт керівництва.
З) Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або
витрат емітента не надається у зв'язку з відсутністю.
Банк не проводить ризикових операцій по деривативам. Операції за активами до отримання проводяться
за умовами "спот", форвардними, опціонними та ф'ючерсними контрактами, за якими відповідно до умов
договору банк має право відмовитися від виконання зобов'язання, у тому числі шляхом зарахування
зустрічних вимог, та зобов'язання здійснити передоплату покладається на контрагента банку.
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками,
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Банк не проводить ризикових операцій з використанням операцій хеджування.
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
Банк не проводить ризикових операцій схильними до цінових ризиків, кредитних ризиків, ризиків
ліквідності та ризиків грошових потоків.
Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
1 3 . Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
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1 4 . Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається у зв'язку з відсутністю такої
інформації.
1 5 . Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями·
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
1 6 . Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків
акціонерів (учасників) не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
1 7. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або
допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: інформація про облігації емітента,
інформація про інші цінні папери, випушені емітентом, інформація про похідні цінні папери емітента, інформація
про забезпечення випуску боргових цінних паперів, інформація про придбання власних акцій емітентом протягом
звітного періоду не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
1 8 . Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається у зв'язку з
відсутністю такої інформації.
1 9. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не
надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад О, 1 відсотка розміру статутного
капіталу такого емітента не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
2 1 . 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 не надається у зв'язку з
відсутністю такої інформації.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
2 3 . Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається у зв'язку з відсутністю
такої інформації.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: інформація щодо вартості чистих активів
емітента, інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість
реалізованої продукції не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
2 5 . Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається у
зв'язку з відсутністю такої інформації.
26. Інформація вчинення значних правочинів не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається у зв'язку з відсутністю
такої інформації.
2 8 . Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
3 1 . Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних
паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
3 3 . Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка
наявна в емітента не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
3 5 . В ідомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
3 6 . Інформація про випуски іпотечних облігацій не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
3 7 . Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1 ) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
З ) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до
складу іпотечного покриття не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на
кінець звітного періоду не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне
покриття станом на кінець звітного року не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
3 8 . Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття не
надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
3 9 . Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
4 1 . Основні відомості про ФОН не надаються у зв'язку з відсутністю такої інформації.
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42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.
4 5 . Правила ФОН не надаються у зв'язку з відсутністю такої інформації.
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1 . Повне найменування

ІІІ. Основні відомості про емітента
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ
БАНК»

2. Скорочене
найменування (за
наявності)
27. 0 1 .2009

З. Дата проведення державної реєстрації
м. Київ

4. Територія (область)

З64409516,52

5 . Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

о

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
.
.
кашталу, що передано до статутного кашталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8 . Середня кількість працівників (осіб)

о

82

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Код за КВЕД
Найменування виду діяльності
[20 1 0]Інші види грошового посередництва

64.19

[2010]Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного
забезпечення), н. в. і. у.

64.99
о

д/н
1 О. Банки, що обслуговують емітента:
1 ) найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті

Національний банк України

2) МФО банку

ЗОООО1
UА60ЗОООО1 00000З2008 1 1 5 0 0 1 026
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК"

З) IBAN
4) найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку

З25З65

6) IBAN

UА75 З25З6500000000000 1 6000040
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1 1. І н ф ормац ія про одерж ан і л іценз ії на окрем і види д іяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата
Орган державної влади, що
видачІ
видав лщенз1ю

1

2

Банківськая діяльність

Ліцензія NQ23 5

з

4

Дата
заюнчення
строку дії
ліцензії
(за наявності)
5

1 4. 1 1 .20 1 1 Національний банк України

Опис : Банківська ліцензія є безстроковою. Дія ліцензії може бути зупинена за рішенням НБУ
при невиконанні (недотриманні) АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК умов чинного законодавства
України, Національного банку України щодо здійснення банківської діяльності.
Банківськая діяльність
2 3 5-3
04. 1 1 .20 1 6 Національний банк України

Опис: Генеральна ліцензія є безстроковою. Дія Генеральної ліцензії може бути зупинена за
рішенням Національного банку України при невиконанні (недотриманні) АТ "КРЕДИТВЕСТ
БАНК" обов'язкових умов чинного законодавства України, Національного банку України щодо
здійснення банківської діяльності. Генеральна ліцензія не є чинною без Додатку до Генеральної
ліцензії. Про перелік валютних операцій, які має право здійснювати АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК.
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1 4. І н формац ія про ре йтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення
або оновлення
рейтингової
оцінки емітента
або цінних
паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента
або цінних паперів емітента

1

2

з

4

Акціонерне товариство "Джей
Сі Ар Євразія рейтінг"

Міжнародне рейтингове
агентство

Оновлення
рейтингової
оцінки емітента

ВБ- /(прогноз стабільний)

24.06.20 1 9

Опис : д/н
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рейтингове
агентство "ІВІ - Рейтинг"

Уповноважене
рейтингове агентство

Визначення
рейтингової
оцінки емітента

27. 1 2 .20 1 9

Опис : д/н

20 19 '
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uaAA+ І прогноз «Стабільний»

16. Судов і справи ем ітента
N'!!
з/п
І

Номер Найменування
справи
суду
2

3

Позивач
4

Відповідач Третя особа
5

923/57 1 1 1 Господарськи АТ
ТОВ
8
й суд
«Кредитвест «Деско
Херсонської
Баню>
Юкрейн»
області

б

Позовні вимоги
7

Стан
розгляду
8
Розгляд
справи
триває.

Про визнання кредиторських
вимог та включення їх до
реєстру вимог кредиторів на
загальну суму 28 736 98 1 ,3 5
грн.
опис: Провадження по справі відкрито 05 .07.20 1 8 . Заява про визнання Банку кредитором подано 03 .08.20 1 8р.
Йилмаз
2 65 8/2 1 97/ Каховський
АТ
Ілхан
Про визнання недійсним
Провадження
18
припинено.
міськрайонни Мехмед
«Кредитвест Алчар, ТОВ договору про відкриття
й суд
Акіф
Банк»
«Деско
кредитної лінії, договорів
Юкрейн»
іпотеки та поруки
Херсонської
області
Опис: Провадження по справі відкрито 3 1 .07.20 1 8 . Суд І інстанції задовільнив заяву позивача про забезпечення
позову. Постановою Апеляційного суду Херсонської області від 29 серпня 20 1 8 року апеляційну скаргу ПАТ
«Кредитвест баню> відхилено, ухвалу суду першої інстанції залишено без змін. У вересні 20 1 8 року АТ «Кредитвест
банк» подало до Верховного Суду касаційну скаргу, в якій просило скасувати вказані судові рішення та закрити
провадження у справі. Ухвалою В ерховного суду від 1 9 . 1 2.20 1 8р. справу передано на розгляд Великої Палати
Верховного Суду. Провадження припинено.
Йилмаз
Про стягнення заборгованості Розгляд
ТОВ
3 9 1 0/ 1 1 О 1 Господарськог АТ
за договором поруки в розмірі справи
6/1 8
«Деско
о суду міста «Кредитвест Мехмед
Києва
Баню>
Акіф
Юкрейн»
26 883 5 8 5 ,45 грн.
триває.
Опис: 1 0 . 0 8 .20 1 8р . Банком подано позовну заяву. Рішенням Господарського суду міста Києва від 28.05 .20 1 9р. по
справі N'29 1 0/ 1 1 0 1 6/ 1 8 позов банку було задоволено частково, стягнуто 26563773 ,67 грн. та суд. збір в розмірі
3 98456,6 1 грн. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.09.20 1 9р. рішення І інстанції
залишено без змін.
Про стягнення заборгованості Розгляд
4 902/ 1 71 1 9 Господарськи АТ
ТОВ "Уксправи
в розмірі 27 03 8 729,56 грн.
й суд
«Кредитвест Бекар" ,
триває.
Баню>
Ангелова
Вінницької
Й . А.,
області
Тарадайко
Г.М.
Опис : 1 3 .03 .20 1 9р банком подано позовну заяву. 1 7 . 1 0 .20 1 9р. Господарськми судом В інницької області позов банку
задоволено в повністю. Північно-Західним апеляційним господарський судом відкрито провадження за апеляційною
скаргою Тарадайко Г.М. Розгляд справи триває.
Про стягнення заборгованості Розгляд
5 9 1 0/ 1 4 1 4 Господарськи АТ
ТОВ
справи триває
в розмірі 1 0 3 3 1 5 89,86 грн.
6/ 1 9
й суд м. Києва «Кредитвест "Крафт
Пайп" ,
Банк»
ТОВ "РВІнтернешпал
",тов
"Баукс
Інжинірінг
Ком" та
Бемеджі
Рас ім
Опис : Ухвалою Господарського суду м. Києва від 0 1 . 1 1 .20 1 9р. відкрито провадження по справі N'!!9 1 0/ 1 4 1 49/ 1 9 .
иває
Розгляд с

!
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Відсутня

17. Штра ф н і санкц ії ем ітента
.N2

з/п

Номер та дата
рішення, яким
накладено штрафну
санкцію

Орган, який наклав
штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

2

з

4

5

І
І

667/БТ, І 8 . І 2 .20 І 9

Національний банк
України

Про накладання
штрафу

24. 1 2 .20 І 9 року Банком виконано
рішення про накладпня штрафу ( 1
700,00 грн.)

Опис : 24. І 2.20 19 року Банком виконано рішення про накладпня штрафу в сфері валютного законодавства.
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18. Опис бізнесу
З м і н и в орган ізац і й н і й структур і в ідпов ід н о до поперед н іх зв ітн их пер і од і в
У відповідності до законодавства України органи управління та контролю Банку включають Загальні
збори акціонерів, Спостережну раду, Правління та Управління внутрішнього аудиту. Виконавчим
органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, є Правління Банку. Правління
банку складається не менш ніж з З-х осіб, кожний з яких відповідальний за діяльність певних
підрозділів. Правлінню підпоряковуються наступні управлінські комітети: Кредитний комітет, Комітет з
питань управління активами та пасивами, Тарифний комітет. Кожний структурний підрозділ, який є
елементом організаційної структури Банку діє на підставі окремого положення, затвердженого відповідно
до вимог внутрішніх нормативних документів Банку. Внутрішня структура кожного структурного
підрозділа обумовлена змістом його діяльності. До основних структурних підрозділів відносяться:
Департамент управління ризиками, Департамент казначейства та фінансових інститутів, Департамент
кредитного аналізу, Юридичний департамет, Операційн департамент, Управління інформаційних
технологій, Департамент управління банківськими бізнес процессами, Департамент Розвитку Бізнесу,
Управління фінансового моніторингу, Управління безпеки, Управління по роботі з персоналом, Відділ
валютного контролю, Відділ інформаційної безпеки, Управління по роботі з клієнтами, Відділ
експлуатації систем автоматизації банку.
Ін ф ормац ія про ч и с ель н і с ть прац і в н икі в
Середньооблікова чисельність штатних працівників - 82, середньооблікова чисельність позаштатних
працівників -7, чисельність працівників, які працюють на умовах непомного робочого часу - у звітному
періоді - З, фонд оплати праці - 51 4З9 тис. грн., збільшено відносно попереднього періоду на 5 lОЗ
тис. грн. Кадрова програма для підвищення кваліфікації в Банку відсутня.
І н ф ормац ія про н алежн і сть ем іте н та до буд ь -яких о б'єд н а нь п ідприєм ств
Є членом міжнародної платіжної системи Мастеркард з 20.02.2008 р., м. Київ, вул. Горького, 127 Учасник
фонду гарантування вкладів фізичних осіб з ОS.ОЗ .2007, реєстр.N2 196., м.Київ, вул. Січових Стрільців, 17.
Є членом української банківської платіжної системи НСМЕП з 02.07.2007р., м. Київ, вул. Інститутська, 9.
Є членом Незалежної асоціації банків України з 25.02.2016р. , м.Київ, вул. Велика Васильківська, 72 З
під'їзд, поверх З, офіс 6 та Європейської Бізнес Асоціації з ІЗ.04.2018 м.Київ. Андріївський узвів 1-А.
Ін ф ормац ія про с п іль ну д і яль н і сть, яку ем іте н т проводить з і нш ими орга н і зац іями,
п ідприєм ствами, у ста н овами
Спільну діяльність емітент не проводить
Пропозиц ії щодо реорга н ізац ії з б оку трет іх о с і б

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.
О пи с о б ра н ої о б л і кової пол ітики

Облікова політика Банку розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність"
(із змінами і доповненнями), "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (із змінами і
доповненнями), "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" (із змінами і доповненнями), інших
законодавчих актів України, Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках
України (із змінами і доповненнями), Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та
Інструкції про застосування Плану рахунків банків України (із змінами і доповненнями), інших
нормативних документів Національного банку України (далі - НБУ), міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, внутрішніх документів, що визначають порядок здійснення операцій з
різними фінансовими інструментами, а також внутрішніх положень, порядків, інструкцій, процедур,
регламентів та інших затверджених внутрішніх документів Банку, що регулюють діяльність Банку,
рішень акціонерів і керівництва Банку. Облікова політика Банку базується на наступних принципах: повне висвітлення - усі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без
будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки
операцій банку, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею; - превалювання сутності
над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх сутності та
економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою; - атономність - активи та зобов'язання банку
мають бути відокремлені від активів і зобов'язань власників цього банку та інших банків (підприємств), у
зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власників не мають відображатися у фінансовій звітності
банку. Активи - ресурси, що виникли в результаті минулих подій, використання яких, як очікується,
призведе до отримання економічних вигід у майбутньому. Зобов'язання - заборгованість, що виникла
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внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення
ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди; - обачність - застосування в бухгалтерському обліку
методів оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не завищуватимуть ся, а зобов'язання та/або
витрати - не занижуватимуться; - безперервність - оцінка активів банку здійснюється, виходячи з
припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо банк планує
скоротити масштаби своєї діяльності, то це має відображатися у фінансових звітах; - нрахування та
відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду потрібно
порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і
витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення
незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів; - послідовність - постійне (із року в р ік)
застосування банком обраної облікової політики. Зміна методів обліку можлива лише у випадках,
передбачених міжнародними стандартами та національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку, і потребує додаткового обrрунтування і розкриття у фінансових звітах; історична (фактична) собівартість - активи і пасиви обліковуються пріоритетна за вартістю їх придбання
чи виникнення. Активи та зобов'язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, мають
переоцінюватись у разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату. Фінансова звітність Банку - це
система взаємопов'язаних узагальнених показників, що відображають його фінансовий стан на кінець
звітного періоду та результати діяльності за вказаний період. У бухгалтерському обліку обліковуються
доходи та витрати відповідно до вимог Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України,а
також Облікової політики банку. Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку
(з урахуванням коригуючих проводок) згідно з вимогами міжнародних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, Облікової політики Банку, а також у відповідності до "Інструкції про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", "Правил організації статистичної
звітності, що подається до Національного банку України, "Положення про організацію бухгалтерського
обліку та звітності в банках України та вимог інших нормативно-правових актів НБУ з цих питань.
Фінансову звітність Банк складає та подає до НБУ в грошовій одиниці України (у тисячах гривень). Усі
форми фінансової звітності (включаючи й примітки до них) за 2019 р ік подаються в порівнянні з
попереднім 2018 роком. Інформація, відображена в фінансовій звітності, повинна сприяти прийняттю
правильних економічних рішень.
І н ф о р мац ія про о сн ов н і види продукц ії а б о по слуг, що їх ви р о б ляє ч и н адає ем іте н т
В 2019 році АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» надавав наступні послуги : 1. Для юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців (далі ФОП) : - залучення депозитів юридичних осіб; - нарахування відсотків на залишок
по поточному рахунку ; - видача короткострокових кредитів юридичним особам; - видача гарантій та
інших зобов 'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі; - розрахунково-касове
обслуговування юридичних осіб та ФОП; - проведення розрахунків клієнтів за всіма видами рахунків в
іноземній валюті; - купівля продаж безготівкової іноземної валюти; - купівля продаж безготівкової
іноземної валюти по форвардним контрактам; - операції з документарного оформлення чи підтвердження
розрахунків клієнтів у національній та іноземній валют; - випуск та обслуговування корпоративних
платіжних карток; - зарплатні проекти; - торговий еквайринг; - приймання платежів від 3 -х осіб на
користь клієнтів. 2. Для фізичних осіб : - залучення депозитів фізичних осіб; - розрахунково-касове
обслуговування фізичних осіб; - проведення розрахунків в іноземній валюті; - купівля продаж
безготівкової іноземної валюти; - випуск та обслуговування платіжних карток; - здійснення грошових
переказів в національній та іноземній валютах; - приймання комунальних платежів.
І н ф о р мац ія про о сн ов н і пр ид б а нн я аб о в ід чуже нн я актив і в за о ста нн і п 'ять рокі в
Протягом 2015 року Банком придбавались наступні активи :
- основні засоби на загальну суму 6 125 тис.грн.
- нематеріальні активи - на загальну суму 1 803 тис.грн.
Відчуження активів 22 тис.грн
Протягом 2016 року Банком придбавались наступні активи :
- основні засоби на загальну суму 1 458 тис.грн.
- нематеріальні активи - на загальну суму 5 246 тис.грн.
Відчуження активів не відбувалось.
Протягом 2017 року Банком придбавались наступні активи :
- основні засоби на загальну суму 259 тис.грн.
- нематеріальні активи - на загальну суму 116 тис.грн.
Відчуження активів 2 тис.грн.
Протягом 2018 року Банком придбавались наступні активи :
і0!9 р.
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- основні засоби на загальну суму 3 3 36 тис.грн.
- нематеріальні активи - на загальну суму 663 тис.грн.
Відчуження активів 1 286 тис.грн.
Протягом 2019 року Банком придбавались наступні активи:
- основні засоби на загальну суму 585 тис.грн.
- нематеріальні активи - на загальну суму 241 тис.грн.
Відчуження активів 859 тис.грн.
І н ф ормац ія про о сн ов н і за со б и ем іте н та
Основні засоби Банку на кінець звітного періоду становлять:
- Нематеріальні активи (початкова вартість) - 8913 тис.грн., знос 3975 тис.грн.,
- Транспортні засоби (початкова вартість) - 2551 тис.грн., знос 743 тис.грн.,
- Машини та обладнання (початкова вартість) - 8614 тис.грн., знос 7000 тис.грн.,
-Інструменти, прилади, інвентар (меблі) (початкова вартість) - 3 727 тис.грн., знос 2932 тис.грн.,
- Інші основні засоби (початкова вартість) - 306 тис.грн., знос 106 тис.грн.,
- Інші необоротні матеріальні активи (початкова вартість) - 6138 тис.грн., знос 4083 тис.грн.,
- Активи з права користування (початкова вартість) - 17839 тис.грн., знос 6487 тис.грн.

Банк утримує матеріальні активи з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг,
здавання інвестиційної нерухомості в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних
функцій. Очікуваний строк корисного використання яких становить більше одного року.
Місцезнаходження основних засобів: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера А, А1.
І н ф ормац ія щодо про б лем, як і впливають н а д іяль н і сть ем іте н та
Банківська діяльність пов 'язана із ризиками, що виникають за різних обставин. Правильність оцінки
ризиків та їх управління дозволяє уникнути та значно зменшити втрати банку. На діяльність Банку
певною мірою впливає: 1. Фінансова криза, нестабільна соціально-економічна ситуація, недосконалість
законодавчої бази та системи оподаткування, військовий конфлікт на Донбасі, нестійкий характер
економіки та інфляція, девальвація. 2. Збільшення кредитного ризику в силу погіршення фінансового
стану більшості позичальників, через значну девальвація гривні та знецінення забезпечення за кредитами.
3. Недостатньо великий інвестиційний потенціал внутрішніх українських інвесторів. 4. Погіршення
зовнішньої кон'юнктури ринку. 5. Втрата довіри до банківської системи. 6. Низький рейтинг країни, що
обмежує рівень зовнішніх залучень ресурсів та нормативні строкові обмеження щодо залучення
інвестицій на вкладні рахунки. Для забезпечення додаткових заходів з метою управління ризиками АТ
"КРЕДИТВЕСТ БАНК" має постійно діючи комітети: Кредитний комітет, Комітет з питань управління
активами та пасивами (КУАП), Тарифний комітет, Тендерний комітет, Комітет по управлінню
операційно-технологічними ризиками та комплайнс. Існує окремий незалежний підрозділ щодо
управління фінансовими ризиками, який підпорядковано Наглядовій Раді Банку.
О пи с о б ра н ої пол ітики щодо ф і н а нсува нн я д іяль н о ст і ем іте н та
Акціонерне товариство "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" - це універсальний Банк, який,
згідно стратегії свого розвитку, здійснює управління капіталом з метою максимізації прибутку акціонерів
шляхом оптимізації співвідношення позикових засобів і власного капіталу. Фінансування діяльності
відбувається у відповідності із чинним законодавством України. Основними шляхами фінансування
операційної діяльності Банку є залучення депозитних ресурсів населення та юридичних осіб. Своєчасне
планування та чіткий розподіл пасивів під активні операції, забезпечення кредитів високоякісною
заставою, належний рівень співвідношення суми кредиту до вартості застави, застосування інструментів
страхування, розвиток продуктового ряду по залученню ресурсів з внутрішнього грошового ринку,
дозволяють утримувати належний рівень ліквідності у довгостроковій перспективі. Дотримання
обов'язкових нормативів та лімітів Національного банку України - є найкращим свідоцтвом того, що АТ
"КРЕДИТВЕСТ БАНК" дотримується високого рівня ліквідності та фінансової стабільності. Протягом
2019 року Банк дотримувався економічних нормативів Національного банку України, які на 31 грудня
2019 року мали такі значення:
норматив регулятивного капіталу (Н1) - 388 907 472,39
норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) - 31,37
норматив короткострокової ліквідності (Н6) - 140,87.
І н ф ормац ія про варті сть укладе н их, але ще н е вико н а н их договор і в ( ко н тракті в)
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду : 1 249
2019 р.

14575675

тис.грн.
Стратегія подальшої д іяль н о ст і ем іте н та щона й ме нш е н а р і к
Стратегія розвитку АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" визначена у бізнес-плані Банку на 2018-2020 роки,
затвердженому рішенням Спостережної ради Банку АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (Протокол .N'!�24) від
21.06.2018р. На виконання вимог ЗУ "Про банки і банківську діяльність" Банк привів свій статутний
капітал у
відповідність до вимог закону шляхом збільшення його до 200000000,00 грн. Внаслідок чого буде
збільшено активи, штат та прибуток Банку.
О пи с пол ітики ем іте н та щодо до сл ідже нь та розро б ок
Досліджень та розробок у звітному році емітентом не проводились, відповідно кошти на їх проведення
витрачено не було.
І н ша ін ф ормац і я
У 2019 році судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1О або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких
виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові
особи емітента, відсутні.

20 19 р.
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І н ф ормац ія про органи управл і ння
Орган управління

Наглядова рада Банку

Структура
Голова Наглядової ради Банку
Член Наглядової ради Банку
Член Наглядової ради Банку
Член Наглядової ради Банку

Персональний склад
Голова Наглядової ради Банку:
Зафер Озджан - представник акціонера
Члени Наглядової ради Банку:
Омер Акгюль - представник акціонера
Селчук Шалдирак - незалежний директор
Рамі Хаїм - незалежний директор.
-

-

Правління Банку

2019р.

Голова Правління
Заступник Голови Правління
Заступник Голови Правління
Член Правління

\4575675

Тихонов Ігор Юрійович - Голова Правління
Йилдирим Юнус Емре - Заступник Голови
Правління
Руденко Світлана Миколаївна - Заступник
Голови Правління
Ткаченко Ростислав Іванович - Член Правління

І н формац ія про посадових осіб
1. І нформац ія щодо осв іти та стажу ро б оти посадових ос іб ем ітента
Рік
Освіта
Прізвище, ім'я, по
Посада
N�
народбатькові
з/п
ження
V.

1

2

з

І

Голова ПравліІПІЯ

фізична особа
Тихонов Ігор Юрійович

ем ітента
Стаж
роботи
(років)

4

5

6

1 982

Повна вища: Київський
національний економічний
університет,2004,
спеціальність «Банківська
справа» кваліфікація магістр
з банківської справи.

12

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

7
ЗАТ «Альфа-Банк», 234947 1 4, Начальник
відділу синдикованого кредиrування та
міжнародного торгового фінансування
УправліЮІЯ по роботі з фінансовими
інстиrутами Блоку «Казначейство та ринки
капіталу».

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
1 8 . 1 2 .20 1 7,
безстроково

Опис: ПовноважеІПІЯ та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією . . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років 9 роки Попередні посади: ЗАТ «Альфа-Баню> -начальник відділу синдикованого кредиrування та міжнародного торгового фінансуваІПІЯ УправліІПІЯ
по роботі з фінансовими інстиrутами Блоку «Казначейство та ринки капіталу». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Розмір виплаченої
винагороди не надається, оскільки дана інформація є конфіденційною та згодv на ії розкриття не отримано.
17
ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», 34575675,
1 9 8 1 повна вища
фізична особа
1 4 . 1 2.20 1 6, з
2 Засrупник Голови ПравліЮІЯ
Фінансовий директор
Йилдир им Юнус Емре

Опис: 1 4 . 1 2 .20 1 6 року Спостережною радою було прийняте рішення (Протокол .Nu l від 1 4 . 1 2.20 1 6 року) про призначення Йилдирим Юнус Емре на посаду Засrупника Голови
Правління. Паспорт громадянина Туреччини серії .N2 U 076 1 6 86 1 , виданий 27.06.20 1 3 Управлінням безпеки Кючюкчекмедже в м. Стамбул, Туреччина. Не володіє часткою в
стаrутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 5 років займав посаду: аудитор АТ <<Япи ве Креді Банкасі» (Туреччина),
фінансовий директор ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК». Строк, на який призначено особу - невизначений. Розмір виплаченої винагороди не надається, оскільки дана інформація є
конфіденційною та згоду на ії розкриття не отримано. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

..,() 1 9 р .

3457"675

1
з

з

2
Член Правління

фізична особа
Ткаченко Ростислав
Іванович

4
1 978

5
вища, Київський
національний економічний
університет, 2000

6
15

7
ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", З4575675,
Начальник управління внутрішнього аудиту

8
0 1 .09 .20 1 1 ,
безстроково

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Банку та Положенням про Правління Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Розмір виплаченої винагороди не надається, оскільки дана
інформація є конфіденційною та згоду на ії розкриття не отримано.
12
1 979 Вища: 200 1 р. закінчив
фізична особа
4 Головний бухгалтер
АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ », 00000000,
1 5 .09.2008,
Київський національний
Начальник Управління податкового обліку та
безстроково
Кузьменко Ігор
економічний університет, за
звітності Департаменту господарських
Миколайович
спеціальністю «Облік і
операцій та обов'язкових платежів
аудит в управлінні
підприємницькою
діяльністю»
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Банку та посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа
емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 9 Попередні посади: 06.08.2007 - 1 2.09.2008 - начальник Управління податкового обліку та звітності Департаменту господарських
операцій та обов'язкових платежів АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Розмір виплаченої винагороди не
надається, оскільки дана інформація є конфіденційною та згоду на їі розкриття не отримано.
6 Голова Наглядової ради
З7
фізична особа
1 956 Бакалавр за спеціальністю
ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", З4575675,
24.04.20 1 7, з
Голова Спостережної ради
«Міжнародні відносини»
роки
Зафер Озджан
Університет м. Анкара
(Туреччина), магістр за
спеціальністю
«Політологія» Університет
м. Анкара (Туреччина)
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Банку та Положенням про Наглядову раду. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
посадова особа емітента не має. Винаго )ода у звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа є представником Акціонера АТ "Алтинбаш Холдинг А.Ш. "
7 Член Наглядової ради
фізична особа
1 970 Вища, Університет де Паул,
20
АТ "HSBC Private Baпking" (Швейцарія) в
24.04.20 1 7, з
Чикаго, Ілінойс, США,
Туреччині, 00000000, Голова Представництва
роки
Рамі Хаїм
магістр бізнес
адміністрування

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
не має. Розмір виплаченої винагороди не надається, оскільки дана інформація є конфіденційною та згоду на їі розкриття не отримано. Посадов а особа є незалежним директором.
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32
Магістр з а спеціальністю
Компанія "Доступ до бізнес-рішень" ,
26.05.20 1 7, 3
машинобудування
Румунія, 00000075, Керуючий партнер
роки
Університет Стамбул
компанії
(Туреччина), фахівець
соціальних наук
Босфорський Університет,
Туреччина
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Банку та Положенням про Наглядову раду. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
посадова особа емітента не має. Розмір виплаченої винагороди не надається, оскільки дана інформація є конфіденційною та згоду на їі розкриття не отримано. Посадова особа є
незалежним директором.
12
1 986 Повна вища, магістр права,
фізична особа
А Т "Алтинбаш Холдінг А.Ш. " , 06 1 0066608,
9 Член Наглядової ради
1 0.08.20 1 8, 3
Стамбульський університет
старший юрист АТ "Алтинбаш Холдінг А.Ш. "
роки
Омер Акгюль
Кемербургаз, Туреччина
8

Член Наглядової ради

фізична особа

1 95 5

Шалдирак Таліп Селчук

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не
виплачувалась. Було обрано у звітному періоді. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 1 1 років.
Посадова особа є представником Акціонера АТ "Алтинбаш Холдинг А.Ш."
10
1 986 Повна вища, магістр з
ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", 34575675,
фізична особа
27.08.20 1 9 ,
1 0 Заступник Голови Правління
банківської справи,
Начальник управління фінансового
безстроково
Руденко Світлана
Університет банківської
моніторингу
Миколаївна
справи НБУ, м.Київ

Опис: Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом банку та положенням про Правління банку. Розмір виплаченої винагороди не надається, оскільки дана
інформація є конфіденційною та згоду на їі розкриття не отримано. Призначена на посаду у звітньому періоді. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова
особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 9 років.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
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2.

І н формац ія про волод і ння посадовими осо б ами ем ітента акц іями ем ітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові Кількість
Від
Кількість за тип ами акцій
акцій
загальної
привілейо прості
(шт.)
кількості
ІМ еННІ
В аНІ ІМ еННІ
акцій (у
відсотках)
.

1

2

.

з

4

5

6

Заступник Голови
Правління

фіз ич на особа
Руденко Світлана Миколаївна

о

о

о

о

Заступник Голови
Правління

фізична особа
Йилдирим Юнус Емре

о

о

о

о

Голова Правління

фізична особа

о

о

о

о

о

о

о

о

Член Н аглядової ради фізична особа
Омер Акполь

о

о

о

о

Член Н аглядової
ради

о

о

о

о

Тихонов Ігор Юрійович

Головний бухгалтер

фізична особа
Кузьменко Ігор Миколайович

20 1 9 р .

фізична особа
Шалдирак Таліп Селчук
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1
Член Правління

2
фізична особа

з

4

5

6

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Ткаченко Ростислав Іванович

Голова Наглядової
ради

Член Наглядової
ради

20 1 9 р.

фізична особа
Зафер Озджан

фізична особа
Рамі Хаїм

34575675

І

3. І н формац ія про б удь-які винагороди а б о компенсац ії, які мають бути виплачен і
посадовим осо б ам ем ітента в раз і їх зв ільн ення
Зміст інформації:
В серпні 20 1 9 року було виплачено винагороду у зв'язку зі звільненням Члена Наглядової Ради
Аначалі Аднан - представника Акціонера АТ "Алтинбаш ХолдингА.Ш. " . Розмір виплаченої
винагороди не надається, оскільки дана інформація є конфіденційною та згоду на їі розкриття не
отримано.
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VI.

Інформац ія про засновник ів та/а б о уча сників ем ітента та в ідсото к акцій (часток , п аїв)

Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Акціонерне товариство
"АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ
АНОНІМ ШІРКЕП"

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи
засновника
та/або
vчасника
06 1 0066608

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

Місцезнаходження

просп. Ескі Бююкдере, буд. 1 , м.Стамбул,
пов.7-8, Маслак Сари'єр, 34 1 1 0,
ТУРЕЧЧИНА

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Усього :

20 1 9 р
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1 00

1 00

VII.

З в іт кер івництва (зв іт про управл іння)

1 . В і рогід н і пер с пективи подальшого розвитку ем іте н та
Бізнес-модель Банку у прогнозному періоді залишається без змін та ключовими стратегічними
пріоритетами в діяльності Банку визначено :
корпоративний бізнес: обслуговування сегменту міжнародних компаній та великих компаній імпортерів
та експортерів із різних галузей економіки, а також Банк планує розширити коло клієнтів впроваджуючи
екологічні проекти (використання альтернативних енергоджерел за підтримки ЄІБ), проекти у сфери
страхування, ІТ- компаній.
Стратегічні цілі відповідно до стратегії:
•фінансування торгових операцій клієнтів за рахунок надання кредитів компаніям з прийнятним та
низьким рівнем кредитного ризику;
•збільшення присутності на ринку без відкриття відділень, шляхом підписання договорів про надання
послуг з висококваліфікованим СRМ на їхніх площадках;
•для зменшення навантаження на персонал, які приймають участь у обслуговуванні клієнтів банк
впровадив низку програмних комплексів; дистанційне обслуговування та інвестує в Fintech проект та
діджиталізацію ;
•підтримання ефективності ризик-менеджменту на високому рівні;
•Збільшення обсягів кредитування МСБ до 50% від всього кредитного портфелю.
2. І н ф ормац ія про розвиток ем іте н та
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" є першим турецьким банком в Україні. Банк прагне бути першим у всіх
сферах бізнесу, успіху, рейтингу, соціальному, кадровому, корпоративному управлінні, галузевому та ін.
Найціннішим найбільшим капіталом є людський капітал. Банк створює умови праці та атмосферу, коли
кожен працівник, який приходить на роботу, несе відповідальність та турботу про операції клієнтів , тому
Банк повинен підтримувати високі соціальні стандарти. Таким чином, все зосереджено на розвитку Банку
та діяльності клієнтів.
Банк працюємо над пабудовою довгострокових, надійних, партнерських відносин з клієнтами.
Банк дотримуємося законодавства, робить все можливе, щоб не порушувати законодавство. Коли є вибір
для порушення законодавства, але для отримання більшого прибутку для банку, Банк не виконує цю
операцію або не обслуговує цього клієнта. Але клієнт завжди повинен бути задоволений.
Точність та дотримання законодавства робить нас надійним партнером. Наші суворі вимоги до
позичальників робить наш банк цікавим з точки зору надійності, платоспроможності та привабливості для
вкладників..
Протягом усього часу Банк швидко та якісно адаптувався до умов ринку, у тому числі пов'язані з кризами,
різкими змінами в нормативних вимогах. І показує високі результати серед наших конкурентів.
Світ сьогодні дуже швидко змінюється. Темп розвитку ІТ надзвичайно високий. Перебуваємо на межі
радикальних глобальних змін. Лише деякі люди в усьому світі будуть готові до цих змін, і ми повинні
бути серед них.
Весь наш успіх є результатом таких елементів:
командна робота,
добре визначені ролі,
зусилля, зроблені кожною людиною,
позитивний і чесний підхід;
відповідальність,
поважати один одного
мудрий менеджмент,
дисципліна та дотримання правил,
здоровий спосіб життя,
постійний розвиток.
3. І н ф ормац і я про укладе нн я дериватив і в аб о в ч и н е нн я право ч и н і в щодо похід н их ц і нн их папер і в

ем іте н том, як що це впл и ває н а оц і н ку й ого актив і в, зо б ов'яза нь , ф і н а нс ового ста ну і доход і в аб о
в и трат ем іте н та
Банк не проводить ризикових операцій по деривативам. Операції за активами до отримання проводяться
за умовами "спот", форвардними, опціонними та ф'ючерсними контрактами, за якими відповідно до умов
договору банк має право відмовитися від виконання зобов'язання, у тому числі шляхом зарахування
зустрічних вимог, та зобов'язання здійснити передоплату покладається на контрагента банку.
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1) З окрема інф ормац ія про завда нн я та пол ітику ем іте н та щодо управл інн я фін а нс овими ризик ами,
у тому числ і пол ітику щодо страхування кож ного о сн овного виду прогн озова н ої операц ії, для якої
викори с товуют ь с я операц ії хеджування
Банк не проводить ризикових операцій з використанням операцій хеджування.
2) З окрема інф ормац і я про с хиль ні сть ем іте н та до ц ін ових ризик і в, кредит ного ризику, ризику
л і кв ід н о с ті та/а б о ризику гро шових потокі в
Банк не проводить ризикових операцій схильними до цінових ризиків, кредитних ризиків, ризиків
ліквідності та ризиків грошових потоків.

4 . З в іт про корпоратив не управл інн я :
1) П о с ила нн я н а :
вла сн и й кодекс корпоративного управлінн я, я ким керуєт ь ся ем іте н т
Банк у своїй діяльності керується «Принципами (кодексом) корпоративного управління», який було
затверджено Рішенням загальних зборів Акціонерів N!!26 від 05.10 .2018р. та розміщено на сайті
https ://www.creditwest.ua/uk/about-us/statutory-documents/int-regulations/
кодекс корпоративного управління ф о ндової б і ржі , о б ' єд н анн я юридичних о сі б аб о ін ши й кодекс
корпоративного управління, яки й ем і те н т до б ров іль н о вир і ш ив засто с овувати
Банк не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об 'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління.
в с ю в ідпов ід ну інф ормац ію про практику корпоративного управл інн я, за с то с овувану по н ад
визначені законодав с твом вимоги
У своїй діяльності Банк не застосовує практику корпоративного управління понад визначені
законодавством вимоги. Банк використовує власні Принципи (кодекс) корпоративного управління.
2) У раз і як що ем іте н т в ідхиляєть с я в ід положе н ь кодексу корпоративного управл інн я, заз н аченого
в абзацах другому аб о третьому пу нкту 1 ц і єї ч асти ни, н ада й те поя сн е ння, в ід яких ч а сти н кодексу
корпоратив н ого управл інн я таки й ем іте н т в ідхиляєть ся і при ч и ни таких в ідхиле н ь . У раз і якщо
ем і те н т при йн яв р і ше нн я н е зас то с овувати деякі положе нн я кодек су корпоратив ного управл іння,
заз н ач еного в аб зацах другому аб о третьому пу н кту 1 ц ієї ч асти н и, о б r ру н ту й те при ч и ни таких д ій
Банк не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об 'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, окрім власного, та не застосовує практику корпоративного
управління понад визначені законодавством вимоги.

3 ) і нформац ія про загальн і з б ори акц і онер і в (учасників)
Вид загальних зборів

річні

позачергові
х

Дата проведення

1 3 . 12.20 1 9

Кворум зборів, %

1 00

Опис : перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
Затвердження Положення про Наглядову раду та Положення про Правління
Результати розгляду питань порядку денного :
Затвердити в новій редакції Положення про Правління Банку та Положення про Наглядову раду Банку
Вид загальних зборів
позачергові
річні
х

Дата проведення

23.09.20 1 9

Кворум зборів, %

1 00

Опис: перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
І Логодження умов контракту з А.Аначалі
Результати розгляду питань порядку денного :
Погодити основні умови договору та затвердити договір, що укладений з паном Аднаном Аначалі.

20 1 9 р,
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Вид загальних зборів

річні

позачергов і
х

Дата проведення

09.08.20 1 9
1 00

Кворум зборів, %
Опис: перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
! .Припинення Повноважень незалежного члена Наглядової ради Марселя Гассена;
2.Припинення повноважень члена Наглядової ради Адиана Аначал
Результати розгляду питань порядку денного:
! .Припинити повноваження Члена Наглядової ради Банку пана Марселя Гассена, який є незалежним членом
Наглядової ради Банку.
2 .Припинити повноваження Члена Наглядової ради Банку пана Адиана Аначалі, який є представником Акціонер а.

.20 І Ч р .
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Вид загальних зборів

річні

позачергові

х

Дата проведення

2 5 .04.20 1 9

Кворум зборів, %

1 00

Опис: перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
! .Затвердження річного звіту Банку за 20 1 8 рік.
2.Розгляд висновків зовнішнього аудитора та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
З .Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС
ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом - «Банк»).
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
5 .Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.
6.Про не припинення (відкликання) повноважень Голови та Членів Наглядової Ради Банку.
? .Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Банку та визначення частини прибутку, що направляється на
збільшення статутного капіталу.
8.Прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за
рахунок спрямування до статутного капіталу Банку прибутку (його частини).
9.Прийняття рішення щодо випуску акцій нової номінальної вартості.
1 О.Затвердження змін до статуту Банку.
l l .Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.
1 2 .Схвалення зовнішнього аудитора Банку.
Результати розгляду питань порядку денного:
1 . Затвердити результати діяльності Банк за 20 1 8 рік та звіт щодо річних результатів діяльності банку за 20 1 8 рік,
поданий на розгляд Акціонера.
2. Затвердити подані на розгляд Акціонера звіт та висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ .N'!!КПМГ Україна».
З . За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Банку за 20 1 8 рік прийняти до уваги та затвердити поданий на
розгляд Акціонера звіт Наглядової Ради Банку, визнати ефективність діяльності Наглядової Ради Банку за 20 1 8 рік 
на високому рівні.
4. За результатами розгляду звіту Правління Банку за 20 1 8 рік затвердити поданий на розгляд Акціонера звіт
Правління Банку, визнати ефективність діяльності Правління Банку за 20 1 8 рік - на високому рівні, заходів за
результатами розгляду звіту Правління Банку за 20 1 8 рік не встановлювати.
5. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради банку.
6. Не здійстовати припинення (відкликання) повноважень Голови та Членів Наглядової ради Банку.
7. Весь отриманий чистий прибуток Банку за результатами річного звіту за 20 1 8 рік, а саме 60 1 89 З 86,9З грн.
(шістдесят мільйонів сто вісімдесят дев 'ять тисяч триста вісімдесят шість гривень 9З копійки), відповідно до
законодавства України та Статуту Банку розподілити наступним чином: частину прибутку у розмірі З 009 469,З5 грн.
(три мільйони дев 'ять тисяч чотириста шістдесят дев 'ять гривень З5 копійок) направити на відрахування до
резервного фонду Банку; 56 985 850,З2 (п'ятдесят шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот
п'ятдесят гривень З2 копійки) направити на збільшення статутного капіталу Банку, а частину прибутку у розмірі 1 94
067,26 грн. (сто дев'яносто чотири тисячі шістдесят сім гривень 26 копійок) залишити нерозподіленим. Відповідно,
частину прибутку Банку не розподіляти та не виплачувати Акціонеру Банку як дивіденди.
8. Збільшити статутний капітал Банку до З 64 409 5 1 6,52 грн. (триста шістдесят чотири мільйони чотириста дев 'ять
тисяч п'ятсот шістнадцять гривень 52 копійки) шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку за рахунок
спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку у розмірі 56 9 8 5 850,З2 (п'ятдесят шість мільйонів
дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят гривень З2 копійки)
9. Підвищити номінальну вартості акцій Банку до 2,4З грн. (дві гривні 4З копійки).
1 0 . Внести та затвердити зміни до Статуту Банку, що пов'язані із збільшенням статутного капіталу Банку, шляхом
підвищення номінальної вартості акцій шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції. Уповноважити Голову
Правління Банку Тихонова Ігоря Юрійовича підписати від імені Акціонера Статут Банку у новій редакції. Доручити
Голові Правління Банку або уповноваженій ним особі провести всі та/або будь-які дії для погодження та державної
реєстрації змін до Статуту Банку у відповідних державних органах.
1 1 . Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку у новій редакції.
1 2 . Схвалити Приватне акціонерне товариство «КПМГ» для надання послуг зовнішнього аудитора Банку за 20 1 8 рік.
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Яки й орган здійснював реєстрацію акціонерів для уч асті в загальних зборах акціонерів останнього разу у
звітному році?
Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери

х

Депозитарна установа

х

Інше (зазначити)

х

Загальні збори акціонерів емітенту проводились у порядку ст.49 ЗУ "Про акціонерні товариства" .

Яки й орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для уч асті в остан н іх
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

х

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 1 О відсотками

х

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у
звітному році?
Ні
Так
Підняттям карток
х

Бюлетенями (таємне голосування)

х

Підняттям рук

х

Інше (зазначити)

Загальні збори акціонерів емітенту проводились у порядку ст.49 ЗУ "Про акціонерні товариства" .

Які основні причини скл и кання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так

Ні

Реорганізація

х

Додатковий випуск акцій

х

Унесення змін до статуту

х

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

х

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

х

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

х

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

х

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

х

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

х

Інше (зазначити)

1 3 . 1 2 .20 1 9р. затверджено в новій редакції Положення про Правління Банку та Положення про
Наглядову раду Банку

Чи проводил и сь у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

20 ! 9 р.
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ні

У разі скл икання поза чергових загальних зборів зазначаються їх ініціатор и ·

Так

Ні

х

Наглядова рада
Виконавчий орган

х

Ревізійна комісія (ревізор)

х

Акціонери (акціонер), які (який) на
Не подавали вимог.
день подання вимоги сукупно є
власниками (власником) 1 0 і більше
відсотків голосуючих акцій товариства
Інше (зазначити)

Загальні збори акціонерів емітенту проводились у порядку ст.49 ЗУ "Про акціонерні товариства" .

.
.

У разі скл икання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається пр ичи на їх непроведення :

!Усі збори проведено.

У разі скл икання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається пр ичина їх непроведен ня :

!Усі збори проведено.

4) І нф ормац ія про н аглядову раду та виконавчи й орган ем іте нта
Наглядова рада Банку :
Голова Наглядової ради Банку- представник акціонера :
- Зафер Озджан
Члени Наглядової ради Банку :
- Омер Акгюль - представник акціонера
- Селчук Шалдирак - незалежний директор
- Рамі Хаїм - незалежний директор
Наглядова рада АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (надалі - Банк) виконує свої обов'язки у відповідності із
чинним законодавством України, Статутом Банку і Положенням про Наглядову раду та здійснює
постійний контроль за керівництвом Банку. Наглядова рада є колегіальним органом, комітети у складі
ради не створювалися.
Наглядова рада в письмовій та усній формах на регулярній основі, вчасно та в повній мірі отримує
інформацію від Правління Банку щодо намірів, планів та стратегії діяльності, фундаментальних питань,
що стосуються подальшого управління Банку та корпоративного планування, щодо фінансового стану,
результату та розвитку Банку. Також Наглядова рада постійно обговорює зазначені питання із
Правлінням.
Наглядова рада детально вивчає структуру доходів, витрат Банку та рівень ризиків з урахуванням впливу
зовнішнього середовища. Особлива увага приділяється кредитоспроможності Банку та його ринковій
репутації. Також Наглядова Рада приділяє особливу увагу змінам до чинного законодавства України,
вивченню нових перспективних сегментів та інструментів ринку банківських послуг, а також розгляду
тенденцій розвитку ринку та їх впливу на фінансовий результат Банку.
Протягом звітного року Наглядова рада провела 32 засідання. На цих засіданнях Правління інформувало
Наглядову раду стосовно здійснення поточної діяльності Банку. На розгляд Акціонера банку було
винесено питання щодо приведення Статуту та інших документів банку у відповідність вимогам Закону
України .N22210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення
бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів».
Наглядова рада розглянула звіти за 2018 рік, надані Управлінням внутрішнього аудиту та затвердила план
роботи аудиту на 20 19рік. Також Члени Наглядової ради розглянули та затвердили організаційну
структуру Банку.
Наглядова рада погодила ТОВ "Бейкер Тіллі Україна" зовнішнім аудитором Банку для проведення
перевірки фінансової звітності за 2019 рік.
Також у 2019 році була переглянута організаційна структура Банку та призначено Руденко Світлану
Миколаївну на посаду Заступника Голови Правління.
Протягом 2019 року було погоджено низку питань щодо кредитних проектів, які відносяться до їі
компетенції. Були затверджені зміни до існуючих проектів, а також погоджені нові кредитні угоди.
Протягом року Наглядова Рада розглянула та затвердила ряд оновлених відповідно до чинного
законодавства внутрішніх положень Банку.
�0 [ 9 р.
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Протягом 2019, незважаючи на складне макроекономічне становище, нестабільну політичну ситуацію,
збитки банківської системи в цілому та інші зовнішні фактори, з боку керівництва та працівників Банку
було докладено необхідні зусилля для отримання значного позитивного фінансового результату за
звітний період та проведені заходи щодо зниження операційних витрат Банку та збільшення об 'єму
бізнесу, зокрема кредитного портфелю зі збереженням високої якості цього показника.

С клад наглядово ї ради (за наявності)
Персональний склад наглядової Незалежний Залежний
ради
член
член
наглядової наглядової
ради
ради
Так
Зафер Озджан
Омер Акгюль

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Ні
х

представник акціонера

х

представник акціонера

Селчук Шалдирак

х

незалежний директор

Рамі Х аїм

х

незалежний директор

Ч и проведені засідання наглядової рад и ?
Загальний опис прийнятих на них рішень: Так, протягом 20 1 9 року було проведено 32 засідання Наглядової ради
Банку, на яких було прийнято рішення щодо затвердження організаційної структури Банку, надання згоди на
вчинення правочинів, затвердження рішень кредитного комітету, врегулюв ання проблемної заборгованості, обр ання
оцінювача та затвердження умов договору з ним, розглянуто звіти за 20 1 8 рік Управління внутрішнього аудиту та
затверджено план роботи аудиту на 20 1 9 рік, ухвалено вступ Банку до Європейської бізнес асоціації, затверджено
положення про внутрішні підрозділи, приведення Статуту Банку у відповідність вимогам законодавства.
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: д/н
Комітети в складі наглядової рад и (за наявності)
Так

Ні

З питань аудиту
Персональний склад:

х

З питань пр изначень
Персональний склад:

х

З винагород

х

Персональний склад:
Інше (зазначити)

д/н

Персональний склад:
Ч и проведені засідання комітетів наглядової рад и, загальний оп и с прийнятих на них рішень;
у разі проведення оцінки робот и комітетів зазна чається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

1::

створено комітетів.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка ії робот и
Оцінка роботи наглядової ради: всі члени Наглядогової Ради відповідають кваліфікаційним вимогам, мають
різнобічний досвід роботи та освіту, що забезпечує належний рівень їх колективної придатності з урахуванням
розміру та особливостей діяльності Банку, характеру й обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю
ризику Б анку, системної важливості Банку.
Роботу та внесок кожного члена Наглядової Ради визанано ефективною.

20 1 9 р.
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Які з вим ог до членів нагл ядов ої ради викл
адені у внут рішн іх доку ментах акціо нерн ого
това риства?
Так

Галузеві знання і досві д роботи в галузі
Знання у сфер і фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів

Ні

х
х
х
х

Граничний вік

х

Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити) д/н

х

Коли остан ній раз обир ався новий
член нагля дової ради , яким ч ином він озн айомив
ся зі своїм и прав ами та
обов' язкам и?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомивс
я із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на
якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було орган
ізовано спеціальне навчання (із
корпоративного управління або фінансового менед
жменту)
Усіх членів нагля дової ради було перео брано на
повторний строк або не було обрано

Так

х
х
х

НОВОГО ЧЛе На

Інше (зазначити)

Ні

х

д/н

Як виз н ачається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксо ваною сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або
збільшення ринко вої вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних папер
ів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (зазначити) д/н

Так

Ні

х
х
х
х

Склад викона вчого орган
у
Персональний склад виконавчого органу
Правління Банку
Тихонов Ігор Юрій ович - Голов а Правл іння
Йилдирим Юнус Емре - Засту
пник Голови Правл іння
Ткаченко Ростислав Іванович - Член Правління
Руденко Світлана Миколаївна - Заступник Голов
и
Правління
Правління АТ «КРЕДИТВ ЕСТ БАНК» (надалі Банк)
виконує свої обов 'язки у відповідності із чинним
законодавством України, Статутом Банку, та
Положенням про Правління, а також здійсню є
оперативний контроль та управління Банком.
Протягом року Правління у письмовій та усній
формі
на регулярній основі, вчасн о та в повній мірі
отримувало інфор мацію від комітетів Банку, а саме:
Кредитного, Тариф ного, Комітету управління
операційно-технологічними ризиками та Комітету
з
управління активами та пасивами, а також від інших
20 1 9 р
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Функціональні обов'язки члена виконавчого орган
у
Згідно Положення про Правління А Т "КРЕДИТВЕ
СТ БАНК"
та Статуту Банку.

відповідних структурних підрозділів Банку щодо
поточної діяльності та виконання поставлених задач,
фінансового стану, структури активів та пасивів,
стану кредитного портфеля, наявних ризиків та
розвитку Банку.
Увагу Правління було зосереджено на якісній та
ефективній побудові структури Банку, безперервності
ведення бізнесу, розширенні клієнтської бази та
отриманні прибутку. Правління уважно контролює
структуру доходів та витрат, рівень прийнятних
ризиків з урахуванням політико-економічних
зовнішніх чинників. Правлінням на щомісячній основі
перевірялося дотримання бюджету Банку на 20 1 9р.
Особлива увага приділяється ліквідності та
кредитоспроможності Банку, стану та якості
кредитного портфеля, резервів та виконанню
економічних нормативів.
Правління Банку проводило регулярні зустрічі та
колективно вирішувало важливі питання забезпечення
ефективного функціонування Банку. На засіданнях
Правління вирішувались такі питання: розробка та
прийняття нових та удосконалення існуючих
банківських продуктів, перегляд та затвердження
внутрішніх нормативних документів та типових форм
договорів. Правління Банку контролює питання
пов 'язані з проведенням операцій з пов 'язаними
особами Банку.
Правління регулярно отримує інформацію стосовно
рівня ризиків, на які наражається Банк, як від
комітетів Банку, так і від відповідних структурних
підрозділів . Детальні звіти щодо ризиків надавалися
на розгляд Правління на квартальній основі та на
розгляд Голові Правління в частині оцінки та
управління ризиками легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансування
тероризму та фінансування розповсюдження зброї
масового знищення.
З метою ефективного захисту усіх видів інформації
Банку та його клієнтів від зовнішніх і внутрішніх
ризиків, загроз та мінімізації ризиків розповсюдження
інформації, що становить банківську таємницю,
Правлінням Банку було переглянуто вже існуючі та
затверджено нові внутрішні документи Банку у сфері
інформаційної безпеки.
Протягом звітного періоду склад Правління було
змінено, а саме: : 23 .08.20 1 9 Руденко Світлану
Миколаївну призначено Заступником Голови
Правління банку, яка приступила до виконання даних
обов'язків з моменту письмового погодження
Національного банку України.
Незважаючи на вплив зовнішніх факторів, в тому
числі несприятливу економічну та політичну
ситуацію, кризу банківської системи, з боку
керівництва та працівників Банку було докладено
необхідні зусилля для суттєвого збільшення обсягів
бізнесу, зростання кредитного портфелю та
отримання позитивного фінансового результату за
звітний період.
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати
роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській
діяльності товариства
Протягом року Правління у письмовій та усній формі на регулярній основі, вчасно та в повній мірі отримувало
інформацію від комітетів Банку, а саме: Кредитного, Тарифного, Комітету управління операційно-технологічними
ризиками та Комітету з управління активами та пасивами, а також від інших відповідних структурних підрозділів
Банку щодо поточної діяльності та виконання поставлених задач, фінансового стану, структури активів та пасивів,
.2 0 1 9 р
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стану кредитного портфеля, наявних ризиків та розвитку Банку.
Увагу Правління було зосереджено на якісній та ефективній побудові структури Банку, безперервності ведення
бізнесу, розширенні клієнтської бази та отриманні прибутку. Правління уважно контролює структуру доходів та
витрат, рівень прийнятних ризиків з урахуванням політико-економічних зовнішніх чинників. Правлінням на
щомісячній основі перевірилося дотримання бюджету Банку на 20 1 9р.
Особлива увага приділяється ліквідності та кредитоспроможності Банку, стану та якості кредитного портфеля,
резервів та виконанню економічних нормативів.
Правління Банку проводило регулярні зустрічі та колективно вирішувало важливі питання забезпечення ефективного
функціонування Банку. На засіданнях Правління вирішувались такі питання: розробка та прийняття нових та
удосконалення існуючих банківських продуктів, перегляд та затвердження внутрішніх нормативних документів та
типових форм договорів. Правління Банку контролює питання пов 'язані з проведенням операцій з пов'язаними
особами Банку.
Правління регулярно отримує інформацію стосовно рівня ризиків, на які наражається Банк, як від комітетів Банку,
так і від відповідних структурних підрозділів. Детальні звіти щодо ризиків надавалися на розгляд Правління на
квартальній основі та на розгляд Голові Правління в частині оцінки та управління ризиками легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового
знищення.
З метою ефективного захисту усіх видів інформації Банку та його клієнтів від зовнішніх і внутрішніх ризиків, загроз
та мінімізації ризиків розповсюдження інформації, що становить банківську таємницю, Правлінням Банку було
переглянуто вже існуючі та затверджено нові внутрішні документи Банку у сфері інформаційної безпеки.
Протягом звітного періоду склад Правління було змінено, а саме: 23.08.20 1 9 Руденко Світлану Миколаївну
призначено Заступником Голови Правління банку , яка приступила до виконання даних обов 'язків з моменту
письмового погодження Національного банку України.
Незважаючи на вплив зовнішніх факторів, в тому числі несприятливу економічну та політичну ситуацію, кризу
банківської системи, з боку керівництва та працівників Банку було докладено необхідні зусилля для суттєвого
збільшення обсягів бізнесу, зростання кредитного портфелю та отримання позитивного фінансового результату за
звітний період.
Оцінка роботи виконавчого органу
всі члени Правління Банку відповідають кваліфікаційним вимогам, мають різнобічний досвід роботи та освіту, що
забезпечує належний рівень їх колективної придатності з урахуванням розміру та особливостей діяльності Банку,
характеру й обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, системної важливості Банку.
Роботу та внесок кожного члена Правління визначено ефективною з урахуванням Плану заходів щодо підвищення
ефективності роботи керівників у 20 1 9році.

5) опис основних характеристик систем внутр і шнього контрол ю і управл і ння ризиками
ем ітента
І) забезпечення відповідної до потреб Банку організаційної структури та кваліфікації працівників, банківського
обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень тощо;
2) забезпечення дотримання Банком вимог нормативних актів НБУ та внутрішніх документів на всіх рівнях
діяльності Банку;
З) розроблення відповідних процедур внутрішнього контролю на всіх етапах діяльності Банку та забезпечення їх
належного документування;
4) забезпечення дотримання всіма працівниками Банку в межах своїх функціональних обов'язків процедур
внутрішнього контролю;
5) запровадження процедур внутрішнього контролю, які щонайменше передбачають:
•дотримання принципів та вимог функціонування СВК, визначених даною Політикою;
•організацію належного функціонування контрольного середовища як компонента СВК;
•наявність ефективної системи звітування та ескалації ризиків та проблем, які можуть вплинути на ефективність
діяльності Банку;
•наявність багаторівневої системи контролю за діяльністю Банку;
•чіткий розподіл повноважень та відповідальності між органами управління Банку, між структурними підрозділами
та працівниками Банку;
•подвійний контроль тих операцій, де це передбачено законодавством України, нормативними актами НБУ або
внутрішніми документами Банку;
•забезпечення організації операційної діяльності Банку відповідно до вимог НБУ;
•захист від навмисних чи ненавмисних дій персоналу, навчання та постійне підвищення кваліфікаційного рівня
персоналу;
•перелік заходів (дій) Банку для забезпечення контролю за наявністю активів Банку, що включає періодичну
інвентаризацію, подвійний контроль, обмежений доступ до активів;
•перелік заходів (дій) Банку для забезпечення обмеження доступу до електронних банківських систем, баз даних та
програмного забезпечення, що включає розроблення процедур та порядку надання відповідних дозволів;
•перелік заходів (дій) Банку для забезпечення контролю за доступом до інформації, що містить банківську таємницю,
що включає розроблення процедур та порядку надання доступу;
•забезпечення своєчасного, повного та правильного відображення всіх операцій Банку в бухгалтерському обліку, та
при складанні фінансової, статистичної, управлінської, податкової та іншої звітності;
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•забезпечення дотримання та контролю встановле них лімітів і обмежень в Банку;
•забезпечення ефективних заходів внутрішнього контролю під час здійснення процедур фінансового моніторингу;
•запровадження інших заходів у всіх сферах поточної діяльності Банку з метою контролю та недопущення поруше нь
в д іяльності Банку, їх раннього в иявлення;
•забезпечення постійного оцінювання адекватності та ефективності СВК Банку.

І

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду н і
ревізора ? (так, створено ревізійну комісію І так, введено посаду ревізора І ні)
.L
Якшо в товаристві створено ревізійнv комісію :
О
кількість член ів ревізійної комісії
осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
О
останніх трьо х років?

....1

-

_
_
_
_
_

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних з борів
акціонерів, наглядової ради ч и виконав ч ого органу) належить вирішення кожного з ци х питань ?
Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Визначення основних напрямків діяльності (стратегїl)
Затвердж ення планів діяльності (бізнес-планів)

так

так

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
бюджету

так

Н1

ні

Н1

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

ні

так

НІ

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

так

НІ

ні

НІ

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

НІ

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

ні

так

НІ

НІ

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

так

ні

ні

ні

НІ

так

НІ

НІ

так

ні

ні

НІ

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора

так

Н1

ні

НІ

ні

так

ні

ні

Затв е рдження договорів, щодо яких існує конфлікт інтер е сів

так

так

ні

НІ

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття р ішення про додаткову емісію акцій

Виконавчий Не належить
до
орган
компетенції
жодного
органу
ні
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повнова ження виконав ч ого
органу приймати рішення про укладення договорів, враховую ч и їх суму, від імені акціонерного
товариства? (так/ні)
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів , тобто супереч ність між особистими інтересами посадової особи або пов'язан и х з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
Які документи передба чен і у вашому акціонерному товаристві?

CJ
LJ

Так
Положення про загальні збори акціонерів

х

Полож е ння про наглядову раду

х

Положення про виконавчий орган

х

Полож ення про посадових осіб акціонерного товариства

Ні

х

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

х

Положення про порядок розподілу прибутку

х

Зазначені питання регулюються статутом Банку та іншими нормативними документами
Банку.

Інше (зазначити)
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Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність
Інформація
Документи
Копії
Інформація
акціонерного товариства
розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів
загальнодоступній
на загальних
ознайомлення надаються
інформаційній базі
зборах
безпосередньо
на запит
даних Національної
в
акціонера
комісії з цінних
акціонерному
паперів та фондового
товаристві

Інформація
розміщується
на власному
веб-сайті
акціонерного
товариства

ринку про ринок

цінних паперів або
через особу, яка
провадить діяльність
з оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників фондового
ринку

Фінансова звітність,
результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками голосуючих акцій

так

так

так

так

так

Інформація про склад органів
управління товариства

так

так

так

так

так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

так

НІ

так

так

так

ні

НІ

так

ні

НІ

Чи готує акціонерне товариство фінансову з вітність від повідно до міжнародних стандартів
фінансової з вітності? (так/ні)

І

так

. -------...J
L.

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Не проводились взагалі

Ні
х
х

Раз на рік
х

Частіше ніж раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердже нн я незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
х

Наглядова рада
Інше (зазначити)

Ні
х

Загальні збори акціонерів
дІн

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так

Ні

З власнї ініціативи

х

За дорученням загальних зборів

х

За дорученням наглядової ради

х

За зверненням виконавчого органу

х

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 1 О відсотками голосуючих акцій

х

Інше (зазначити)
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ревізійна комісія - відсутня.
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6) перел і к ос іб , як і прямо а б о опосередковано є власниками значного пакета акцій ем ітента
Повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
власника (власників) або прізвище, ім'я, по державним реєстром юридичних осіб, фізичних
N!!
батькові (за наявності) фізичної особи осіб - підприємців та громадських формувань
з/п власника (власників) значного пакета акцій (для юридичної особи - резидента), кодІномер з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи нерезидента)
1 Акціонерне товариство "АЛТИНБАШ
06 1 0066608
ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ"

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

1 00

8) П орядок приз н ач е нн я та зв іль н е нн я по с адових о сіб ем іте н та
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента визначається Статутом банку, Положенням
про Наглядову раду банку та Положенням про Правління банку.
НАГЛЯДОВА РАДА БАНКУ
Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних
членів у кількості не менше п'яти осіб.
Рада банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, при цьому кількість
яких має бути не менше трьох осіб.
Члени Наглядової банку не можуть входити до складу Правління, а також обіймати інші посади в Банку
на умовах трудового договору або надавати послуги Банку на умовах цивільно-правових угод.
Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більший
юж три роки.
Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами . Обрання
членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. У разі заміни члена
Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради
припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Банком
письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової ради.
Порядок складання, здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера
регулюється чинним законодавством та в Положенням про Наглядову раду Банку.
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від
кількісного складу Наглядової ради або призначається Загальними зборами, якщо інше не передбачено
Статутом.
Національний банк України має право вимагати припинення повноважень члена Наглядової ради, якщо
він неналежним чином виконує свої функції.
Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової
ради та одночасне обрання нових членів. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним
голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови
одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. Положення цього пункту Статуту
не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу
Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.
Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються :
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
З) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що
виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
5) у разі закінчення строку трудового договору/контракту, укладеного з цим членом Наглядової ради, або
в інших випадках, передбачених цим контрактом.
6) у разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є
представником акціонера.
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту),
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укладеного з ним.
ПРАВЛІННЯ БАНКУ
Правління у складі Голови та членів Правління (заступників Голови Правління) призначається
Наглядовою радою Банку.
Кількісний склад Правління повинен становити не менше З (трьох) осіб. До складу Правління входять
Голова Правління та два члени Правління (які можуть бути обрані як заступники Голови Правління).
Члени Правління призначаються Наглядовою радою на підставі рекомендації Голови Правління.
Кандидатури Голови Правління Банку та членів Правління Банку проходять погодження з Національним
банком України відповідно до вимог та в строки, встановлені чинним законодавством та Національним
банком України. Голова Правління та головний бухгалтер (або виконуючі їх обов'язки) заступають на
посаду після отримання на це письмової згоди Комісії Національного банку (Комісії Національного банку
при територіальному управлінні). Інформація стосовно змін в складі Правління подається Банком до
Національного банку України відповідно до вимог та в строки, встановлені чинним законодавством та
Національним банком України.
Членами Правління не можуть бути особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено
обіймати посади в органах управління Банку.
Правління призначається Наглядовою радою Банку строком на З (три) роки.
Голова та члени Правління можуть переобиратися на посаду необмежену кількість разів.
Після призначення з Головою Правління та членами Правління укладається трудовий договір\ контракт.
Від імені Банку трудовий договір\контракт з Головою Правління підписує Голова Наглядової ради чи
інша особа, уповноважена Загальними Зборами.
Члени Правління Банку, включаючи Голову Правління, можуть бути в будь-який час усунені Наглядовою
радою Банку від виконання своїх обов 'язків. Повноваження Голови та членів Правління можуть бути
припинені достроково за рішенням Наглядової Ради Банку.
Наглядова Рада може достроково припинити повноваження Голови Правління з одночасним прийняттям
рішення про призначення нового Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його
повноваження. В разі припинення дії трудового договору між Банком і Головою Правління,
непогодження Голови Правління на посаду Національним банком України або усунення Голови
Правління Банку від виконання обов 'язків, Наглядова рада може призначати тимчасово виконуючого
обов'язки Голови Правління. Особа, призначена в такий спосіб виконуючим обов'язки Голови Правління,
при представництві Банку та вчиненні правочинів (укладанні договорів, контрактів, угод) діє в межах
повноважень Голови Правління Банку без довіреності та іншого спеціального уповноваження.
Будь-які винагороди або компенсації , які мають бути виплачені посадовим особам Банку у разі їх
звільнення передбачені трудовим законодавством України.

9) Пов н оваже нн я по с адових о сіб ем іте н та
Визначаються згідно Положення про Правління АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", Положенням про Наглядову
Раду та Статутом Банку.
https://www. creditwest. ua/uk/about-us/statutory-documents/
https://www. creditwest.ua/uk/about-us/statutory-documents/int-regulations/

10) В и словле нн я думки аудитора (аудитор с ь кої фі рми) щодо інф ормац ії, заз н а ч е н ої у п ідпу нктах 5
9 цьо го пу н кту, а також перев і рки інф ормац ії, заз н ач е н ої в п ідпунктах 1 - 4 цього пу н кту

-

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає :
-Звіт про управління (Звіт керівництва) Банку станом на З l грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на цю
дату (не містить фінансової звітності та нашого звіту незалежних аудиторів щодо неі),
-Річну інформацію емітента цінних паперів за 2019рік, що розкривається та подається до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - «Комісія»).
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з
будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою
інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація
виглядає такою, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи щодо іншої інформації, яку ми отримали до дати цього звіту
незалежних аудиторів, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми
зобов 'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до
нашого звіту.
.2 0 1 9 р
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1 1 ) Ін ф ормац ія , перед б а ч е н а З ако н ом У країн и <<Про ф і н а н с ов і по с луги та держав н е регулюва н ня
ри н ку фі н а н с ових по слуг»
Річний звіт керівництва АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
Бізнес-модель Банку у прогнозному періоді залишається без змін та ключовими стратегічними
пріоритетами в діяльності Банку визначено:
корпоративний бізнес : обслуговування сегменту міжнародних компаній та великих компаній імпортерів
та експортерів із різних галузей економіки, а також Банк планує розширити коло клієнтів впроваджуючи
екологічні проекти (використання альтернативних енергоджерел за підтримки ЄБРР), проекти у сфери
страхування, ІТ- компаній.
Стратегічні цілі відповідно до стратегії:
фінансування торгових операцій клієнтів за рахунок надання кредитів компаніям з прийнятним та
низьким рівнем кредитного ризику;
збільшення присутності на ринку без відкриття відділень, шляхом підписання договорів про надання
послуг з висококваліфікованим СRМ на їхніх площадках;
для зменшення навантаження на персонал, які приймають участь у обслуговуванні клієнтів банк
впровадив низку програмних комплексів; дистанційне обслуговування та інвестує в Fintech проект та
діджиталізацію;
підтримання ефективності ризик-менеджменту на високому рівні;
Збільшення обсягів кредитування МСБ до 50% від всього кредитного портфелю .

КРЕДИТВЕСТ БАНК, Україна (далі - Банк) є першим турецьким банком в Україні. Банк прагне бути
першим у всіх сферах бізнесу, соціальному, кадровому, корпоративному управлінні, галузевому та ін .
Найціннішим найбільшим капіталом є людський капітал. Банк створює умови праці та атмосферу, коли
кожен працівник, який приходить на роботу, несе відповідальність та турботу про операції клієнтів , тому
Банк повинен підтримувати високі соціальні стандарти . Таким чином, все зосереджено на розвитку Банку
та діяльності клієнтів .
Банк працюємо над побудовою довгострокових, надійних, партнерських відносин з клієнтами .
Банк дотримуємося законодавства, робить все можливе, щоб не порушувати законодавство . Коли є вибір
для порушення законодавства, але для отримання більшого прибутку для банку, Банк не виконує цю
операцію або не обслуговує цього клієнта .
Точність та дотримання законодавства робить банк надійним партнером. Суворі вимоги до позичальників
робить надійним з платоспроможності та привабливості для вкладників.
Протягом усього часу Банк швидко та якісно адаптувався до умов ринку, у тому числі пов'язані з кризами,
різкими змінами в нормативних вимогах.
Світ сьогодні дуже швидко змінюється. Темп розвитку ІТ надзвичайно високий . Перебуваємо на межі
радикальних глобальних змін .
Весь успіх Банку є результатом таких елементів :
командна робота,
добре визначені ролі,
зусилля, зроблені кожною людиною,
позитивний і чесний підхід;
відповідальність,
П О ВажаТИ ОДИН ОДНОГО

мудрий менеджмент,
дисципліна та дотримання правил,
здоровий спосіб життя,
постійний розвиток .
Банк не проводить ризикових операцій по деривативам. Операції за активами до отримання проводяться
за умовами "спот", форвардними, опціонними та ф'ючерсними контрактами, за якими відповідно до умов
договору банк має право відмовитися від виконання зобов'язання, у тому числі шляхом зарахування
зустрічних вимог, та зобов'язання здійснити передоплату покладається на контрагента банку.
Звіт про корпоративне управління АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
Головною метою створення і діяльності Банку є надання повного спектру банківських послуг згідно
банківської ліцензії, наданої Національним банком України та одержання прибутку в інтересах акціонерів.
Банк має право надавати усі види банківських та фінансових послуг (окрім страхових послуг), дозволених
до здійснення застосовним законодавством та Статутом .
Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності відповідно до чинного в Україні законодавства .
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Банк має право здійснювати банківську діяльність тільки після отримання банківської ліцензії. Після
отримання банківської ліцензії Банк зобов'язаний протягом усього часу дії банківської ліцензії
дотримуватися ліцензійних вимог, у тому числі щодо розміру регулятивного капіталу. Банк здійснює
банківську діяльність у порядку, визначеному Законом України "Про банки і банківську діяльність",
нормативно-правовими актами Національного банку України та відповідно до них розробленими
Статутом та внутрішніми положеннями Банку.
Банк, на підставі банківської ліцензії може надавати такі банківські послуги :
залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і
фізичних осіб;
відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських
металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу);
розміщення залучених вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів
від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення
з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. Перелік фінансових послуг, що
Банк має право давати своїм клієнтам (крім банків) шляхом укладення агентських договорів,
встановлюється Національним банком України. Банк зобов 'язаний повідомити Національний банк
України про укладені ним агентські договори. Банк має право укладати агентський договір з юридичною
особою, яка відповідає встановленим Національним банком України вимогам.
Банк здійснює такі кредитні операції :
здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені ;
надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у
грошовій формі;
придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані
послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
лізинг;
Банк, крім надання фінансових послуг може здійснювати також діяльність щодо :
інвестицій;
зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;
випуску власних цінних паперів;
випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
інкасації коштів та перевезення валютних цінностей ;
ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);
надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.
Банк за умови отримання генеральної ліцензії Національного банку Банк може здійснювати такі операції
з валютними цінностями :
а) неторговельні операції з валютними цінностями;
б) операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що
здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
в) операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну
іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними
особами-резидентами;
г) ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у
грошовій одиниці України;
r) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
д) ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
е) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та
здійснення операцій за ними;
є) відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення
операцій за ними;
ж) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
з) торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
и) торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою
іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну
іноземної валюти банків і агентів] ;
і) залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;
ї) залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;
й) торгівля банківськими металами на валютному ринку України;
к) торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;
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л) валютні операції на валютному ринку України та/або міжнародних ринках, які належать до фінансових
послут згідно із Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послут».
Банк має право здійснювати інші правочини (інші види діяльності) згідно із законодавством України та з
урахуванням обмежень, встановлених для банків. Банк не може здійснювати діяльність у сфері
матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних й інвестиційних монет)
та страхування, крім виконання функцій страхового посередника.
Банк здійснює кредитні операції, інвестиційну діяльність (зокрема, прямі інвестиції) та операції з
цінними паперами, розрахункові банківські операції, вчиняє правочини з пов' язаними з Банком особами в
порядку, на умовах та з урахуванням обмежень, визначених застосовним законодавством.
В своїй діяльності Банк дотримується вимог щодо забезпечення конкуренції у банківській системі,
банківської таємниці та конфіденційності інформації, забезпечення права клієнта на інформацію, щодо
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму, а також щодо достовірності реклами та забезпечення права клієнтів Банку на
інформацію.
Банк формує відносини з клієнтами та банками-кореспондентами на підставі договорів про надання
банківських та інших послут, якими визначаються взаємні зобов'язання та відповідальність сторін,
відсоткові (процентні) ставки, комісійні винагороди, види забезпечення повернення кредитів, отримання
від клієнтів відповідної інформації та інші умови.
Відносини Банку з його клієнтами регулюються застосовним законодавством, нормативно-правовими
актами Національного банку України та правочинами (договорами, контрактами) між клієнтом та Банком.
Банк може здійснювати операції з цінними паперами та професійну діяльність на фондовому ринку .
Діяльність, що регулюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку і на здійснення якої потрібно мати їі ліцензію, може здійснюватися Банком лише після
отримання відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку в порядку, визначеному застосовним законодавством. За умови отримання відповідної ліцензії на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (на фондовому ринку) Банк може, зокрема,
здійснювати :
брокерську діяльність ;
дилерську діяльність;
андерайтинг ;
діяльність з управління цінними паперами;
депозитарна діяльність депозитарної установи;
діяльність з управління активами;
діяльність з управління іпотечним покриттям;
діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;
клірингова діяльність.
За умови отримання відповідної ліцензії Банк здійснює розроблення, виробництво, використання,
експлуатацію, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надає
послуги в галузі криптографічного захисту інформації для Банку та його клієнтів.
В своїй діяльності Банк може використовувати електронний цифровий підпис.
Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують спеціального дозволу
(ліцензії), можуть здійснюватися Банком після одержання ним відповідного дозволу (ліцензіі) у
встановленому застосовним законодавством порядку.
Корпоративний секретар виконував обов'язки з 15 березня по ЗО листопада 2019 року, в банку
дотримуються принципи корпоративного управління.
Власники істотної участі АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку
N!!
з/пПрізвище, ім 'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиТип особиЧи є
особа власником істотної участі в банкуІнформація про особуУчасть особи в банку,%0пис взаємозв 'язку
особи з банком
пряма опосеред-кована сукупна
123456789
1.Алтинбаш Інан
(Altшbash іnаn)ФОтакГромадянин Республіки Туреччина
(Citizen of Turkey Republic)
018,33018,33Володіє 100% акцій АТ «Трона іч ве диш тіджарет даниш-манлию>, якому належить 9,96%
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акцій АТ «АЛТИНХАС ХОЛДПІГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», 45% акцій АТ "Фінал Аладжак Йонетім Дан . Ве
Дестек Хізм. А.Ш.", якому належить 0,08% акцій АТ «АЛТИНХАС ХОЛДПІГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» та
часткою в розмірі 44,98% в статутному капіталі АТ «АЛТИНХАС ХОЛДПІГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», якому
в свою чергу належить 3 3,34% частки в статному капіталі АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ
ШІРКЕТІ», якому належить 1ОО% акцій Банку.
Контролер АТ «Трона іч ве диш тіджарет даниш-манлик», АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ
ШІРКЕТІ», АТ «АЛТИНХАС ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ». Є асоційованою особою (братом)
Алтинбаш Хусеїну, Алтинбаш Ваккасу, Алтинбаш Алі, Алтинбаш Нусрету та Алтинбаш Софу.
2Алтинбаш Хусеїн
(Aitшbash Huseyin)
ФОтакГромадянин Республіки Туреччина
(Citizen of Turkey RерuЬІіс)О І5,00 І5,00Володіє часткою в розмірі 45% акцій АТ "Фінал Аладжак Йонетім
Дан. Ве Дестек Хізм. А.Ш.», якому належить 0,08% акцій АТ «АЛТИНХАС ХОЛДПІГ АНОНІМ
ШІРКЕТІ» та володіє 44,98 % в статутному капіталі АТ «АЛТИНХАС ХОЛДПІГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»,
якому в свою чергу належить 3 3,34% частки в статному капіталі АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ
ШІРКЕТІ», якому належить ІОО% акцій Банку. Контролер АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ
ШІРКЕТІ», АТ «АЛТИНХАС ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ». Є асоційованою особою (братом)
Алтинбаш Інану, Алтинбаш Ваккасу, Алтинбаш Алі, Алтинбаш Нусрету та Алтинбаш Софу.
З.Алтинбаш Алі
(Aitшbash Аlі)ФОтакГромадянин Республіки Туреччина
(Citizen of Turkey Repubiic)
О І6,67 І6,67Володіє часткою в розмірі 16,67% в статному капіталі АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ
ШІРКЕТІ», якому належить 1 ОО% акцій Банку.
Контролер АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ». Є асоційованою особою (братом)
Алтинбаш Хусеїну, Алтинбаш Ваккасу, Алтинбаш !нану, Алтинбаш Нусрету та Алтинбаш Софу.
4.Алтинбаш Ваккас
(Aitшbash Vаkkаs)ФОтакГромадянин Республіки Туреччина
(Citizen of Turkey Repubiic)
О І6,6716,67Володіє часткою в розмірі 50% в статутному капіталі АТ «АСВ ХОЛДПІГ АНОНІМ
ШІРКЕТІ», якому в свою чергу належить 3 3,34% частки в статному капіталі АТ «АЛТИНБАШ
ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», якому належить ІОО% акцій Банку.
Контролер АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», АТ «АСВ ХОЛДПІГ АНОНІМ ШІРКЕТІ».
Є асоційованою особою (братом) Алтинбаш Хусеїну, Алтинбаш !нану, Алтинбаш Алі, Алтинбаш
Нусрету та Алтинбаш Софу.
5.Алтинбаш Нусрет
(Aitшbash Nusrеt)ФОтакГромадянин Федеративної Республіки Німеччина
(Citizen of Federai Repubiic of Germany)016,6716,67Boлoдiє часткою в розмірі 16,67% в статному капіталі
АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», якому належить 1 ОО% акцій Банку.
Контролер АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ». Є асоційованою особою (братом)
Алтинбаш Хусеїну, Алтинбаш Ваккасу, Алтинбаш Алі, Алтинбаш !нану та Алтинбаш Софу.
6.Алтинбаш Софу
(Altшbash Sоfu)ФОтакГромадянин Республіки Туреччина
(Citizen of Turkey RерuЬІіс)О16,67 І6,67Володіє часткою в розмірі 50% в статутному капіталі АТ «АСВ
ХОЛДПІГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», якому в свою чергу належить 3 3,34% частки в статному капіталі АТ
«АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», якому належить ІОО% акцій Банку.
Контролер АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», АТ «АСВ ХОЛДІШ АНОНІМ ШІРКЕТІ».
Є асоційованою особою (братом) Алтинбаш Хусеїну, Алтинбаш Ваккасу, Алтинбаш Алі, Алтинбаш
Нусрету та Алтинбаш !нану.
Відомості про власників істотної участі в банку
NQ
з/пПрізвище, ім 'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиТип особиТип
істотної участіІнформація про особуОпис взаємозв 'язку особи з банком
123456
l.Алтинбаш Інан
(Aitшbash іnаn)ФООГромадянин Республіки Туреччина
(Citizen of Turkey Repubiic)
Згідно рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту)
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платіжних систем від 28.07.2017 N!!276 погоджено спільне набуrrя опосередкованої істотної участі у ПАТ
«КРЕДИТВЕСТ БАНК» у розмірі 100% статутного капіталу ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
Спільно з асоційованими особами є власником опосередкованої істотної участі у розмірі 1 ОО% статутного
капіталу АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» через володіння : 1) 1ОО% акцій АТ «Трона іч ве диш тіджарет
даниш-манлию>, якому належить 9,96% акцій АТ «АЛТИНХАС ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» та 10%
акцій АТ "Фінал Аладжак Йонетім Дан. Ве Дестек Хізм. А.Ш. "», якому в свою чергу належить 0,08%
акцій АТ «АЛТИНХАС ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», 2) 45% акцій АТ "Фінал Аладжак Йонетім Дан.
Ве Дестек Хізм. А.Ш.", якому належить 0,08% акцій АТ «АЛТИНХАС ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» та
володіння 44,98% АТ «АЛТИНХАС ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», яке є власником 3 3,34% акцій АТ
«АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», яке є власником 1ОО% акцій АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
Спільно з асоційованими особами є контролером АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», АТ
«АЛТИНХАС ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ».
2.Алтинбаш Хусеїн
(Altшbash Huseyin)
ФООГромадянин Республіки Туреччина
(Citizen of Turkey RерuЬlіс)Згідно рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків,
нагляду (оверсайту) платіжних систем від 28.07.2017 N!!276 погоджено спільне набуrrя опосередкованої
істотної участі у ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» у розмірі 1 ОО% статутного капіталу ПАТ «КРЕДИТВЕСТ
БАНК».
Спільно з асоційованими особами є власником опосередкованої істотної участі у розмірі 1 ОО% статутного
капіталу АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» через володіння ним 45% акцій АТ "Фінал Аладжак Йонетім Дан . Ве
Дестек Хізм. А.Ш. "», якому належить 0,08% акцій АТ «АЛТИНХАС ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» та
володіння 44,98 % АТ «АЛТИНХАС ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», яке є власником 3 3,34% акцій АТ
«АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», яке є власником 100% акцій АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
Спільно з асоційованими особами є контролером АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», АТ
«АЛТИНХАС ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ».
З.Алтинбаш Алі
(Altшbash Аlі)ФООГромадянин Республіки Туреччина
(Citizen of Turkey Republic)
Згідно рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту)
платіжних систем від 28.07.2017 N!!276 погоджено спільне набуrrя опосередкованої істотної участі у ПАТ
«КРЕДИТВЕСТ БАНК» у розмірі 1ОО% статутного капіталу ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
Спільно з асоційованими особами є власником опосередкованої істотної участі у розмірі 1ОО% статутного
капіталу АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» через володіння ним 16,67% акцій АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ
АНОНІМ ШІРКЕТІ», яке є власником 1 ОО% акцій АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
Спільно з асоційованими особами є контролером АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ».
4.Алтинбаш Ваккас
(Aitшbash Vakkas)ФООГромадянин Республіки Туреччина
(Citizen of Turkey Republic)
Згідно рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту)
платіжних систем від 28.07.2017 N!!276 погоджено спільне набуrrя опосередкованої істотної участі у ПАТ
«КРЕДИТВЕСТ БАНК» у розмірі 1 ОО% статутного капіталу ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
Спільно з асоційованими особами є власником опосередкованої істотної участі у розмірі 1ОО% статутного
капіталу АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» через володіння ним 50% акцій АТ «АСВ ХОЛДІНГ АНОНІМ
ШІРКЕТІ», яке є власником 3 3,34% акцій АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», яке є
власником 100% акцій АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
Спільно з асоційованими особами є контролером АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», АТ
«АСВ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ».
5.Алтинбаш Нусрет
(Altшbash Nusrеt)ФООГромадянин Федеративної Республіки Німеччина. (Citizen of Federal Republic of
Germany)
Згідно рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту)
платіжних систем від 28.07.2017 N!!276 погоджено спільне набуrrя опосередкованої істотної участі у ПАТ
«КРЕДИТВЕСТ БАНК» у розмірі 1ОО% статутного капіталу ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
Спільно з асоційованими особами є власником опосередкованої істотної участі у розмірі 1ОО% статутного
капіталу АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» через володіння ним 16,67% акцій АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ
АНОНІМ ШІРКЕТІ», яке є власником 1 ОО% акцій АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
Спільно з асоційованими особами є контролером АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ».
6.Алтинбаш Софу
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(Altшbash Sоfu)ФООГромадянин Республіки Туреччина
(Citizen of Turkey RерuЬlіс)Згідно рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків,
нагляду (оверсайту) платіжних систем від 28.07.2017 .N!!276 погоджено спільне набуття опосередкованої
істотної участі у ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» у розмірі 1ОО% статутного капіталу ПАТ «КРЕДИТВЕСТ
БАНК».
Спільно з асоційованими особами є власником опосередкованої істотної участі у розмірі 1ОО% статутного
капіталу АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» через володіння ним 50% акцій АТ «АСВ ХОЛДІНГ АНОНІМ
ШІРКЕТІ», яке є власником ЗЗ,З4% акцій АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», яке є
власником 1 ОО% акцій АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
Спільно з асоційованими особами є контролером АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», АТ
«АСВ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ».
?.Акціонерне товариство «АЛТИНХАС ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»
ANONiм S iRкETi» АS .)ЮООРеспубліка Туреччина, м.
(«ALTINНAS HOLD iNG
Стамбул, район Шішлі, вул. Буюкдере, Бізнес-центр Озьсезен, С блок, 9 поверх (Buyukdere Cd. O zsezen
i �merkezi С Blok К:9 �i�li, istanbul, Turkey Republic);
Ідентифікаційний код 70565 7
Володіє ЗЗ,34% акцій АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», якому належить 100% акцій
Банку.
8.Акціонерне товариство «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»
(«ALTINВA� HOLD iNG
ANONiм S іRкЕТ і» А� .)ЮОПРеспубліка Туреччина, З4110, м.
Стамбул, Проспект Ескі Бююкдере .N!!1, поверх 7-8, Маслак/Сари 'єр, (Republic of Turkey, Istanbul, З4110,
Eski Buyukdere av . .N!!1, 7-8 floor, Maslak/Saпyer);
Ідентифікаційний код З94З81
Єдиний акціонер банку, якому належить 1ОО% акцій Банку.
Згода на набуття істотної участі надана згідно постанови Правління Національного банку України .N!!114
від 27 .03 .2006.
9 .Акціонерне товариство «АСВ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» («ASV HOLD iNG
ANONiM S iRКETi» AS.) ЮООРеспубліка Туреччина, Квартал Есентепе вул. Кескін Калем .N!!З9/З
Шішлі/Стамбул (Republic of Turkey, Esentepe mah., Keskin Kalem str . .N!!З9/З Sisli І istanbul)
Ідентифікаційний код З4184-5
Володіє З3,З4% акцій АТ «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», якому належить 100% акцій
Банку .

Інформація про загальні збори .
В 2019 році в Банку було проведено чотири загальних зборів : три позачергових та одні річні. Загальний
опис прийнятих на зборах рішень :
1 . Затвердити результати діяльності Банк за 2018 рік та звіт щодо річних результатів діяльності банку за
2018 рік, поданий на розгляд Акціонера .
2 . Затвердити подані на розгляд Акціонера звіт та висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ .N!!КПМГ
Україна».
З. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Банку за 2018 рік прийняти до уваги та затвердити
поданий на розгляд Акціонера звіт Наглядової Ради Банку, визнати ефективність діяльності Наглядової
Ради Банку за 2018 рік - на високому рівні .
4 . За результатами розгляду звіту Правління Банку за 2018 рік затвердити поданий на розгляд Акціонера
звіт Правління Банку, визнати ефективність діяльності Правління Банку за 2018 рік - на високому рівні,
заходів за результатами розгляду звіту Правління Банку за 2018 рік не встановлювати .
5 . Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради банку.
6. Не здійснювати припинення (відкликання) повноважень Голови та Членів Наглядової ради Банку .
7 . Весь отриманий чистий прибуток Банку за результатами річного звіту за 2018 рік, а саме 60 189 З86,9З
грн . (шістдесят мільйонів сто вісімдесят дев 'ять тисяч триста вісімдесят шість гривень 9З копійки),
відповідно до законодавства України та Статуту Банку розподілити наступним чином: частину прибутку у
розмірі З 009 469,З5 грн . (три мільйони дев 'ять тисяч чотириста шістдесят дев 'ять гривень З5 копійок)
направити на відрахування до резервного фонду Банку; 56 985 850,З2 (п 'ятдесят шість мільйонів
дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот п 'ятдесят гривень З2 копійки) направити на збільшення
статутного капіталу Банку, а частину прибутку у розмірі 194 067,26 грн. (сто дев 'яносто чотири тисячі
шістдесят сім гривень 26 копійок) залишити нерозподіленим . Відповідно, частину прибутку Банку не
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розподіляти та не виплачувати Акціонеру Банку як дивіденди.
8. Збільшити статутний капітал Банку до 364 409 516,52 грн. (триста шістдесят чотири мільйони
чотириста дев 'ять тисяч п 'ятсот шістнадцять гривень 52 копійки) шляхом підвищення номінальної
вартості акцій Банку за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку у розмірі 56
985 850,32 (п 'ятдесят шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот п 'ятдесят гривень 32
копійки)
9. Підвищити номінальну вартості акцій Банку до 2,43 грн. (дві гривні 43 копійки).
10. Внести та затвердити зміни до Статуту Банку, що пов'язані із збільшенням статутного капіталу Банку,
шляхом підвищення номінальної вартості акцій шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції.
Уповноважити Голову Правління Банку Тихонова Ігоря Юрійовича підписати від імені Акціонера Статут
Банку у новій редакції. Доручити Голові Правління Банку або уповноваженій ним особі провести всі
та/або будь-які дії для погодження та державної реєстрації змін до Статуту Банку у відповідних
державних органах.
11. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку у новій редакції.
12. Схвалити Приватне акціонерне товариство «КПМГ» для надання послуг зовнішнього аудитора Банку
за 2018 рік.
13. Припинити повноваження Члена Наглядової ради Банку пана Марселя Гассена, який є незалежним
членом Наглядової ради Банку.
14. Припинити повноваження Члена Наглядової ради Банку пана Адиана Аначалі, який є представником
Акціонера.
15. Погодити основні умови договору та затвердити договір, що укладений з паном Аднаном Аначал і.
16. Затвердити в новій редакції Положення про Правління Банку та Положення про Наглядову раду
Банку.
Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних
зборах Банку не надається у зв 'язку з відсутністю обмежень.
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента визначається Статутом банку, Положенням
про Наглядову раду банку та Положенням про Правління банку.
НАГЛЯДОВА РАДА БАНКУ
Членами Наглядової ради можуть бути незалежні члени Наглядової ради Банку, учасники Банку та
представники учасників Банку.
Кількісний склад Наглядової ради не може становити менше п'яти осіб та має складатися не менш як на
одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість яких має бути не менше трьох осіб.
Незалежні директори повинні відповідати вимогам, установленим чинним законодавством України щодо
незалежності на постійній основі протягом усього періоду виконання функцій члена Наглядової ради.
Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів вимогам щодо їх
незалежності, а в разі виявлення невідповідності - забезпечити заміну таких незалежних директорів.
Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління, а також обіймати інші посади в Банку на
умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги Банку відповідно до цивільно-правового
договору.
Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів
акціонерів.
Строк повноважень члена Наглядової ради визначається при його обранні та не може перевищувати З
роки.
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини їі кількісного складу, Банк протягом
трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Якщо
кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини
їі обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім
рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.
У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження
здійснює один із членів Наглядової ради за ії рішенням.
Обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Акціонери Банку мають право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Банку в
порядку , встановленому чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Загальні
збори акціонерів та цим Положенням (з урахуванням обмежень, передбачених п.5.11. розділу 5 цього
Положення).
Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо нових кандидатів до Наглядової ради Банку,
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кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради .
Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради повинна
відповідати вимогам та подається в порядку, встановленому Положенням про Загальні збори акціонерів.
Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали
найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .
Повний склад Наглядової ради обов'язково має бути обраний протягом одних
Загальних зборів. У випадку, якщо акціонерами не було у встановленому порядку подано не менше ніж З
(три) кандидатури для обрання членами Наглядової ради, або ж за результатами голосування з питання
про обрання членів Наглядової ради Загальними зборами не було обрано З (три) члена Наглядової ради,
Наглядова рада вважається такою, що не була обрана . В такому випадку строк повноважень членів
попереднього складу Наглядової ради автоматично продовжується до моменту прийняття Загальними
зборами рішення про обрання нового складу Наглядової ради в повному складі у відповідності зі
Статутом Банку, Положенням про Загальні збори акціонерів та цим Положенням. Банк в цьому випадку
має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання нового складу Наглядової ради, які
мають бути проведені протягом З (трьох) місяців з дати проведення відповідних Загальних зборів
акціонерів, протягом яких не було обрано повний склад Наглядової ради .
Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення
повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з
одночасним припиненням договору припиняються :
-за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
-в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я ;
-в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що
виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
-в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
-у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають
виконанню обов'язків члена Наглядової ради .
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту),
укладеного з ним.
ПРАВЛІННЯ БАНКУ
Кількісний склад Правління повинен становити не менше З (трьох) осіб. До складу Правління входять
Голова Правління, Заступники Голови Правління (за наявності) та два члени Правління (які можуть бути
обрані як Заступники Голови Правління). Члени Правління призначаються Наглядовою радою на підставі
рекомендації Голови Правління .
Головою та членами Правління Банку можуть бути особи, які перебувають в трудових відносинах з
Банком . Голова та члени Правління не можуть одночасно бути Головою, членами Наглядової ради .
Погодження кандидатів у члени Правління Банку на посаду, встановлення відповідності члена Правління
Банку встановленим законодавчим вимогам, процедура повідомлення Національного банку про
невідповідність члена Правління встановленим законодавчим вимогам, підвищення кваліфікації члена
Правління, інформування Наглядової ради про виявлені в діяльності Банку порушення законодавства
України, вимог внутрішніх документів Банку та про погіршення фінансового стану Банку або загрозу
такого погіршення, рівень ризиків, що виникають у результаті діяльності Банку, інформування
Наглядової ради про несвоєчасне або неналежне виконання пов'язаними з Банком особами зобов'язань
перед Банком, планування наступництва в Правлінні здійснюються у порядку, встановленому
внутрішніми документами Баку з врахуванням вимог.
Кандидатури Голови Правління Банку та членів Правління Банку проходять погодження з Національним
банком України відповідно до вимог та в строки, встановлені чинним законодавством та Національним
банком України . Голова Правління (або виконуючий обов'язки) заступає на посаду після отримання на це
письмової згоди Комісії Національного банку (Комісії Національного банку при територіальному
управлінні). Інформація стосовно змін в складі Правління подається Банком до Національного банку
України відповідно до вимог та в строки, встановлені чинним законодавством та Національним банком
України .
Членами Правління не можуть бути особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено
обіймати посади в органах управління Банку .
Правління призначається Наглядовою радою Банку . Строк повноважень Голови Правління І членів
Правління може визначатися при їх призначенні.
Після призначення, з Головою Правління та членами Правління укладається трудовий договір\ контракт .
Від імені Банку трудовий договір\контракт з Головою Правління підписує Голова Наглядової ради чи
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інша особа, уповноважена Загальними Зборами.
Члени Правління Банку, включаючи Голову Правління, можуть бути в будь-який час усунені Наглядовою
радою Банку від виконання своїх обов 'язків. Повноваження Голови та членів Правління можуть бути
припинені достроково за рішенням Наглядової Ради Банку .
Голова та члени Правління можуть переобиратися на посаду необмежену кількість разів.
В разі припинення дії трудового договору між Банком і Головою Правління або усунення Голови
Правління Банку від виконання обов 'язків Наглядова рада Банку може призначати тимчасово
виконуючого обов'язки Голови Правління. Наглядова Рада може достроково припинити повноваження
Голови Правління з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Голови Правління або
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. В разі припинення дії трудового договору між
Банком і Головою Правління, непогодження Голови Правління на посаду Національним банком України
або усунення Голови Правління Банку від виконання обов'язків, Наглядова рада може призначати
тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління. Особа, призначена в такий спосіб виконуючим
обов'язки Голови Правління, при представництві Банку та вчиненні правочинів (укладанні договорів,
контрактів, угод) діє в межах повноважень Голови Правління Банку без довіреності та іншого
спеціального уповноваження .
Комітети в Наглядовій раді не утворювались.
Склад Наглядової ради станом на О1.01.19 :
Зафер Озджан - Голова Наглядової ради Банку :
-Омер Акгюль, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ
ШІРКЕТІ»
-Аднан Аначалі, який є представником Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ
ШІРКЕТІ»
-Рамі Хаїм, який є незалежним Членом Наглядової Ради Банку
-Таліп Селчук Шалдирак, є незалежним Членом Наглядової Ради Банку
-Марсель Гассен, який є незалежним Членом Наглядової Ради Банку
09 .08.19 припинено повноваження Марселя Гассена .
15.08. 1 9 припинено повноваження Адиана Аначалі .
.

Виконавчий орган А Т «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (Правління Банку) складається з чотирьох членів, а саме :
Голова Правління Банку - Тихонов Ігор Юрійович
Заступник Голови Правління Банку - Йилдирим Юнус Емре
Заступник Голови Правління Банку - Руденко Світлана Миколаївна
Член Правління Банку - Ткаченко Ростислав Іванович
Протягом 2019 року відстуrні факти порушення членами Наглядової ради та Правлінням АТ
«КРЕДИТВЕСТ БАНК» внутрішніх правил, що призвели до заподіяння шкоди Банку або споживачам
фінансових послуг.
Протягом 2019 року відсутні заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до АТ
«КРЕДИТВЕСТ БАНК», в тому числі до членів Наглядової ради та Правління Банку .
Розмір винагороди членів Наглядової ради та Правління АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» за 2019 рік складає
14 157 тис.грн .
Банк проводжує працювати в рамках стратегії та бізнес-плану . При цьому визнає, ідентифікує та
контролює фінансові ризики . До фінансових ризиків Банк відносить : Кредитний ризик (Індивідуальний
ризик, Портфельний ризик, Ризик країни, Трансферний ризик), Ризик ліквідності ( Ризик ліквідності
ринку , Ризик ліквідності фінансування, Ризик надлишкової ліквідності, Ризик концентрації пасивів),
Процентний ризик (Ризик зміни вартості ресурсів, Ризик зміни кривої дохідності, Базисний ризик, Ризик
права вибору), Валютний ризик (Ризик трансакції, Трансляційний ризик, Економічний валютний ризик),
Ціновий ризик.
Основні ризики та невизначеності для діяльності Банку є характерними для усіх банківських установ
України та є стандартними ризиками банківської діяльності . Банк здійснює управління ризиками в ході
постійного процесу визначення, оцінки та спостереження, а також шляхом встановлення лімітів ризику та
інших заходів внутрішнього контролю . Кредитний ризик - ризик, що загрожує доходам і капіталу Банку
внаслідок можливого невиконання контрагентом або групою контрагентів прийнятих на себе зобов 'язань
перед Банком. З метою управління кредитним ризиком здійснюється фінансово-економічний аналіз
контрагентів, аналіз кредитно-інвестиційних проектів, встановлення лімітів та обмежень на проведення
активних операцій, управління портфельними ризиками, стрес-тестування, тощо .
Основні макроекономічні ризики :
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1.
Припинення співпраці з МВФ створюватиме ризики для фінансової стабільності.
2.
Призупинення співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями та урядами країн :
часто програми різних МФО взаємопов'язані та вимагають від України виконання подібних або
однакових умов;
З.
Погіршення інвесторами оцінок фінансової позиції уряду та, як наслідок, збільшення премії за
ризик за українським держборгом. Це може призвести до суттєвого зростання дохідності при розміщенні
нових випусків суверенних облігацій або де-факто повного закриття ринків капіталу для України, якщо
погіршиться ситуація на світових ринках.
4.
Фактичне закриття доступу до зовнішніх ринків капіталу квазісуверенних емітентів - державних
банків і підприємств;
5.
Спад зацікавленості іноземних інвесторів вкладати у приватний сектор, як наслідок - скорочення
припливу приватного боргового капіталу та прямих іноземних інвестицій
Повільний прогрес у проведенні структурних реформ, можуть мати наступний негативний вплив на
розвиток банківського сектору держави, а саме :
- обмеження попиту на кредитні ресурси, та як результат, на розвиток кредитування підприємств
реального сектору економіки при продовжені тенденцій щодо відносно високих темпів припливу
депозитів у національній валюті у банківську систему;
- зменшення фінансового результату через скорочення процентних доходів, збільшення вартості
ресурсної бази та негативної переоцінки валютної складової балансу тощо;
- девальвації курсу національної валюти, що може мати негативний вплив на спроможність боржників
обслуговувати боргові зобов 'язання в іноземній валюті.
Повільні структурні зміни в економіці і слабкість правової системи залишаються значними перешкодами
для розвитку банківського сектору. Ці фактори знижують ефективність перерозподілу фінансових
ресурсів та заважають відновленню кредитування.
Високі темпи зростання роздрібного кредитування можуть стати джерелом підвищеного кредитного
ризику як для Банку, так і для банківської системи та мати небажані макроекономічні ефекти.
Недосконалість процедур стягнення застави, а також наявність мораторію на реалізацію майна за деякими
видами кредитних операцій, у разі невиконання боржником зобов 'язань за кредитом є значним ризиком
можливих втрат.
З метою мінімізації кредитних ризиків Банк забезпечує здійснення розрахунку та формування резервів
для відшкодування можливих втрат за активними операціями відповідно до вимог міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Крім того, постійно удосконалюються підходи щодо оцінки рівня кредитного ризику за національними
стандартами. З ОЗ.О 1.2017 року Банк оцінює кредитний ризик (пруденційні резерви) з урахуванням нових
вимог Національного банку України щодо визначення розміру кредитного ризику за активними
банківськими операціями, затверджених постановою правління НБУ від ЗО червня 2016 року N'!! З51
Діюча в Банку система управління ризиками побудована відповідно до вимог банківського законодавства
України, міжнародними стандартами в галузі управління ризиками, повністю інтегровані в діяльність
банку і вдосконалюється разом з розвитком банківських бізнес-процесів.
Процедури, що здійснюються в рамках системи управління ризиками, передбачають ідентифікацію та
оцінку ризиків, у тому числі на основі аналізу стану зовнішнього середовища, включають підготовку і
реалізацію заходів щодо обмеження ризиків, розробку пропозицій щодо формування системи лімітів.
Кредитний ризик є найбільш значущим для банку видом ризику, тому керування ним, а також контролю
якості кредитного портфеля приділяється особлива увага.
Банк управляє кредитним ризиком шляхом:
встановлення єдиної методології виявлення і оцінки кредитного ризику;
організації адекватної і відповідає інтересам банку системи кредитування юридичних осіб,
індивідуальних підприємців, фізичних осіб, системи встановлення лімітів за операціями, схильним до
кредитного ризику;
здійснення якісного і своєчасного аналізу стану і динаміки кредитного портфеля, нормативів безпечного
функціонування, що характеризують рівень кредитного ризику;
організації стрес-тестування та виявлення причин і факторів, що впливають на зміну рівня кредитного
ризику;
створення системи регулярного і своєчасного інформування кредитного комітету, Правління, Наглядової
ради про рівень кредитного ризику.
В Банку впроваджена система внутрішніх рейтингів корпоративних клієнтів, яка забезпечує
диференційовану оцінку ймовірності невиконання боржниками своїх зобов'язань на основі аналізу
кількісних і якісних факторів кредитного ризику, ступеня їх впливу на здатність боржника обслуговувати
і погашати взяті зобов'язання.
.
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Система внутрішніх рейтингів активно використовується в процесі організації кредитної роботи з
клієнтами, зокрема при розробці нових кредитних продуктів, визначенні цінових умов проведення
активних операцій.
В 2019 році було впроваджено МСФЗ 16 «Оренда».
Для управління ліквідністю в банку застосовується комбінований метод, що включає управління
ліквідними активами (накопичення власних ліквідних активів для покриття очікуваної в них потреби),
управління пасивами (забезпечення потреби в ліквідних коштах за рахунок попереднього ув'язнення угод
про залучення грошових коштів на міжбанківських ринку), а також елементи методу балансування
активно-пасивних операцій за термінами (контроль розривів між активами і пасивами за строками
погашення).
З метою комплексної оцінки ризику ліквідності банк застосовує такі методи : коефіцієнтний аналіз
ліквідності балансу (ліміт фінансування), оцінку розривів ліквідності, аналіз грошових потоків і стрес
тестування. В рамках розвитку управління ризиком ліквідності банком здійснюється розрахунок і
моніторинг коефіцієнтів ліквідності, передбачених Базель ІІІ.
Для управління ринковим ризиком банк використовує періодичну оцінку потенційних втрат, які можуть
бути понесені в результаті негативних змін кон'юнктури ринку, і встановлює адекватні обмеження на
величину допустимих втрат.
За винятком валютних позицій, Банк не має значних концентрацій ринкового ризику. Оцінка валютного
ризику здійснюється із застосуванням методу Value-at-Risk. Діюча система лімітів валютного ризику, яка
включає позиційні ліміти та ліміти втрат, дозволяє забезпечувати банку прийнятний рівень ризику.
Управління та контроль процентного ризику базуються на оцінці ризику із застосуванням методів геп
аналізу, модифікованої дюрації і стрес-тестування, що визначають вплив зміни процентних ставок на
чистий процентний дохід і капітал банку.
Система аналізу процентного ризику Банк включає : аналіз зміни поточної вартості активів і зобов'язань,
аналіз зміни величини чистого процентного доходу та аналіз розривів активів і зобов'язань, чутливих до
зміни процентних ставок. Встановлені ліміти максимальної та мінімальної процентної ставки, як по
активним так і пасивним операціям.
У банку створена і підтримується комплексна централізована система менеджменту операційного
ризику - КУОР, що передбачає оцінку, моніторинг і контроль ризику відповідно до локальними
нормативними правовими актами банку.
Функції з управління операційним ризиком закріплюються на всіх рівнях: органи управління банку,
колегіальні робочі органи, структурні підрозділи та відповідальні особи.
З метою управління операційним ризиком в Банку ведеться база інцидентів реалізації операційного
ризику. На основі аналізу бази даних виробляються рекомендації по оптимізації бізнес-процесів.
Банком продовжена робота з удосконалення технологічної складової системи управління ризиками. З
метою автоматизації процесів оцінки і стрес-тестування ризику ліквідності, процентного та валютного
рИЗИКІВ.
Існуюча системи внутрішнього аудиту (контролю) банку включає нормативно урегулюванні заходи щодо
контролю за управлінням ризиками, розподілом обов'язків та повноважень, контролю за доступом до
ресурсів та облікових записів, контролю за достовірністю проведених операцій, перевірка процесів та
операцій до та після їх проведення, звірка облікових даних з фактичними та заходами постійного
моніторингу діяльності банку для визначення та коригування відхилень у системі внутрішнього
контролю. Організація системи внутрішнього контролю та окремих ії компонентів в системі банку
забезпечує ефективне ії функціонування.
Дані зазначені в примітках до фінансової звітності.
Примітки :
6. Грошові кошти та їх еквіваленти На 31 грудня 2019 року грошові кошти на рахунках в НБУ включають
мінімальний залишок обов'язкового резерву, який Банк зобов'язаний підтримувати. Сума обов 'язкового
резерву на кореспондентському рахунку в Національному банку України становить 34 714 тис. грн. (2018
рік : 45 203тис. грн.).
Банк вважає обов'язковий резерв на рахунках в НБУ складовою грошових коштів та їх еквівалентів. На 31
грудня 2019 року два найбільші залишки на поточних рахунках в інших банках складають 125 528 тис.
грн. або 9 8,4 8% від загальної суми на поточних рахунках в інших банках (2018 рік : 130 398 тис. грн. або
92,5%).
7. Цінні папери, що утримуються до погашення Цінні папери, що утримуються до погашення, включають
депозитні сертифікати Національного банку України з процентними ставками 11.5-13.5% та строком
погашення у січні 2020 року. На 31 грудня 2019 року депозитні сертифікати Національного банку України
є незнеціненими та непростроченими.
8. Кошти в інших банках На 31 грудня 2019 року кошти в інших банках представлені гарантійним
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заставленим депозитом зі строком виплат понад три місяці, що розміщений в одному банку з
рейтинговою оцінкою від В- до В+», що базується на рейтингах Standard and Poor ' s (S&P) або їх
еквівалентах (2018 рік : один банк, «ССС- до ССС+»). На З l грудня 2019 та 2018 років залишки коштів в
інших банках є незнеціненими та непростроченими.
9. Кредити та аванси клієнтам На З l грудня 2019 року сума кредитів та авансів клієнтам що відноситься
до десяти найбільших позичальників становить 616 924 тис. грн. або 49,1 %від загальної суми кредитів та
авансів клієнтам до вирахування резервів під знецінення (2018 рік : 62З 07З тис. грн. або 48,8%). Банк
надає кредити на території України. Спроможність позичальників погашати заборгованість залежить від
ряду факторів, включаючи загальний фінансовий стан конкретного позичальника, а також постійні зміни
в економіці України. Незважаючи на те, що застава може суттєво зменшувати кредитний ризик, політика
Банку передбачає надання кредитів, перш за все, на основі оцінки платоспроможності клієнта, а не на
основі вартості запропонованої застави. Залежно від фінансового стану клієнта та типу продукту, Банк
може видавати кредити без застави.
10. Інвестиційна нерухомість. Збиток від переоцінки інвестиційної нерухомості у 2019 році склав ЗО4 тис.
грн. та був визнаний у складі інших операційних доходів. Вартість інвестиційної нерухомості складає 1
622 тис.грн . на З1.12.2019 року.
11. Основні засоби та нематеріальні активи Банк не має основних засобів, за якими існують передбачені
законодавством обмеження щодо права власності, використання та вибуття, основних засобів та
нематеріальних активів, переданих у заставу, основних засобів, що тимчасово не використовуються, та
основних засобів, вилучених з експлуатації. Немає нематеріальних активів, за якими існують обмеження
щодо права власності, а також нематеріальних активів, які були створені за рахунок власних коштів.
12. Інші активи. Сума інших активів складає З7 977 тис.грн. на на З1.12.2019 року.
lЗ. Оренда. Сума активів з права користування на З1.12.2019 року складає 11 З 52 тис.грн .
14 . Кошти банків На З l грудня 2019 року залишки коштів розміщених двома банками складають 13 5 078
тис. грн. або 1 ОО% від загальної суми коштів банків (З l грудня 2018 року : залишки коштів розміщених
трьома банками становили 160 111 тис. грн. або 100% від загальної суми коштів банків).
15. Кошти клієнтів Станом на З l грудня 2019 р. загальна сума коштів на поточних рахунках п'яти
найбільших клієнтів становить 149 815 тис. грн. або 51% від загальної суми коштів на поточних рахунках
(З l грудня 2018 року : 141 204 тис. грн. або 48% ). Станом на З1 грудня 2019 року сума депозитів п'яти
найбільших клієнтів становить 105 846 тис. грн. або 24% від загальної суми депозитів (З l грудня 2018
року : 216 076 тис. грн. або З7%). Загальна сума коштів складає 750 667 тис. грн. на З1.12.2019 року.
16. Інші зобов 'язання. Загальна сума інших зобов 'язань складає З 58З тис. грн. на З1.12.2019 року.
17. Кошти міжнародних фінансових організацій. Станом на З1.12.2019 року представлені кредитами у
Євро від двох організацій на суму ЗЗ7 130 тис.грн.
18. В жовтні 2019 року залишок субординованого боргу (1 525 тис. дол. США) був повериенний на
рахунок акціонерів Банку відповідно до рішення акціонерів про дострокове повернення субординованого
боргу.
19. Статутний капітал Станом на З l грудня 2019 року статутний капітал Банку складається з 149 962 764
простих іменних акцій номінальної вартістю 2,4З гривень за акцію (З1 грудня 2018 року : 149 962 764
простих акцій номінальною вартістю 2,05 гривні за акцію). Усі акції надають рівне право голосу. Станом
на З l грудня 2019 року усі акції були повністю сплачені та зареєстровані. У 2019 та 2018 роках дивіденди
не оголошувались 1 не виплачувались.
21. Процентні доходи та витрати. Чисті процентні доходи становлять 114 256 тисячі гривень за рік, що
закінчився З l грудня 2019 р. (З l грудня 20 18р : 109 494 тисяч гривень).
22. Комісійні доходи та витрати. Чисті комісійні доходи становлять 26 515 тис.грн. за рік, що закінчився
З l грудня 2019р. (З l грудня 2018 р. : 29 9ЗО тисяч гривень) .
2З. Інші доходи банку за 2019 рік складають 2 026 тис. грн., за 2018 рік - 4 256 тис.грн.
24. Адміністративні витрати банку за 2019 рік складають З7 586 тис. грн., за 2018 рік - ЗО 917 тис.грн.
25. Зміни резерву на покриття збитків від знецінення за рік, що закінчився З1 грудня 2019 року - З 127
тис.грн.
26. Витрати на податок на прибуток. У 2019 році передбачена законодавством ставка податку на прибуток
складала 18%, а у 2018 році та в подальшому - 18%. Витрати на податок на прибуток за 2019 рік склали 6
196 тис.грн.
Згідно із законодавством України, резерви розподіляються в межах суми нерозподіленого прибутку, що
визначається відповідно до законодавчих та регулятивних вимог. У травні 2019 року за рішенням
акціонера Банку статутний капітал Банку був збільшений на 56 986 тис. грн. за рахунок спрямування до
статутного капіталу Банку частини прибутку, отриманого за результатами 2018 року, шляхом підвищення
номінальної вартості акцій Банку з 2,05 гривні за акцію до 2,4З гривні за акцію
За 2019 рік активи Банку (за вирахуванням сформованих резервів) зменшилися на 10 999 тис.грн. або на
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0,6% та склали 1 665 873 тис. грн . (за 2018 рік -1 676 872 тис. грн .). У структурі активів найбільша питома
вага припадає на статті «Кредити та заборгованість клієнтів», яка становить на 31 грудня 2019 року 74%
(на 31 грудня 2018 року -75 %), «Грошові кошти та їх еквіваленти» -12% (на 31 грудня 2018 року -11 %),
«Основні засоби та нематеріальні активи, інші активи» -3 % (на 31 грудня 2018 року - 4%), «Кошти в
інших банках» -0, 1 % (на 31 грудня 2018 року - 0,2 %).Клієнтські активи зменшилися на 1,5 % до суми 1
240 3 70 тис . грн. (за вирахуванням сформованих резервів).
Протягом 2019 року відбулись таки зміни в структурі кредитного портфелю Банку, зокрема : частка
кредитів, наданих юридичним особам, 99,98% на кінець 2018 року до 99,98% на кінець 2018 року; частка
кредитів, наданих фізичним особам, з 0,02% до 0,02% .
9 022 тис.
Протягом 2019 року сформовані резерви під кредитні операції Банку збільшилися на
грн. і досягли 14 692 тис. грн. Загальний обсяг зобов 'язань Банку протягом 2018 року збільшився на
24403 тис. грн . (або на 2%) і становить на 31 грудня 2018 року 1 278 127 тис.грн . Збільшення зобов 'язань
відбулося, в основному, за рахунок : збільшення залишків коштів банків .
У структурі зобов'язань питома вага коштів, залучених від клієнтів, становить 65% (на 31 грудня 2018
року -69%), в тому числі : залучених на рахунки фізичних осіб -3 7 % (на 31 грудня 2018 року -ЗО%),
юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців -63 % (на 31 грудня 2018року -70%). Частка кредитів,
отриманих від інших банків, та строкових вкладів (депозитів) інших банків становить 11 % (на 31 грудня
2018 року-13 %), частка коштів субординованого боргу -0 % (на 31 грудня 2018року -3 %).
Зареєстрований та сплачений статутний капітал Банку станом на 31 грудня 2019 року становив 3 64 410
тис. грн. Статутний капітал поділений на 149 962 764 штук простих іменних акцій номінальною вартістю
2,43 гривня кожна . Мажоритарний акціонер Банку володіє часткою у розмірі 100,00% акцій Банку.
Керівництво Банку акціями Банку не володіє . Рішення вищого органу Банку щодо зменшення статутного
капіталу не приймалось.
Зміни власників акцій, яким належить 1О і більше відсотків голосуючих акцій, не відбувалося . Викупу
власних акцій не було .
Протягом 2019 року Банк дотримувався економічних нормативів Національного банку України, які на 31
грудня 2019 року мали такі значення :
норматив регулятивного капіталу (Н1) - 388 907 472,39
норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) - 31,3 7
норматив короткострокової ліквідності (Н6) - 140,87.
За підсумками 2019 року Банк отримав чистий прибуток в сумі 28225 тис. грн ., проти чистого прибутку за
2018 рік -60189 тис . грн .
Основні статті, що вплинули на формування фінансового результату за 2019 рік (інформація надається
порівняно з 2018 роком) :
чистий процентний дохід -11425 6 тис . грн . проти 109494 тис . грн. ;
чистий комісійний дохід -2185 7 тис. грн . проти 24876 тис. грн . ;
дохід від торгівлі іноземною валютою -4418 тис. грн . проти 11270 тис . грн . ;
інший операційний дохід - 425 6 тис . грн . проти 844 тис. грн . ;
адміністративні т а інші операційні витрати -99403 тис. грн . проти 82313 тис. грн . ;
формування резервів -15 577 тис . грн . проти результату н а формування резервів в 2018 році н а суму 14692
тис . грн .
Частка комісійних доходів на 31 грудня 2019 року та станом на 31 грудня 2018 року майже однакова .
Водночас спостерігалося зменшення частки інших операційних доходів майже у 2 рази .
У 2019 році порівняно з попереднім роком витрати Банку збільшились на 4 %, і на 31 грудня 2019 року
становлять 207 684 тис. грн . Процентні витрати становлять 88 081 тис. грн . (на 31 грудня 2018 року
частка 47%), а їх частка складає 43% всіх витрат .
В Банку відсутні факти відчудження протягом 2019 року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті розмір .
В Банку відсутні факти оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом 2019 року, що перевищує
встановлений у статуті розмір .
У ході своєї звичайної діяльності Банк надає кредити та аванси, залучає депозити та здійснює інші
операції із пов 'язаними сторонами . Сторони вважаються пов'язаними у випадку, коли одна сторона має
можливість контролювати іншу сторону або здійснює суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті
фінансових та операційних рішень. Умови операцій із пов 'язаними сторонами встановлюються у момент
здійснення операцій . Пов'язаними сторонами є спільно контрольовані суб 'єкти господарювання, члени
Наглядової ради, основний управлінський персонал та їх близькі родичі, а також компанії, які
контролюються акціонерами, або на які акціонери, основний управлінський персонал, або їх близькі
родичі здійснюють значний вплив.
Станом на 31 грудня 2019 фактичною контролюючою стороною Банку є компанія «АЛТИНБАШ
20 !9 р
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ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ», що фактично контролюється сім 'єю Алтинбаш.
Залишки за розрахунками та операції з пов ' язаними сторонами станом на З l грудня представлені
наступним чином :
2019
тис.грн
Залишки за розрахунками та операції з Материнською компанією
Звіт про фінансовий стан (станом на З l грудня) :
Субординований борг
Звіт про сукупний дохід :
Процентні витрати2 З 74
Залишки за розрахунками та операції з основним управлінським персоналом
Звіт про фінансовий стан (станом на З l грудня):
Кредити та заборгованість клієнтівЗб
Кошти клієнтів ! 114
Звіт про сукупний дохід :
Процентні доходи l l
Процентні витрати lЗЗ
Заробітна плата та відповідні нарахування14 157
Залишки за розрахунками з іншими пов ' язаними сторонами
Звіт про фінансовий стан (станом на З l грудня):
Кошти клієнтів56
Звіт про сукупний дохід :
Процентні витрати-

В банку не надавалися рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг щодо аудиторського висновку .
Протягом 2019 року не було призначення зовнішнього аудитора наглядової ради банку .
Діяльність зовнішнього аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»:
загальний стаж аудиторської діяльності ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»- 21 рік (державна реєстрація
аудиторської компанії в 1999 році);
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги банку - 1 роки;
Протягом 2019 року ПрАТ КПМГ Аудит надавало послуги з оцінки стійкості банку за 2018 рік . Випадки
виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора відсутні .
Ротація аудиторів у банку протягом останніх п'яти років - в 2017 році банк змінив аудитора, в 2019 році
банк змінив аудитора .
Стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності банку, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг відсутні .
Захист банком прав споживачів фінансових послуг :
механізм розгляду скарг споживачів фінансових послуг здійснюється в порядку встановленому згідно
закону України «Про захист прав споживачів»;
банком не призначався працівник уповноважений розглядати скарги щодо фінансових послуг;
в банку відсутні скарги стосовно надання фінансових послуг протягом 2019 року;
в банку відсутні позови до суду стосовно надання фінансових послуг протягом 2019 року .
Корпоративний секретар виконував обов 'язки з 1 5 березня по ЗО листопада 2019 року, корпоративне
управління в банку, подання якої передбачене законами з питань регулювання окремих ринків фінансових
послуг здійснюється згідно законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг .

20 І 1) р

3 4 5 7 5 6 75

VIII.

І н формац ія про осіб , що во л од іють 5 і більше в ідсотками акц ій ем ітента

Найменування юридичної
особи

Акціонерне товариство
"АЛТИНБАШ ХОЛДПІГ
АНОНІМ ШІРКЕТІ"

Ідентифікаційний
код
юридичної
особи

Місцезнаходження

061006660 просп. Ескі Бююкдере,буд.1
8
пов.7-8, Маслак Сари'єр,
Стамбул, 34110, Туреччина

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Усього:

2 0 l 9 р.

34575675

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

149962764

100

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

149962764

100

Кількість за типами акцій
..
просп ІменНІ
привілейовані
іменні

149962764

о

Кількість за типами акцій
.
привілейовані
просп ІменНІ
ІменНІ
.

149962764

о

Х. Структура кап італу
N!! Тип та/або клас акцій
з/п

2

1

Акція проста
бездокументарна
іменна

20 1 9 р .

Кількість
акцій (шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до
торгів на фондовій біржі в частині вкточення до
біржового реєстру

з

4

5

6

1 49962764

2,43

34575675

Права Акціонерів Банку
До біржового реєстру не вкточені
•брати участь в управлінні Банку згідно зі Статутом Банку та
чинним в Україні законодавством;
•брати участь у розподілі прибутку Банку й одержувати його
частину у вигляді дивідендів на належні їм акції Банку один раз на
рік за підсумками календарного року, в обсязі й формах, в порядку
та строки, передбачені застосовним законодавством, Статутом
Банку та рішеннями Загальних зборів Акціонерів. Право на
отримання дивідендів пропорційно частці кожного з Акціонерів
мають особи, які є Акціонерами Банку на початок строку виплати
дивідендів;
•отримувати повну та достовірну інформацію про фінансово
господарську діяльність Банку, стан його майна, прибутки та
видатки. На вимогу Акціонера Банку Банк зобов'язаний надати
йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово
господарську діяльність Банку, рішення (протоколи, накази,
розпорядження) Загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради
Банку, Правління Банку та його Голови, та інших внутрішніх
підрозділів Банку тощо;
•вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів Акціонерів та
інших органів Банку;
•вийти у встановленому порядку з Банку, зокрема шляхом
відчуження належних йому акцій Банку, в порядку, встановленому
застосовним законодавством та Статутом Банку;
•брати участь в управлінні справами Банку у порядку,
передбаченому цим Статутом;
•у разі ліквідації Банку отримувати частину майна Банку або його
вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Банку в
черговості й порядку, передбаченого чинним законодавством
України та цим Статутом;
•продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції Банку в
Будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи
органами Банку;
•вимагати викупу Банком всіх чи частини належних акціонеру
Банку акцій у випадку і в порядку згідно чинного законодавства
України та цього Статуту;

2

з

5

4

•у разі емісії Банком додаткових акцій користуватися переважним
пр авом придбання додатково розміщуваних акцій Банку в
кількості, що пропорційна ч астці належних акціонеру простих
акцій.
•Акціонери Банку можуть також мати інші права, встановлені
Статутом Банку та застосовним законодавством.
Обов'язки Акціонерів Банку:
•додержуватися Статуту Банку та Установчого договору Банку, та
виконувати рішення Загальних зборів Акціонерів;
•виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числі ті, що
пов'язані з майновою участю, а саме оплачувати акції в розмірі,
порядку та засобами, що передбачені застосовним
законодавством, Статутом Банку та рішеннями Загальних зборів
Акціонерів;
•не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність
Банку, зберігати банківську та комерційну таємницю;
•виконувати рішення Загальних Зборів, інших органів Банку
•інші обов'язки, встановлені Статутом та застосовним
законодавством.

\Примітки: Загальна вартість - 3 64 409 5 1 6,52

20 ! 9

р.
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Акціонери Банку вправі додатково укласти договір між собою, за
яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі
обов'язок участі у Загальних Зборах, і передбачається
відповідальність за його недотримання.
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1. І н ф ормац ія про випуски акц ій ем ітента
Найменування органу,
Номер
Дата
що зареєстрував випуск
реєстрації св щоцтва
випуску
про
реєстращю
випуску
1

3

2

1 8 .07.20 1 9

3 7/ 1 /20 1 9

Національна Комісія цінних
паперів та фондового ринку

Відомості про цінні папери емітента

Міжнародний
ідентиф ікац ій ний
номер

Тип цінного
папера

4

5

Форма
Номінальна
снування
І
та вартість (грн)
форма випуску

6

Б ездокументарні
UA400000 1 929 Акція проста
бездокументарна іменні
іменна

Кількість
акцій (шт .)

Загальна
Частка у
номшальна статутвартість
ному
каппалІ
(грн)
(%)

7

8

9

10

2,43

1 49962764

3 644095 1 6,52

1 00

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійстоється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля не здійстовалася Інформація про зовнішні р юпш, на яких здійстоється
торгівля цінними паперами емітента: Торгівля не здійстовалася Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Відсутні Мета додаткової
емісії: Приведення статутного капіталу до вимог чинного законодавства Спосіб розміщення: Дострокове погашення.

20 1 9

r-

345 75675

ХІІІ. І н формац і я про господарську та ф інансову д іяльн і сть ем ітента
1. І н ф ормац ія про основн і засо б и ем ітента (за залишковою варті стю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. Орендовані основні засоби
грн)
(тис. грн)

! .В иробничого призначення:

Основні засоби, усього
(тис. грн)
на кінець
періоду
44 1 8

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

6101

44 1 8

о

о

6101

о

о

о

о

о

о

машини та обладнання

3 5 72

24 1 0

о

о

3 572

24 1 0

транспортні засоби

23 1 9

1 808

о

о

23 1 9

1 808

о

о

о

о

о

о

будівлі т а споруди

земельні ділянки

210

200

о

о

210

200

1 926

1 926

о

о

1 926

1 926

будівлі та споруди

о

о

о

о

о

о

машини та обладнання

о

о

о

о

о

о

інші
2 .Невиробничого призначення:

транспортні засоби

о

о

о

о

о

о

земельні ділянки

о

о

о

о

о

о

1 926

1 926

о

о

1 926

1 926

ІНШІ

о

о

о

о

о

о

Усього

8027

6344

о

о

8027

6344

інвестиційна нерухомість

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
1 . Машини та обладнання - 5 років
2. Транспортні засоби - 5 років
З . Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 5 років
4. Інші основні засоби - 1 2 років
Первісна вартість основних засобів : 1 5 2 1 4 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 72% Ступінь використання
основних засобів : 72% Сума нарахованого зносу 1 О 973 тис.грн

20 1 t)
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З. І н ф ормац ія про зо б ов ' язання та за б езпеч ення ем ітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)

Відсоток за
користування
коштами (% річних)

Дата
погашення

х

3343 94, 1 5

х

х

міжбанківський кредит

25 .04.20 1 7

26422

4,25

20.04.2020

міжбанківський кредит

29.09.20 1 7

26422

4,25

20.04 .2020

міжб анківський кредит

1 7 . 1 1 .20 1 7

3 9633

5,5

1 5 . 1 1 .2020

міжбанківський кредит

27.09 .20 1 8

26422

4,25

20.04 .2020

міжбанківський кредит

1 1 .09 .20 1 9

77064, 1 5

2,59 1

3 0. 1 1 .2022

міжбанківський кредит

25 . 1 0 .20 1 9

20000

1 3 ,437

1 5. 1 0 .202 1

міжбанківський кредит

04. 1 1 .20 1 9

1 1 843 1

6,955 3 8

29. 1 0 .2020

Кредити банку
у тому числі:

Зобов 'язання за цінними паперами

х

о

х

х

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):

х

о

х

х

за іпотечними цінними папер ами (за
кожним власним випуском):

х

о

х

х

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

х

о

х

х

за векселями (всього)

х

о

х

х

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):

х

о

х

х

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):

х

о

х

х

Податкові зобов 'язання

х

1 3 74,9

х

х

Фінансова допомога на зворотній основі

х

о

х

х

Інші зобов'язання та забезпечення

х

о

х

х

У сього зобов'язань та з абезпечень

х

3 3 5 769,05

х

х

Опис : д/н

20 1 9

р.
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6. І н ф ормац ія пр о ос іб , послугами яких користується ем ітент
Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі
особи або прізвище, ім'я, по
Україна»
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 30373 906
особи
Місцезнаходження
вулиця Грекова, буд. З, кв.9, м.Київ, Шевченківський,
Київська область, 04 1 1 2, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

209 1

Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська Палата України

3 0.07.20 1 5

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс

044284 1 865

0442 84 1 865
Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги
Вид діяльності
емітенту
Опис : Вид послуг, які надає особа: Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги
емітенту. ТОВ "Бейкер Тіллі Україна» має - свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських
фірм та
аудиторів N!!209 1 , видане Аудиторською палатою України, дата внесення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів : 26. 0 1 .200 1 р., дата продовження дії: 3 0 . 07.2020 р.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 3 1 03 2 1 00
особи
Місцезнаходження
Московська, 32/2, 1 7-й поверх" м.Київ, Печерський, Київська
область, О 1 О 1 О, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

2397

Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська Палата України

24. 1 2.20 1 5

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
0444905 507

Міжміський код та телефон

0444905 508
Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги
Вид діяльності
ем пенту
Опис : Вид послуг, які надає особа: Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги
емітенту. ПрАТ "КПМГ Аудит" має свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів NQ23 97, видане Аудиторською Палатою україни, дата внесення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів: 24. 1 2.20 1 5, дата продовження дії: 24. 1 2 .2020 р.; Свідоцтво про
включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських
перевірок банків : 07.09.20 1 7, термін дії - до 07.09.2022 р.
Факс

20 1 9
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія
«Граве Україна»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 1 9243 047
особи
Місцезнаходження
Велика Васильківська, буд.65, м.Київ, Печерський, Київська
область, 03 1 50, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

АЕ 64 1 844

Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

1 6.02.20 1 0

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

+3 80449059 1 0

Факс

+3 80449059 1 0

Вид діяльності

Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту

Опис : Вид послуг, які надає особа: Юридична особа надає страхові послуги емітенту.
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія
«ПРОВІДНА»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентиф ікаційний код юридичної 23 5 1 О 1 3 7
особи
Повітрофлотський проспект, буд. 25, м.Київ, Солом'янський,
Місцезнаходження
Київська область, 03 049, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

АВ N2520927

Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

1 6.02.20 1 0

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

044 492- 1 8- 1 8

Факс

044 492- 1 8- 1 8
Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту

Вид діяльності

Опис : Вид послуг, які надає особа: Юридична особа надає страхові послуги емітенту.

3 .+ S 7 5 6 7 5

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

Приватне Акціонерне Товариство "Страхова Компанія
"АРКС"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 204749 1 2
особи
Місцезнаходження
Іллінська, будинок 8, м.Київ, Подільський, Київська область,
04070, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

АВ 483288

Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ

Державна Комісія з Регулювання Ринків Фінансових Послуг
України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

1 7.09 .2009

Міжміський код та телефон

+3 8(044)3 9 1 1 1 22

Факс
Вид діяльності

+3 8(044)3 9 1 1 1 2 1
Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту

Опис : Вид послуг, які надає особа: Юридична особа надає страхові послуги емітенту.
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій
України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 3 03707 1 1
особи
Нижній Вал, 1 7/ 8, м.Київ, Подільський, Київська область,
Місцезнаходження
0407 1 , УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

N22092

Найменування державного
органу, що видав ліцензію або
інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

0 1 . 1 0.20 1 3

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

+3 8(044) 5 9 1 04 оо

Факс
Вид діяльності

+3 8(044) 482 52 1 4
Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: Вид послуг, які надає особа: юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну
діяльність депозитарію та надає такі послуги Банку згідно Договір про обслуговування емісії
цінних паперів N20B-5540 від 1 8 .09.20 1 4 .
20 1 9
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З в іт пр о ф ін ансо ви й стан
(Б ал а нс) - 1
на 31.12.2019 року
(число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

(тис. грн.)
Попередній період

1

2

з

4

1 64228

1 87882

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України

о

о

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

о

о

АКТИВИ

Грошові кошти та їх еквіваленти

Кошти в інших банках

3 1 98

3 1 29

Кредити та заборгованість клієнтів

1 240370

1260 8 1 3

Цінні папери в портфелі банку на продаж

1 95304

1 56225

Цінні папери в портфелі банку до погашення

о

о

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні-2 компанії

о

о

1 622

1 926

о

о

41 1

318

о

о

Інвестиційна нерухомість
Дебітор ська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи

1 14 1 1

1 4354

Інші фінансові активи

49329

52225

о

о

о

о

Інші активи
Необоротні активи, утримувані
групи вибуття

для

продажу, та активи

Активи - усього за додатковими статтями
У сього активів

о

о

1 665873

1 676872

З ОБОВ ' ЯЗ АННЯ

Кошти банків

1 3 5078

1601 1 1

Кошти клієнтів

750667

88 1 545

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток

о

о

Боргові цінні папери, емітовані банком

о

о

337130

1 9 1 375

1 3 75

3243

о

о

о

о

Інші фінансові зобов'язання

1 1 069

о

Інші зобов'язання

Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстр очені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями

3 5 83

3 3 79

Субординований борг

о

3 8474

Зобов'язання групи вибуття

о

о

Зобов'язання - усього за додатковими статтями

о

о

1 23 8902

1 278 1 27

У сього зобов'язань

20 1 9 р
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З 644 1 0

З О7424

Емісійні різниці

2902

2902

Незареєстрований статутний капітал

4086

4086

о

(6400)

Резервні та інші фонди банку

о

о

Резерви переоцінки

о

о

1

2

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

Інший додатковий капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

5557З

907З З

Власний капітал - усього за додатковими статтями

о

о

Неконтрольована частка -З

о

о

Усього власного капіталу

42697 1

З 98745

Усього зобов'язань та власного капіталу

1 66587З

1 676872

Примітки: Примітки:
6 . Грошові кошти та їх еквіваленти На З І грудня 20 1 9 року грошові кошти на рахунках в НБУ вкточають
мінімальний залишок обов'язкового резерву, який Банк зобов'язаний підтримувати. Сума обов 'язкового резерву на
кореспондентському рахунку в Національному банку України становить З 4 7 14 тис. грн. (20 1 8 рік: 4520Зтис. грн.).
Банк вважає обов'язковий резерв на рахунках в НБУ складовою грошових коштів та їх еквівалентів. На З І грудня
20 1 9 року два найбільші залишки на поточних рахунках в інших банках складають 1 25258 тис. грн. або 92,48% від
загальної суми на поточних рахунках в інших банках (20 1 8 рік: І З О З 9 8 тис. грн. або 92,5%).
7. Цінні папери, що утримуються до погашення Цінні папери, що утримуються до погашення, в кточають депозитні
сертифікати Національного банку України з процентними ставками 1 1 ,5- 1 3 ,5% та строком погашення у січні 2020
року. На З І грудня 20 1 9 року депозитні сертифікати Національного банку України є незнеціненими та
непростроченими.
8. Кошти в інших банках На З І грудня 20 1 9 року кошти в інших банках представлені гарантійним заставленим
депозитом зі строком виплат понад три місяці, що розміщений в одному банку з рейтинговою оцінкою від В- до В+»,
що базується на рейтингах Standard and Poor's (S&P) або їх еквівалентах (20 1 8 рік: один банк, «ССС- до ССС+»). На
З 1 грудня 20 1 9 та 20 1 8 років залишки коштів в інших банках є незнеціненими та непростроченими.
9. Кредити та аванси клієнтам На З І грудня 20 1 9 року сума кредитів та авансів клієнтам що відноситься до десяти
найбільших поз ич альників становить 6 1 6 924 тис. грн. або 49, 1 %від загальної суми кредитів та авансів клієнтам до
вирахування резервів під знецінення (20 1 8 рік: 62З 07З тис. грн. або 48,8%). Банк надає кредити на території України.
Спроможність позичальників погашати заборгованість залежить від ряду факторів, включаючи загальний фінансовий
стан конкретного позичальника, а також постійні зміни в економіці України. Незважаючи на те, що застава може
суттєво зменшувати кредитний ризик, політика Банку передбачає надання кредитів, перш за все, на основі оцінки
платоспроможності клієнта, а не на основі вартості запропонованої застави. Залежно від фінансового стану клієнта та
типу продукту, Банк може видавати кредити без застави. На З І грудня 20 1 9 року знецінення кредитів банку становить
1 257 тис.грн. ( 20 1 8 рік: 1 275 тис.грн.).
1 0. Інвестиційна нерухомість. Збиток від переоцінки інвестиційної нерухомості у 20 1 9 році склав З О4 тис. грн. та був
визнаний у складі інших операційних витратах. Вартість інвестиційної нерухомості складає 1 622 тис.грн. на
З 1 . 1 2 .20 1 9 року ( 20 1 8 рік: 1 926 тис .грн.).
1 1 . Основні засоби та нематеріальні активи Банк не має основних засобів, за якими існують передбачені
законодавством обмеження щодо права власності, використання та вибуття, основних засобів та нематеріальних
активів, переданих у заставу, основних засобів, що тимчасово не використовуються, та основних засобів, вилучених з
експлуатації. Немає нематеріальних активів, за якими існують обмеження щодо права власності, а також
нематеріальних активів, які були створені за рахунок власних коштів. Чиста балансова вартість основних засобів на
З 1 . 1 2 .20 1 9 рік складає 1 1 4 1 1 тис.грн. (20 1 8 рік: 1 4 З54 тис.грн.).
12. Інші активи. Протягом року, що закінчився З І грудня 20 1 9 року, на балансі Банку є майно, що перейшло у
власність Банку як заставодержателя на З 5 6 1 1 тис. грн. Сума інших активів складає З 7 977 тис.грн. на З 1 . 1 2 .20 1 9
року (52 225 тис.грн. н а на З 1 . 1 2 .20 1 8 року.)
І З .Оренда. Банк відображає в обліку й подає у фінансовій звітності угоди оренди згідно МСФЗ 16 та визнає активи і
зобов 'язання за кожною угодою оренди, яка відповідає визначенню оренди.
Банк згідно МСФЗ 1 6 використовує модифікований ретроспективний підхід для договорів оренди при розрахунку
вартості.
Згідно МСФЗ 1 6 в банку виникає нова категорія активів «актив з права користування» - актив, який представляє
собою право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди, для яких відкривається окремий
рахунок в складі необоротних активів для обліку базових активів, що є предметом оренди, а також для обліку
нарахування амортизації цих активів.
Актив з права користування на дату визнання банк оцінює за первісною вартістю. Вона складається з таких елементів :
•Первісна оцінка зобов 'язань оренди (+)
•Орендні платежі, сплачені на початку строку оренди (вони не підлягають дисконтуванню, на відміну від зобов 'язань)
(+)
•Отримані стимулюючі платежі щодо оренди (з первісної оцінки прав оренди вираховують платежі, отримані від
2 О І 'J r
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орендодавця у зв'язку з набуrrям банком права оренди)(-)
•Будь-які початкові прямі витрати, понесені банком у зв'язку з набуrrям ним права оренди (+)
•Попередньо оцінені майбутні видатки банку (під час демонтажу й переміщення базового активу; відновлення
ділянки, на якій він розташовується; відновлення базового активу до стану, що вимагають умови оренди) (+)
Оцінка активу на дату фінансової звітності здійснюється за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації. Оцінка активу за моделлю первісної вартості повинна коригуватися банком на суму переоцінки
зобов'язань з оренди, пов 'язані з модифікацією договорів оренди або для відображення переглянутих по суті
фіксованих орендних платежів.
Банк використовує оцінку активу способом форми права користування.
Первісна оцінка зобов 'язань за правами оренди складається з таких елементів :
•Фіксовані орендні платежі (+)
•Сплачені стимулюючі платежі з оренди (з первісної оцінки зобов'язань з оренди вираховують платежі, сплачені
орендодавцю у зв'язку з набуrrям права оренди)(-)
•Змінні орендні платежі, які залежать від індексу або ставки (+)
•Суми, які вирогідно будуть сплачені банком гарантіями ліквідаційної вартості ( +)
• Виплати штрафів за припинення оренди, якщо П термін - потенційне виконання банком опціону на припинення
оренди (+)
•Ціна виконання опціону на покупку, якщо є достатня впевненність у тому, що банк виконає цей опціон (+).
Вартість активу з права користування на З 1 . 1 2 .20 1 9 складає 1 1 З 52 тис.грн.
Вартість зобов'язання з оренди на З 1 . 1 2 .20 1 9 складає 1 1 069 тис.грн.
1 4 . Кошти банків На З 1 грудня 20 1 9 року залишки коштів розміщених двома банками складають 1 3 5 078 тис. грн. або
1 ОО% від загальної суми коштів банків (З 1 . 1 2.20 1 8 : три банки на 1 60 1 1 1 тис. грн. або 1 00%. від загальної суми
коштів банків) .
Станом н а З l грудня 20 1 9 р . Банк дотримувався всіх умов кредитних договорів.
1 5 . Кошти клієнтів. Станом на З l грудня 20 1 9 р. загальна сума коштів на поточних рахунках п'яти найбільших
клієнтів становить 1 49 8 1 5 тис. грн. або 5 1 % від загальної суми коштів на поточних рахунках (З l грудня 20 1 8 року:
1 4 1 204 тис. грн. або 4 8%).
Станом на З l грудня 20 1 9 року сума депозитів п'яти найбільших клієнтів становить 1 05 846 тис. грн. або 24% від
загальної суми депозитів (З 1 грудня 20 1 8 року: 2 1 6 076 тис. грн. або З 7%).
Загальна вартість коштів клієнтів на З 1 . 1 2 .20 1 9 року становить 750 667 тис.грн. (З 1 . 1 2.20 1 8 рік: 88 1 545 тис.грн.)
1 6. Інші зобов 'язання. Резерв по невикористаних відпустках на З 1 . 1 2 . З О 19 2 288 тис.грн. (З l грудня 20 1 8 року: 1 78 1
тис. грн.). Загальна сума інших зобов'язань складає З 5 8 З тис. грн. на З 1 . 1 2 .20 1 9 року (З 1 . 1 2 .20 1 8 : З З79 тис.грн.).
1 7. Кошти міжнародних фінансових організацій .
. Станом на З 1 . 1 2.20 1 9 року представлені кредитами організацій на суму З З 7 1 З О тис.грн. Станом на З 1 . 1 2 .20 1 8 року
представлені кредитами у Євро від двох організацій на суму 1 9 1 З75 тис.грн.
Станом на З l грудня 20 1 9р. Банк дотримувався всіх умов кредитних договорів .
1 8 . У 2008 році Банк отримав від акціонера, Акціонерного товариства «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ»,
субординований кредит, деномінований у доларах США на суму 5 ООО тис. дол. США за номінальною процентною
ставкою 5,5%. Згідно з початковими умовами кредитного договору, основна сума заборгованості за кредитом
підлягала погашенню в серпні 20 1 З року. У 20 1 1 році строк погашення кредиту був продовжений до липня 20 1 7
року. У 20 1 4 році строк погашення кредиту був продовжений до липня 2020 року. У 20 1 6 році строк погашення
кредиту був продовжений до липня 2022 року. В грудні 20 1 6 року частина субординованого боргу ( 1 075 тис. дол.
США) була переведена на інвестиційний рахунок акціонерів Банку. В ідповідно до рішення акціонерів валюта була
продана задля збільшення капіталу Банку з метою виконання рішення Національного банку У країни. В грудні 20 1 7
року частина субординованого боргу (2 400 тис. дол. США) була переведена на інвестиційний рахунок акціонерів
Банку. Відповідно до рішення акціонерів валюта була продана задля збільшення капіталу Банку з метою виконання
рішення Національного банку України. В жовтні 20 1 9 року залишок субординованого боргу ( 1 525 тис. дол. США)
був повериенний на рахунок акціонерів Банку відповідно до рішення акціонерів про дострокове повернення
субординованого боргу.
Кредити були визнані за справедливою вартістю, яка була визначена як приведена вартість майбутніх платежів за
кредитом, дискоятована з використанням ринкової процентної ставки для аналогічних інструментів . Різниця між
справедливою вартістю та балансовою вартістю субординованого боргу обліковується як неамортизований дисконт за
цим кредитом. В результаті часткового дострокового погашення у грудні 20 1 7 року відбулося коригування
неамортизованого дисконту і його зміна була відображена у складі капіталу за рахунком операцій з акціонерами. В
результаті дострокового погашення у жовтні 20 1 9 року відбулося коригування неамортизованого дисконту і його
зміна була відображена у складі витрат Банку.
1 9 . Станом на З l грудня 20 1 9 року статутний капітал Банку складається з 149 962 764 простих іменних акцій
номінальної вартістю 2,43 гривень за акцію (3 1 грудня 20 1 8 року: 149 962 764 простих акцій номінальною вартістю
2,30 гривні за акцію). У сі акції надають рівне право голосу. Станом на 3 1 грудня 20 1 9 року усі акції були повністю
сплачені та зареєстровані.
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У 20 1 9 та 20 1 8 роках дивіденди не оголошувались і не виплачувались.
Згідно із законодавством України, резерви розподіляються в межах суми нерозподіленого
прибутку, що визначається відповідно до законодавчих та регулятивних вимог.
У травні 20 1 9 року за рішенням акціонера Банку статутний капітал Банку був збільшений на 56 986 тис.грн. за
рахунок спрямування до статутного капіталу Банку коштів, отриманих від прибутку минулого року.
2 5 . Витрати на податок на прибуток. У 20 1 9 році передбачена законодавством ставка податку на прибуток складала
1 8% (20 1 8 : 1 8%).
Витрати на податок на прибуток за 20 1 9 рік склали 6 1 96 тис.грн.
Витрати на податок на прибуток за 20 1 8 рік склали 14 086 тис.грн.
1 Б а н к у раз і склада н н я Консол ід ован ого зв іту п ро ф і н а нсови й ста н а б о П ром іжного скороче ного з в іту п ро фі на нсови й стан заз н ач ає
п ро це в назв і .
-2 І н ф орм ац і я п ро доч і рн і ком п а н ії н адаєт ь ся в н е консол ід ован і й (і нд и в ідуа л ь н і й , окрем і й ) ф і н а нсов і й з в іт но сті .
-3 І н ф орм ац і я п ро н еко нтрол ь ова ну ч аст ку н ад аєть ся у консол ідова н і й ф і на н сов і й з в іт ност і .
-
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З в іт п р о п р и б утки і з б итки та інши й сукупни й дох ід
(З в іт п р о ф інансов і р езультати) - 4
за 2019 рік
Найменування етапі

Примітки

Звітний період

(тис. грн.)
Попер едній період

1

2

3

4

Процентні доходи

2023 3 7

203 1 1 8

Процентні витрати

(8808 1 )

(93 624)

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках

1 14256

109494

о

о

о

о

Комісійні доходи

265 1 5

2993 0

Комісійні витрати

(4658)

(5054)

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справ едливою вартістю через прибуток
або збиток

(4647)

(4959)

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

о

о

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

о

о

44 1 8

1 1 270

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
після створення резерву під знецінення кредитів та
заборгованості клієнтів, коштів в інши х банках

Результат від операцій з іноземною валютою

148

1 1 39

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості

о

о

ДоходиІ(витрати), які виникають під час п ервісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

о

о

ВитратиІ(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

о

о

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

(26)

(320)

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку на продаж

о

о

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку до погашення

о

о

(3 1 27)

9591

2026

4256

Результат від переоцінки іноземної валюти

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи

( 1 00484)

(8 1 072)

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

о

о

Додаткові етапі (доходи) - усього за додатковими
етапями

о

о

Додаткові етапі (витрати) - усього за додатковими
етапями

о

о

Адміністративні та інші операційні витрати

Прибуток/(збиток) до оподаткування

34421

74275

Витрати на податок на прибуток

(6 1 96)

( 14086)

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

о

о

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

о

о

28225

60189

Прибуток/(збиток) за рік

20 І ч 1 .
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3

4

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

о

о

І

2

ІН ШИЙ С УКУПНИ Й ДОХЩ:
СТАТТІ, Щ О НЕ БУДУТЬ РЕ КЛАС И ФІ К ОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

о

о

Додаткові статті (сукупні доходи, що не будуть
рекласифіковані в прибуток чи збиток) - усього за
додатковими статтями

о

о

Додаткові статті (сукупні витрати, що не будуть
ре класифіковані в прибуток чи збиток) - усього за
додатковими статтями

о

о

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у
прибуток чи збиток

о

о

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у
прибуток чи збиток після оподаткування

о

о

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

о

о

Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків

о

о

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

о

о

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

о

о

Додаткові статті (сукупні доходи, що будуть
рекласифіковані в прибуток чи збиток) - усього за
додатковими статтями

о

о

Додаткові статті (сукупні витрати, що будуть
рекласифіковані в прибуток чи збиток) - усього за
додатковими статтями

о

о

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток
чи збиток

о

о

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в
прибуток чи збиток після оподаткування

о

о

Інший сукупний дохід після оподаткування

о

о

Усього сукупного доходу за рік

о

о

власникам банку

о

о

неконтрольованій частці

о

о

власникам банку

о

о

неконтрольованій частці

о

о

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

о

0,0004

скоригований чистий прибуток/( збиток) на одну просту
акцію

о

о

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

о

о

скоригований чистий прибуток/( збиток) на одну просту
акцію

о

о

чистий прибуток/( збиток) на одну просту акцію за рік

о

о

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

о

о

СТАТТІ , ЩО БУДУТЬ РЕКЛАС И ФІК ОВАНІ В ПРИБУТО К ЧИ ЗБИТОК

Прибуток (збиток), що належить:

Усього сукупного доходу, що належить:

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

Прибуток/( збиток) на акцію від припиненої діяльності:

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

Примітки: Примітки:
І З .Оренда. Банк відображає в обліку й подає у фінансовій звітності угоди оренди згідно МСФЗ 16 та визнає активи і
зобов 'язання за кожною угодою оренди, яка відповідає визначенню оренди.
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Банк згідно МСФЗ 1 6 використовує модифікований ретроспективний підхід для договорів оренди при розрахунку
вартості.
Згідно МСФЗ 1 6 в банку виникає нова категорія активів «актив з права користування» - актив, який представляє
собою право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди, для яких відкривається окремий
рахунок в складі необоротних активів для обліку базових активів, що є предметом оренди, а також для обліку
нарахування амортизації цих активів.
Актив з права користування на дату визнання банк оцінює за первісною вартістю. Вона складається з таких елементів :
•Первісна оцінка зобов 'язань оренди (+)
•Орендні платежі, сплачені на початку строку оренди (вони не підлягають дисконтуванню, на відміну від зобов 'язань)
(+)
•Отримані стимулюючі платежі щодо оренди (з первісної оцінки прав оренди вираховують платежі, отримані від
орендодавця у зв'язку з набуттям банком права оренди)(-)
•Будь-які початкові прямі витрати, понесені банком у зв'язку з набуттям ним права оренди (+)
•Попередньо оцінені майбутні видатки банку (під час демонтажу й переміщення базового активу; відновлення
ділянки, на якій він розташовується; відновлення базового активу до стану, що вимагають умови оренди) (+)
Оцінка активу на дату фінансової звітності здійснюється за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації. Оцінка активу за моделлю первісної вартості повинна коригуватися банком на суму переоцінки
зобов'язань з оренди, пов 'язані з модифікацією договорів оренди або для відображення переглянутих по суті
фіксованих орендних платежів.
Банк використовує оцінку активу способом форми права користування.
Первісна оцінка зобов 'язань за правами оренди складається з таких елементів :
•Фіксовані орендні платежі (+)
•Сплачені стимулюючі платежі з оренди (з первісної оцінки зобов 'язань з оренди вираховують платежі, сплачені
орендодавцю у зв'язку з набуттям права оренди)(-)
•Змінні орендні платежі, які залежать від індексу або ставки (+)
•Суми, які вирогідно будуть сплачені банком гарантіями ліквідаційної вартості ( +)
•Виплати штрафів за припинення оренди, якщо їі термін - потенційне виконання банком опціону на припинення
оренди (+)
•Ціна виконання опціону на покупку, якщо є достатня впевненність у тому, що банк виконає цей опціон (+).
Вартість активу з права користування на З 1 . 1 2 .20 1 9 складає 1 1 З 52 тис.грн.
Вартість зобов 'язання з оренди на З 1 . 1 2.20 1 9 складає 1 1 069 тис.грн.
2 1 . Процентні доходи та витрати. Чисті процентні доходи становлять 1 1 4 256 тисячі гривень за рік, що закінчився З 1
грудня 20 1 9 р. (3 1 грудня 20 1 8 р . : 1 09 494 тисяч гривень) .
22. Комісійні доходи та витрати. Чисті комісійні доходи становлять 2 1 857 тис. грн. за рік, що закінчився З 1 грудня
20 1 9 р . (З 1 грудня 20 1 8 р . : 24 876 тисяч гривень) .
2З . Інші доходи банку за 20 1 9 рік складають 2 026 тис. грн., за 20 1 8 рік - 4 256 тис.грн.
24. Адміністративні витрати банку за 20 1 8 рік складають З7 586 тис. грн. , за 20 1 8 рік - ЗО 9 1 7 тис.грн.
2 5 . Резерв на покриття збитків від знецінення станом на 3 1 . 1 2.20 1 9 року складає 15 577 тис.грн. (З 1 . 1 2.20 1 8рік - 1 4
692 тис.грн.)
26. Витрати на податок на прибуток. У 20 1 9 році передбачена законодавством ставка податку на прибуток складала
1 8%, а у 20 1 8 році та в подальшому - 1 8%.
Витрати на податок на прибуток за 20 1 9 рік склали 6 1 96 тис.грн.
Витрати на податок на прибуток за 20 1 8 рік склали 14 086 тис.грн.
-4 Б а н к у раз і скл ад а н ня Консол ідова ного зв іту п ро п р и б ут к и і з б ит к и т а і н ш и й суку п н и й д ох ід а б о П ром і жно го скорочено го з в іту п ро
п р и б ут ки і з б ит ки та і н ш и й суку п н и й дох ід заз н ач ає п ро це в назв і .

Затверджено до випуску та підписано
27.04.2020

Голова правління

І.Ю.Тихонов

Головний бухгалтер

І.М.Кузьменко

(дата складання звіту)
(підпис, ініціали, прізвище)
І.М.Кузьменко З65-ОО-0 1
(прізвище виконавця, номер телефону)

.2 0 [ 9 р .

3 4 5 7 ) 6 7 ')

(підпис, ініціали, прізвище)

З в іт пр о зм іни у власн ому кап італ і
(З в іт пр о власний капі тал) - 7
за 2019 рік
Належить власникам банку

Примітки

Найменування статті

2

1

В плив змін облікової політики, виправлення
помилок та вплив переходу на нові та/або
переглянуті стандарти і тлумачення
Скоригований залишок на початок
попереднього періоду

усього

(тис грн )
Усього
власного
капіталу

з

4

5

6

7

8

усього за
додатковими
статтями
власного
капіталу
х

9

10

11

3 07424

2902

4086

(6400)

о

90733

о

398746

о

3 9 8746

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

307424

2902

4086

(6400)

о

9073 3

о

398745

о

3 98745

статутний
капітал

Залишок на кінець періоду, що передує
попередньому періоду (до перерахунку)

незареєстр резервні та резерви
нерозподіемісійні
лений
інші фонди переоцінки
ований
різниці та
статутний
прибуток
інший
додатковий капітал
капітал

Неконтрол
ьована
частка

усього сукупного доходу

56986

о

о

о

о

(28760)

о

28225

о

28225

інший сукупний дохід

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Амортизація резерву переоцінки основних
засобів або реалізований результат

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Розподіл прибутку до резервних та інших
фондів

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Незареєстрований статутний капітал

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Операції з акціонерами

о

о

о

6400

о

(6400)

о

о

о

о

прибуток/(збиток) за рік

Емісія акцій:
номінальна вартість

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

емісійний дохід

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

купівля

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

продаж

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

анулювання

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Об'єднання компаній

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Дивіденди

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

20 1 9

р.

3 -1- 5 7 5 6 7 5

3

4

5

6

7

8

х

9

10

11

Додаткові статті - усього з а додатковими
статтями

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

З алишок на кінець попереднього періоду

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

усього сукупного доходу
прибуток/( з биток) з а рік

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

інший сукупний дохід

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Амортиз ація рез ерву переоцінки основних
з асобів або реаліз ований результат

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Ро з поділ прибутку до рез ервних та інших
фондів

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Нез ареєстров аний статутний капітал

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Опер ації з акціонер ами

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Емісія акцій:
номінальна в артість

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

емісійний дохід

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

продаж

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

анутовання
Об'єднання компаній

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Дивіденди

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Додаткові статті - усього з а додатковими
статтями

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Залишок на кінець з вітного періоду

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

2

1

Примітки: д/н

20 1 9

р.

-. S � i A

3 4 5 75675

2

з

5

4

б

-7 Б а н к у разі скл ад а н ня Консо л ідова ного зв іту про з м і н и у вл асному кап іта л і зазначає п ро це в назв і .

Затверджено до випуску та підписано
Голова правління

27.04.2020

І.Ю.Тихонов

(дата складання звіту)
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер

І.М.Кузьменко 3 65-00-0 1
(прізвище виконавця, номер телефону)

20 1 9

р.

3 4')7567:'

І.М.Кузьменко
(підпис, ініціали, прізвище)

7

8

х

9

10

11

З в іт про рух грошових коштів за прямим методом - 8
за

2019 рік

Найменування статті

Примітки

Звітний період

(тис грн )
Попередній період

1

2

з

4

Процентні доходи, що отримані

1 76925

1 976 1 5

Процентні витрати, що сплачені

(75957)

(88644)

Комісійні доходи, що отримані

2622 1

2993 0

Комісійні витрати, що сплачені

ГРОШ ОВІ К О Ш ТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(4472)

(50 54)

Результат операцій з фінансов ими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток

о

о

Результат операцій з фінансов ими похідними
інструментами

о

о

Результат операцій з іноземною валютою

3 1 25

6528

Інші отримані операційні доходи

1 980

43 84

о

о

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

(96593)

(823 13)

Податок на прибуток, сплачений

(7223)

(9744)

Г рошові кошти , отримані!(сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах і

24006

52702

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

о

о

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

о

о

Чисте (з більшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (з б ільшення)/зменшення інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах

(3 9000)

1 3 3 999

о

о

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

259

(644)

25270

( 1 94792)

Чисте (з б ільшення)/зменшення інших фінансових активів

о

о

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

1 0748

(44356)

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

(24 1 89)

200 1 6

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

Виплати на утримання персоналу, сплачені

(3 1 647)

( 1 6695)

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів,
що емітовані банком

о

о

Чисте збільшення/( зменшення) резервів за зобов'язаннями

о

о

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

о

о

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

1 93

492

(34360)

(49228)

Чисті грошові кошти , що отримані/ (використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТ И ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

о

о

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

о

о

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

о

о

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

о

о

Пр идбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів

о

о

20 1 9 р

3 4 5 7 5675

з

4

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів

о

о

Придбання асоційованих компаній

о

о

Надходження від реалізації асоційованих компаній

о

о

1

2

о

о

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

1 3 55

650

Придбання основних засобів

Придбання інвестиційної нерухомості

(959)

(9 1 03)

Надходження від реалізації основних засобів

о

о

Придбання нематеріальних активів

о

о

Надходження від вибуття нематеріальних активів

о

о

Дивіденди, що отримані

о

о

396

(8453)

Емісія простих акцій

о

о

Емісія привілейованих акцій

о

о

Чисті грошові кошти , що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРО Ш ОВІ КОШ ТИ В Щ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

48898

3 1 728

Викуп власних акцій

о

о

Продаж власних акцій

о

о

Отримання субординованого боргу

о

о

Погашення субординованого боргу

(3690 1 )

о

Отримання інших залучених коштів

о

о

Повернення інших залучених коштів

о

о

Додаткові внески в дочірню компанію

о

о

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

о

о

Дивіденди, що виплачені

о

о

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

о

о

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

1 1 997

31728

В плив змін офіційного курсу Н аціонального банку
У країни на грошові кошти та їх еквіваленти

(1687)

(2084)

Чисте збільшення!(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

(2 1 967)

(26003)

Г рошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

1 87882
1 64228

215969
187882

Г рошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки: Примітки:
6. Грошові кошти та їх еквіваленти На 3 1 грудня 20 1 9 року грошові кошти на рахунках в НБУ включають
мінімальний залишок обов'язкового резерву, який Банк зобов'язаний підтримувати. Сума обов 'язкового резерву на
кореспондентському рахунку в Національному банку України становить 34 7 1 4 тис. грн. (20 1 8 рік: 45203тис. грн.).
-8 Ба н к у раз і скл ада н н я Консол ід ова н ого зв іту п ро рух гро шових ко штів а б о П ро м іжн и й скороче н и й зв іт п ро рух грошових коштів
з а з н ач а є п ро це в н а з в і .

Затверджено до випуску та підписано
27.04.2020

Голова правління

І.Ю.Тихонов

(дата складання звіту)
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер

І.М.Кузьменко 365-00-0 1
(прізвище виконавця, номер телефону)

2 0 1 9 р.

3 ·+5 7 5 6 7 ')

І.М.Кузьменко
(підпис, ініціали, прізвище)

XV.

І

В ідомості пр о аудит орс ьки й зв іт незал ежн ого аудит о ра, надани й за результатами
аудиту ф і нанс о в ої зв ітн ості ем ітента аудит о ром ( аудит орс ьк ою ф ірм ою)

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі
Україна»

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб' єктів
аудитори
аудиторської діяльності ( І - аудитори, 2 суб' єкти аудиторської діяльності, З - суб ' єкти
аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов 'язковий аудит фінансової
звітності, 4 - суб' єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити
обов 'язковий аудит фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний
інтерес)
з Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)

ЗОЗ7З 906

4 Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

04 І І 2,м. Київ, Шевченківський район, вулиця Грекова, буд. З, кв.9

5 Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб' єктів
аудиторської діяльності

209 І

6 Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)

,

7 Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності

о І .О І .20 І 9-З І . І 2 .20 І 9

8 Думка аудитора

немодифікована

9 Пояснювальний параграф (за наявності)
Ми звертаємо увагу на Примітку З2 фінансовій звітності, що стосується потенційного впливу пандемії COVID- I 9 на
бізнес, який не піддається кількісній оцінці на даному етапі щодо наслідків для діяльності та прибутковості Банку та
економіки в цілому. Не можна виключати, що це може вплинути на економічне уповільнення з потенційними
наслідками, зокрема, спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Банку, характер та
наслідки на поточний момент визначити неможливо. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.
І О Номер та дата договору на проведення аудиту І 95/ 1 9, З О . І О.20 І 9
І І Дата початку та дата закінчення аудиту

І 5 . 1 1 .20 1 9- І О .О4.2020

І 2 Дата аудиторського звіту

25 .04 .2020

1 З Розмір винагороди з а проведення річного
аудиту, грн

768482,4З

1 4 Текст аудиторського звіту
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
(далі - «Банк»), що складається зі:
-звіту про фінансовий стан на З І грудня 20 1 9 року;
-звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за рік, що закінчився З 1 грудня 20 І 9 року;
-звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився З 1 грудня 20 І 9 року;
-звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився З І грудня 20 1 9 року;
-приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.На нашу думку,
фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку на З І
грудня 20 1 9 року та його фінансові результати і грошові потоки з а рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та відповідає вимогам Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з цими
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є
незалежними по відношенню до Банку згідно з Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів Ради з Міжнародних
стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов 'язки з етики відпов ідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для
::'O i l1
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нашої думки.
Поясюовальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примітку 32 фінансовій звітності, що стосується потенційного впливу пандемії COVID- 19 на
бізнес, який не піддається кількісній оцінці на даному етапі щодо наслідків для діяльності та прибутковості Банку та
економіки в цілому. Не можна виключати, що це може вплинути на економічне уповільнення з потенційними
наслідками, зокрема, спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Банку, характер та
наслідки на поточний момент визначити неможливо. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.
Ключові питання аудиту, що включають найзначніші оцінені ризики суттєвого викривлення, у тому числі оцінені
ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства
Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту
фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в
цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих
питань. Ми визначили, що нижче описані питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому
звіті.
Ключове питання аудитуЯким чином наш аудит розглядав ключове питання аудиту
Резерви на покриття збитків від зменшення корисності кредитів та заборгованості клієнтів - 1 5 577 тис. грн.
Дивіться примітки 9, 4, 5
Ми зосередили свою увагу на цій області в якості ключового питання аудиту в зв'язку з суттєвістю залишків за
статтею кредити та заборгованість клієнтів та суб' єктивною природою суджень, які застосовуються при розрахунку
знецінення.
Резерви на покриття збитків від зменшення корисності відображають оцінку менеджменту очікуваних збитків за
портфелями кредитів та заборгованості клієнтів на звітну дату.
Оцінка очікуваних кредитних збитків за фінансовим інструментом здійстоється у спосіб, що відображає: об'єктивну
та зважену за ймовірністю суму, визначену шляхом оцінки певного діапазону можливих результатів, часову вартість
грошей, обrрунтовано необхідну та підтверджунану інформацію про минулі події, поточні умови та прогнози
майбутніх економічних умов, з урахуванням усієї обrрунтовано необхідної та підтверджуваної інформації,
включаючи прогнозну інформацію.
Виявлення значного зростання кредитного ризику, знецінення і визначення суми очікуваного відшкодування
включають певні припущення та аналіз різних факторів, в тому числі фінансового стану позичальника, очікуваних
майбутніх грошових потоків, ринкових цін, наявних для спостереження, справедливої вартості забезпечення.
Використання різних моделей та припущень може призвести до різних оцінок резерву на знецінення кредитів та
заборгованості клієнтів.Наші процедури включали, серед іншого :
-Ознайомлення з системою внутрішнього контролю, що запроваджена управлінським персоналом, в частині
розрахунку резервів на покриття збитків від зменшення корисності кредитів та заборгованості клієнтів як на
індивідуальній, так і на колективній основі.
-Ми також незалежно оцінили доречність суджень керівництва щодо використаних методології розрахунку та
вхідних даних щодо минулих подій, поточних умов та прогнозної інформації для розрахунку показників ймовірності
дефолту та показників відшкодування та вартості застави.
-Ми здійснили вибіркове тестування припущення, що лежать в основі виявлення знецінення і його кількісної оцінки,
включаючи аналіз фінансового стану позичальників, прогнози щодо майбутніх грошових потоків і оцінки застави.
Для резервів на знецінення кредитів, за якими не були виявлені індивідуальні ознаки знецінення, ми протестували
використані моделі та вхідні дані, що використовуються в цих моделях, та їх математичну точність.
Ми не виявили суттєвої невідповідності за результатами цих тестів.
Інші питання
Аудит фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 3 1 грудня 20 1 8 року, був проведений Іншим аудитором, чий
звіт від 26 квітня 20 1 9 року містив думку без застережень.
Інша інформація
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Річного звіту
керівництва за 20 1 9 рік, який включає окремим розділом звіт про корпоративне управління (але не є фінансовою
звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї), який ми отримали до дати цього звіту аудитора, і Річної інформації
емітента цінних паперів за 20 1 9 рік, яку ми очікуємо отримати після цієї дати.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким
рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією
зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою
звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить
суттєве викривлення.
Якщо, на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо
висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов 'язані повідомити про цей факт. Ми не
виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.
Коли ми ознайомимося з Річною інформацією емітента цінних паперів за 20 1 9 рік, якщо ми дійдемо висновку, що
вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено
найвищими повноваженнями.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до
МСФЗ і вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання
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фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Банку
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Банк чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування
Банку.
В ідповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обrрунтованої �певненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обrрунтована
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обrрунтовано очікується, вони можуть впливати на
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм
протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
-ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки,
розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що
є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього
контролю;
-отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
-оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обrрунтованість облікових оцінок і відповідних
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
-доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку,
чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставили під значний сумнів здатність Банку
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої
невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
rрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови
можуть примусити Банк припинити свою діяльність на безперервній основі;
-оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те,
чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу їі складання, так, щоб досягти достовірного
подання.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про
запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки
заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні
вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обrрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми
визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим
чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Інша інформація, яка вимагається статтею 1 4 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність»
У відповідності до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» ми
наводимо в нашому звіті незалежного аудитора наступну інформацію, яка вимагається на додаток до вимог
Міжнародних стандартів аудиту:
Призначення і тривалість аудиторського завдання
Нас було призначено аудиторами рішенням Наглядової ради Банку 27 вересня 20 1 9 року (протокол .N!123) для
виконання обов 'язкового аудиту фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 3 1 грудня 20 1 9 року. Це перший рік
нашого призначення на виконання аудиторського завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку.
Надання неаудиторських послуг та незалежність
Ми підтверджуємо, що наскільки ми знаємо і переконані, ми не надавали Банку або контрольованим ним суб' єктам
господарювання заборонені законодавством неаудиторські послуги, зазначені у четвертій частині статті 6 Закону
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Ми, включаючи ключового партнера з аудиту,
.20 1 9 р .

, S\ 1 ·\

були незалежними по відношенmо до Банку при проведенні нашого аудиту.
Узгодженість з додатковим звітом для комітету з питань аудиту
Ми підтверджуємо, що наша аудиторська думка щодо фінансової звітності, викладена в цьому звіті незалежного
аудитора, узгоджується з додатковим звітом для Наглядової ради Банку.
Узгодженість звіту керівництва («звіту про управління») з фінансовою звітністю
rрунтуючись на результатах проведеної в ході аудиту роботи з урахуванням сформованих в процесі аудиту знань і
розуміння діяльності Банку та умов його роботи, в усіх суттєвих аспектах:
-річний звіт керівництва Банку за 20 1 9 рік, який включає окремим розділом звіт про корпоративне управління,
складено у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Інструкції
про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», затвердженої постановою НБУ N2 373
від 24. 1 0.20 1 1 року, та інших застосовних законодавчих і нормативних актів, а наведена в ньому інформація
узгоджується з фінансовою звітністю;
-ми не виявили суттєвих викривлень інформації в річному звіті керівництва.
Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов'язаних із шахрайством
Цілі нашого аудиту щодо шахрайства полягають у ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства, отриманні прийнятних аудиторських доказів в достатньому обсязі щодо оцінених
ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства за допомогою виконання належних аудиторських процедур у
відповідь на ці ризики, а також в прийнятті необхідних заходів щодо фактичних або підозрюваних випадків
шахрайства, виявлених в ході аудиту. Однак основну відповідальність за запобігання і виявлення випадків
шахрайства несуть ті, кого наділено найвищими повноваженнями, і управлінський персонал Банку.
Ідентифікація та оцінка потенційних ризиків, пов'язаних з порушеннямиДії у відповідь на оцінені ризики
При ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого викривлення в частині виявлення порушень, зокрема пов 'язаних із
шахрайством та недотриманням вимог законодавчих та нормативних актів, наші процедури, серед іншого, включали
наступне:
-запити управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, включаючи отримання та
перегляд підтверджувальної документації стосовно політики та процедур Банку, щодо:
-ідентифікації, оціmовання та дотримання вимог законодавчих і нормативних актів, а також наявність відомостей про
будь-які випадки їх порушення;
-виявлення та реагування на ризики шахрайства та наявність відомостей про будь-яке фактичне, підозрюване або
передбачуване шахрайство; і
-внутрішні контролі, запроваджені для зменшення ризиків, пов'язаних з шахрайством або недотриманням вимог
законодавчих та нормативних актів.
-обговорення членами команди із завдання з аудиту того, за яких обставин та на якому етапі фінансова звітність
Банку може бути вразливою щодо суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, включаючи спосіб вчинення
шахрайства. В рамках такого обговорення ми ідентифікували потенціал для шахрайства у таких сферах: визнання
доходів, нехтування управлінським персоналом заходів контролю ; і
-отримання розуміння законодавчих і нормативних актів, які застосовуються до Банку, та складають нормативно
правову основу його діяльності. При цьому ми приділяли особливу увагу тим законам і нормативним актам, які
безпосередньо впливали на фінансову звітність або які мали фундаментальний вплив на діяльність Банку. Ключові
закони та нормативні акти, які ми розглядали у цьому контексті, включали Закон України «Про банки і банківську
діяльність» та нормативні акти Національного банку України в сфері ліцензування та пруденційного нагляду, Закон
України «Про цінні папери та фондовий ринок» та застосовні нормативні акти Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».В
результаті виконаних нами процедур з ідентифікації і оцінки ризиків ми не визначили в якості ключових питань
аудиту будь-які питання, по 'вязані з потенційним ризиком шахрайства або недотриманням вимог законодавчих та
нормативних актів.
Наші процедури у відповідь на інші ідентифіковані ризики, серед іншого, полягали в наступному:
-огляд розкриттів до фінансової звітності та тестування підтверджувальної документації для того, щоб оцінити
дотримання вимог відповідних законів і нормативних актів, розглянутих в цьому розділі;
-запит управлінському персоналу, тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та внутрішнім юристам щодо
існуючих та потенційних судових позовів та претензій;
-виконання аналітичних процедур для виявлення будь-яких незвичайних або несподіваних взаємозв'язків, які можуть
вказувати на ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства;
-ознайомлення з протоколами засідань тих, кого наділено найвищими повноваженнями та перегляд звітів
внутрішнього аудиту;
-тестування відповідності інформації відображеної у фінансовому обліку та коригувань; оцінка того, чи свідчать
судження та рішення, зроблені управлінським персоналом при визначенні облікових оцінок, про наявність
упередженості; оціmовання економічного обгрунтування щодо значних операцій, які є незвичайними або виходять за
межі звичайного перебігу бізнесу.
Ми також повідомили відповідні ідентифіковані закони та нормативні акти, потенційні ризики шахрайства всім
членам команди завдання з аудиту і залишалися протягом всього аудиту настороженими щодо будь-яких ознак
шахрайства або недотримання вимог законів і нормативних актів.
Інші питання
rрунтуючись на результатах проведеної в ході аудиту роботи з урахуванням сформованих в процесі аудиту знань і
розуміння діяльності Банку та умов його роботи, в усіх суттєвих аспектах:
-інформація, яка міститься в звіті про корпоративне управління у складі Річного звіту керівництва Банку за 20 1 9 рік
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відповідно до вимог пунктів 1 -4 частини третьої статті 40 1 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок»,
була підготовлена у відповідності до вимог Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» та інших
застосовних законодавчих і нормативних вимог нами перевірена та узгоджується з фінансовою звітністю;
-на нашу думку звіт про корпоративне управління у складі Річного звіту керівництва Банку за 20 1 9 рік,
відповідальність за який несе управлінський персонал Банку, містить всю інформацію, яка вимагається пунктами 5-9
частини третьої статті 40 1 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок».
Інші законодавчі і нормативні вимоги
Звітування, яке вимагається Законом України «Про банки та банківську діяльність» та «Положенням про порядок
подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової
звітності», затвердженим Постановою Національного банку України (надалі - НБУ) від 02 .08.20 1 8 року N290
У відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» та вимог «Положення про порядок
подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової
звітності», затвердженого Постановою Національного банку України (надалі - НБУ) від 02 .08 .20 1 8 року N290,
аудиторський звіт також має містити інформацію (оцінку) стосовно :
1 ) відповідності (достовірності відображення) даних щодо розподілу активів і зобов'язань банку за строками до
погашення у файлі з показниками статистичної звітності А 7Х «Дані про структуру активів та зобов'язань за
строками», що складається банком для подання до Національного банку, станом на 1 січня року, наступного за
звітним;
2) дотримання банком вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку з питань:
-внутрішнього контролю;
-внутрішнього аудиту;
-визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;
-визнання пов'язаних із банком осіб та здійснення операцій із ними;
-достатності капіталу банку, яка має визначатися з урахуванням якості активів банку;
-ведення бухгалтерського обліку.
Метою проведення аудиторської перевірки було висловлення думки щодо того, чи річна фінансова звітність Банку за
20 1 9 рік в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан Банку відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Інформація, що викладена у цьому звіті, є результатом проведення нами процедур в межах аудиторської перевірки
річної фінансової звітності Банку за 20 1 9 рік. Зазначена інформація отримана на основі вибіркового тестування і в
обсягах, необхідних для планування та проведення аудиторських процедур відповідно до вимог Міжнародних
стандартів аудиту.
Цей звіт призначено для інформування та використання керівництвом Банку та Національним банком України та не
може бути використаний будь-якою іншою стороною. При ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати
обмежений, як зазначено више, характер процедур з оцінки питань, пов'язаних з діяльністю Банку, організацією
системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.
Крім того, потрібно враховувати, що критерії оцінки нами питань, пов'язаних з діяльністю Банку, організацією
системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, можуть відрізнятись від критеріїв, що застосовуються
Національним банком України.
За результатами проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту річної фінансової звітності, наводимо
інформацію (оцінки) стосовно вищезазначених питань:
В результаті проведення нами аудиторських процедур в ході річного аудиту, нами не виявлено відхилень при
відобр аженні Банком даних щодо розподілу активів і зобов'язань банку за строками до погашення у файлі з
показниками статистичної звітності А 7Х «Дані про структуру активів та зобов'язань за строками», що складається
банком для подання до Національного банку, станом на 1 січня року, наступного за звітним, а саме, станом на
0 1 .0 1 .2020 року.
Стосовно дотримання банком вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку з питань:
внутрішнього контролю
В результаті проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту річної фінансової звітності нами не виявлено
свідчень того, що структура та заходи внутрішнього контролю Банку не відповідають вимогам нормативно-правових
актів НБУ, зокрема, Постанови Національного банку України N2 88 від 02 липня 20 1 9 року «Про затвердження
Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах».
внутрішнього аудиту
На нашу думку, на момент перевірки внутрішні нормативні документи Банку, що регулюють процедури
внутрішнього аудиту відповідають вимогам нормативно-правових актів НБУ, зокрема, Постанови Національного
банку України N2 3 1 1 від 1 О травня 20 1 6 року «Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в
банках України». Процедури внутрішнього аудиту здійснюються з дотриманням вимог внутрішніх нормативних
документів Банку.
стосовно визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями
Сума кредитного ризику на звітну дату розрахована Банком відповідно до вимог нормативно-правових актів
Національного банку, у тому числі, Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за
активними банківськими операціями, затвердженого Постановою Правління НБУ N2 3 5 1 від ЗО червня 20 1 6 року
(далі - Постанова НБУ N2 3 5 1 ).
В результаті проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту річної фінансової звітності нами не виявлено
суттєвих відхилень щодо здійсненого Банком розрахунку кредитного ризику станом на 3 1 . 1 2.20 1 9 року.
стосовно визнання пов'язаних із банком осіб та здійснення операцій з ними
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В результаті проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту річної фінансової звітності нами не виявлено
свідчень невідповідності системи Банку управління ризиками при здійсненні операцій з пов 'язаними особами,
процедур ідентифікації пов'язаних із Банком осіб та здійснення операцій з ними вимогам нормативно-правових актів
НБУ. В ході аудиторської перевірки ми не виявили порушень нормативних вимог в частині здійснення операцій з
пов 'язаними особами.
стосовно достатності капіталу банку, яка має визначатися з урахуванням якості активів банку
Статутний капітал Банку станом на 3 1 . 1 2 .20 1 9 року достатній і за даними Банку складає 3 64 4 1 О тис. грн. Як
зазначено у Примітці 1 9 «Статутний капітал», у травні 20 1 9 року за рішенням акціонера Банку статутний капітал
Банку був збільшений на 5 6 986 тис. грн. за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку коштів, отриманих
від прибутку минулого року.
Регулятивний капітал Банку станом на 3 1 . 1 2 .20 1 9 року за даними Банку складає 3 8 8 907 тис. грн., що відповідає
вимогам нормативно-правових актів НБУ (див. Примітка 29 «Управління капіталом»).
стосовно ведення бухгалтерського обліку
Система бухгалтерського обліку Банку відповідає вимогам нормативно-правових актів НБУ та обліковій політиці
Банку.
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Річна фінансова звітність АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» підготовлена відповідно до Міжнародного
стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» (МСБО 1 ), на виконання
вимог параграфу 8 . 6 розділу ІІІ Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової
звітності банків України, затвердженої постановою Правління НБУ NQ 373 від 24 жовтня 20 1 1
року (із змінами та доповненнями), згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та
ф інансову звітність" , містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів,
пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки банку. Річний звіт керівництва включає достовірне
та об' єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40- 1 Закону України
«Про цінні папери та фондовий ринок».
Керівництво вважає, що річна фінансова звітність відображає всі коригування, необхідні для
достовірного подання фінансового стану Банку, результатів діяльності, звіту про зміни у
власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за проміжний звітній період, його фінансові
результати і грошові потоки за дванадцять місяців, які закінчилися на зазначену дату, відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (з врахуванням нормативно-правових актів
Національного банку України, що регулюють ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності банків), Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні».
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї річної
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (з врахуванням
нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків), Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
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