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	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 Голова Правлiння



Зiннiков В.О.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Банк iнвестицiй та заощаджень"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33695095
4. Місцезнаходження: 04119, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, Юрiя Iллєнка  83-д
5. Міжміський код, телефон та факс: +38(044)207-70-20, (044) 207-70-22
6. Адреса електронної пошти: info@bisbank.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2021, Протокол №21
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку



(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
X
5. Інформація про рейтингове агентство
X
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
X
7. Судові справи емітента
X
8. Штрафні санкції щодо емітента
X
9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
X
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

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

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
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
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
У звiтi вiдсутня iнформацi про:
-  "про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" оскiльки такi особи вiдсутнi,
- " про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй"оскiльки такi особи вiдсутнi,
-  "iнформацiя про облiгацiї емiтента" у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуску облiгацiй у звiтному роцi;
- "iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї;
-  "iнформацiя про похiднi цiннi папери" у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуску похiдних цiнних паперiв;
- - "iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв ", у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуску боргових цiнних паперiв;
-  "про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду;
- "про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" оскiльки не здiйснювалась емiсiя цiльових  облiгацiй,
- "про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" оскiльки емiтент не здiйснював емiсiї iнших цiнних паперiв,
- " про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" оскiльки обмеження щодо обiгу вiдсутнi,
- " щодо вартостi чистих активiв емiтента", оскiльки таких обмежень не iснує,
- "про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" оскiльки емiтент є банком
- " про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" оскiльки емiтент є банком
- "про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв", "вчинення значних правочинiв", "про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть", " про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть", оскiльки протягом звiтного перiоду не здiйснювалось значних правочинiв,
-  "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)", оскiльки емiтент не здiйснював  забезпечення випуску боргових цiнних паперiв,
- " про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" оскiльки такої iнформацiї немає у емiтента
- " про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" оскiльки такi договори вiдсутнi,
- " про випуски iпотечних облiгацiй" та "про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" , та " про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття"  оскiльки нмiтент не здiйснював випуски iпотечних облiгацiй,
- "про випуски iпотечних сертифiкатiв", "щодо реєстру iпотечних активiв", оскiльки емiтент не здiйснював  випуски iпотечних сертифiкатiв,
-  "вiдомостi про ФОН",  "про випуски сертифiкатiв ФОН", "осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН", оскiльки емiтент не вiв дiяльностi щодо ФОН.
Рiчна iнформацiя затверджена рiчними загальними зборами акцiонерiв 26.04.2021 року.















ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Акцiонерне товариство "Банк iнвестицiй та заощаджень"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	
3. Дата проведення державної реєстрації
	29.10.2009
4. Територія (область)
	м.Київ
5. Статутний капітал (грн) 
	500000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	541
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	64.19 - Iнше види грошового посередництва
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Нацiональний банк України, МФО 300001
2) IBAN
	32002115201026
3) поточний рахунок
	32002115201026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК <УКРГАЗБАНК>, МФО 320478
5) IBAN
	16008125910
6) поточний рахунок
	16008125910

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1
2
3
4
5
Банкiвська
221
24.10.2011
Нацiональний банк України

Опис
Банкiвська лiцензiя видається без обмеження термiну дiї.
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй
221-3
21.06.2013
Нацiональний банк України

Опис
Видається без обмеження термiну дiї.
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - брокерська дiяльнiсть
286951
25.07.2014
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Опис
Термiн дiї необмежений
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - дилерська дiяльнiсть
286952
25.07.2014
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Опис
Термiн дiї необмежений

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БIЗНЕС IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"
2) Організаційно-правова форма
	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	38237418
4) Місцезнаходження
	03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська 143/2
5) Опис 
	АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" станом на звiтну дату володiє часткою у розмiрi 4,9% статуного капiталу ТОВ "БIЗНЕС IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ". Частка в статутному капiталi придбана за рахунок грошових коштiв. Права, що належать АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" стосовно управлiння товариства, включають в себе:
- брати участь в управлiннi справами товариства,
- брати участь в розподiлi прибутку товариства та одержуннiйого частки та iншi права згiдно установчих документiв товариства.




13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря
Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1
2
3
12.12.2009
Стеценко Наталiя Анатолiївна
(044) 207-70-28, Natalya.Stetsenko@bisbank.com.ua
Опис
Стеценко Н.А. станом на звiтну дату має досвiд  корпоративного секретаря протягом 12 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" працює з моменту його створення.
Функцiональнi обов'язки :
1) вивчення iснуючих практик корпоративного управлiння. Подання Наглядовiй  радi пропозицiй щодо впровадження практик корпоративного управлiння в Банку;
2) прийняття участi у розробцi проектiв статуту, внутрiшнiх положень та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Банку, а також змiн та доповнень до них; 
3) здiйснення монiторингу за дотриманням органами управлiння внутрiшнiх корпоративних  процедур, передбачених  законодавством  України,  статутом  Банку,  його внутрiшнiми положеннями, iншими внутрiшнiми документами та рiшеннями органiв управлiння Банку. Iнформування Наглядовiй  ради про виявленi недолiки  та  порушення. Подання  Наглядовiй  радi  пропозицiй  щодо удосконалення внутрiшнiх корпоративних процедур, перерозподiлу функцiй та повноважень органiв управлiння та контролю Банку;
4) забезпечення  обмiну  iнформацiєю  мiж  органами  управлiння та акцiонерами, iншими, заiнтересованими у дiяльностi Банку особами та iнвесторами згiдно з встановленими Банком процедурами щодо надання iнформацiї;
5) забезпечення взаємодiї  з професiйними учасниками депозитарної системи України щодо ведення облiку цiнних паперiв Банку;
9)  забезпечення  взаємодiї  Банку iз  фондовою  бiржею,  до бiржового списку якої включенi цiннi папери Банку;
10) координацiя роботи органiв управлiння та вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку пiд час виплати Банком доходiв за випущеними цiнними паперами, емiсiї цiнних паперiв, викупу (в тому числi, обов'язкового викупу) та продажу цiнних паперiв Банку, iнших операцiй iз цiнними паперами банку та корпоративних подiй;
11) забезпечення, в межах компетенцiї, взаємодiї органiв управлiння та вiдповiдних  структурних  пiдроздiлiв  Банку  пiд  час  проведення перевiрок Банку Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку,  Антимонопольним  комiтетом України,  представлення  iнтересiв Банку при розглядi справ щодо правопорушень на ринку цiнних паперiв та у сферi корпоративного управлiння, порушених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
12)  пiдготовка  проекту  рiшення  Наглядової  ради  про  скликання загальних зборiв Товариства та проекту їх порядку денного;
13) забезпечення у порядку, передбаченому законодавством України, статутом  та  положенням  про  загальнi  збори  Банку,  персонального повiдомлення  акцiонерiв  та  оприлюднення  повiдомлення  про  проведення загальних зборiв Банку; повiдомлення про проведення загальних зборiв Банку осiб, якi не є акцiонерами, але участь яких в загальних зборах Банку є необхiдною;
14) координацiя пiдготовки проектiв рiшень, матерiалiв та документiв щодо питань порядку денного загальних зборiв Банку;
15) забезпечення процесу ознайомлення акцiонерiв (їх представникiв) та посадових осiб Банку з матерiалами та документами щодо питань порядку  денного  загальних  зборiв  Банку а  у  порядку,  передбаченому законодавством  України,  статутом  та  положенням  про  загальнi  збори Банку;
16) узагальнення та внесення на розгляд Наглядовiй  радi пропозицiй акцiонерiв  щодо  питань  порядку  денного  загальних  зборiв  Банку, проектiв рiшень та кандидатiв до складу органiв управлiння;
17)  органiзацiя  технiчного  супроводу  проведення  загальних  зборiв Банку, в тому числi вiдео-та аудiо запису;
18)  контроль  за  роботою  реєстрацiйної  комiсiї  загальних  зборiв Банку  з  метою  недопущення  порушення  прав  акцiонерiв пiд  час здiйснення реєстрацiї для участi у загальних зборах Банку;
19)  забезпечення  взаємодiї  посадових  осiб  Банку,  голови загальних зборiв Банку, членiв реєстрацiйної та лiчильної комiсiй з представниками Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та акцiонерiв,  пiд  час  здiйснення  ними  нагляду  за  реєстрацiєю  акцiонерiв, проведенням  загальних  зборiв  Банку,  голосуванням  та  пiдбиттям пiдсумкiв; 
20) надання консультацiй особам, якi присутнi на загальних зборах Банку та акцiонерам, якi беруть участь у загальних зборах Банку щодо порядку проведення загальних зборiв Банку;
21) забезпечення повiдомлення акцiонерiв та iнших зацiкавлених осiб, у порядку, передбаченому законодавством України, статутом та положенням про  загальнi  збори  Банку,  про  пiдсумки  голосування  на  загальних зборах Банку;
22)  забезпечення  отримання  членами  Спостережної ради  iнформацiї, необхiдної для виконання ними своїх посадових обов'язкiв;
23) забезпечення пiдготовки та проведення у порядку, передбаченому законодавством  України,  статутом  та  положенням  про  Наглядову  раду, засiдань Наглядової ради, в тому числi у формi заочного опитування;
24)  забезпечення контролю за виконанням рiшень Наглядової ради;
25) надання  Наглядовiй  радi  iнформацiї  щодо  виконання  або невиконання  прийнятих  нею  рiшень,  а  також  про  виявленi  порушення, допущенi при їх виконаннi;
26)  органiзацiя  процесу  самооцiнки Наглядової ради  та  її  членiв, проведення  пiдготовки  опитувальних  листiв,  оброблення  та  узагальнення даних, надання iнформацiї про результати самооцiнки Наглядової  радi;
27) забезпечення пiдготовки та розкриття у встановленому порядку особливої та регулярної iнформацiї Банку як емiтенту;
28)  надання  акцiонерам  Банку  роз'яснень  щодо  їх  прав  та обов'язкiв, передбачених чинним законодавством України; 
29) вжиття заходiв для попередження порушень прав акцiонерiв та прийняття участi у розв'язаннi спорiв, якi виникають у зв'язку з порушенням прав акцiонерiв Банку, його органами та посадовими особами;
30) вжиття,  в  межах  компетенцiї,  заходiв  для  попередження виникнення корпоративних конфлiктiв;
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.




14. Інформація про рейтингове 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
3
4
ТОВ "Рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг"
уповноважене рейтингове агентство
Оновлення рейтингової оцінки емітента 27.09.2018
ua АА,  прогноз стабiльний
Опис

ТОВ "Рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг"
уповноважене рейтингове агентство
Оновлення рейтингової оцінки емітента 13.03.2018
Пiдвищення до ua АА,  прогноз стабiльний
Опис

Нацiональне рейтингове агентство "Рюрiк"
уповноважене рейтингове агентство
Визначення рейтингової оцінки емітента 29.12.2018
uaAA
Опис

ТОВ "Рейтингове агентство "Кредит Рейтинг"
уповноважене рейтингове агентство
Оновлення рейтингової оцінки емітента 19.09.2019
ua AA, прогноз стабiльний
Опис

Нацiональне рейтингове агентство "Рюрiк"
уповноважене рейтингове агентство
Оновлення рейтингової оцінки емітента 28.12.2019
ua AA, прогноз стабiльний
Опис

Нацiональне рейтингове агентство "Рюрiк"
уповноважене рейтингове агентство
Оновлення рейтингової оцінки емітента 28.12.2020
ua AA, прогноз стабiльний
Опис

ТОВ "Рейтингове агентство "Кредит Рейтинг"
уповноважене рейтингове агентство
Оновлення рейтингової оцінки емітента 29.09.2020
ua AA, прогноз стабiльний
Опис


15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
1) Найменування
	Київське регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 04119, Київська обл., Шевченкiвський р-н, мiсто Київ
3) Опис
	-

1) Найменування
	Київське вiддiлення №1
2) Місцезнаходження
	Україна, 02160, Київська обл., Днiпровський район р-н, мiсто Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Київське вiддiлення №2
2) Місцезнаходження
	Україна, 03150, Київська обл., Печерський р-н, мiсто Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Київське вiддiлення №3
2) Місцезнаходження
	Україна, 04080, Київська обл., Оболонський район р-н, мiсто Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Київське вiддiлення №5
2) Місцезнаходження
	Україна, 04212, Київська обл., Оболонський район р-н, мiсто Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Київське вiддiлення №6
2) Місцезнаходження
	Україна, 04053, Київська обл., Шевченкiвський район р-н, мiсто Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Київське вiддiлення №7
2) Місцезнаходження
	Україна, 01033, Київська обл., Голосiївський район р-н, мiсто Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Київське вiддiлення №8
2) Місцезнаходження
	Україна, 03142, Київська обл., Святошинський район р-н, мiсто Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Київське вiддiлення №9
2) Місцезнаходження
	Україна, 03062, Київська обл., Шевченкiвський район р-н, мiсто Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Київське вiддiлення №10
2) Місцезнаходження
	Україна, 03055, Київська обл., Шевченкiвський район р-н, мiсто Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Київське вiддiлення №11
2) Місцезнаходження
	Україна, 02160, Київська обл., Днiпровський район р-н, мiсто Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Київське вiддiлення №12
2) Місцезнаходження
	Україна, 04210, Київська обл., Оболонський район р-н, мiсто Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Київське вiддiлення №13
2) Місцезнаходження
	Україна, 02121, Київська обл., Дарницький район р-н, мiсто Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Київське вiддiлення №14
2) Місцезнаходження
	Україна, 02232, Київська обл., Деснянський район р-н, мiсто Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Київське вiддiлення №15
2) Місцезнаходження
	Україна, 02100, Київська обл., Днiпровський район р-н, мiсто Київ
3) Опис
	

1) Найменування
	Волинське регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 43025, Волинська обл., - р-н, мiсто Луцьк
3) Опис
	

1) Найменування
	Луцьке вiддiлення №1
2) Місцезнаходження
	Україна, 43005, Волинська обл., - р-н, мiсто Луцьк
3) Опис
	

1) Найменування
	Луцьке вiддiлення №2
2) Місцезнаходження
	Україна, 43024, Волинська обл., - р-н, мiсто Луцьк
3) Опис
	

1) Найменування
	Миколаївське регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 54030, Миколаївська обл., Центральний р-н, мiсто Миколаїв
3) Опис
	

1) Найменування
	Запорiзьке регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 69063, Запорізька обл., Олександрiвський р-н, мiсто Запорiжжя
3) Опис
	

1) Найменування
	Запорiзьке вiддiлення № 1
2) Місцезнаходження
	Україна, 69095, Запорізька обл., Вознесенiвський р-н, мiсто Запорiжжя
3) Опис
	

1) Найменування
	Житомирське регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 10014, Житомирська обл., Богунський р-н, мiсто Житомир
3) Опис
	

1) Найменування
	Харкiвське регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 61052, Харківська обл., Холодногiрський р-н, мiсто Харкiв
3) Опис
	

1) Найменування
	Ужгородське регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 88000, Закарпатська обл., - р-н, мiсто Ужгород
3) Опис
	

1) Найменування
	Львiвське регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 79000, Львівська обл., Галицький р-н, мiсто Львiв
3) Опис
	

1) Найменування
	Львiвське вiддiлення №2
2) Місцезнаходження
	Україна, 79053, Львівська обл., Франкiвський р-н, мiсто Львiв
3) Опис
	

1) Найменування
	Львiвське вiддiлення №3
2) Місцезнаходження
	Україна, 79007, Львівська обл., Галицький р-н, мiто Львiв
3) Опис
	

1) Найменування
	Iвано-Франкiвське регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 76004, Iвано-Франкiвська обл., - р-н, мiсто Iвано-Франкiвськ
3) Опис
	

1) Найменування
	Кропивницьке регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 25006, Кіровоградська обл., - р-н, мiсто Кропивницький
3) Опис
	

1) Найменування
	Херсонське регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 73000, Херсонська обл., Суворовський р-н, мiсто Херсон
3) Опис
	

1) Найменування
	Чернiвецьке регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 58001, Чернівецька обл., Першотравневий р-н, мiсто Чернiвцi
3) Опис
	

1) Найменування
	Одеське регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 65125, Одеська обл., Приморський р-н, мiсто Одеса
3) Опис
	

1) Найменування
	Одеське вiддiлення № 1
2) Місцезнаходження
	Україна, 65012, Одеська обл., Приморський р-н, мiсто Одеса
3) Опис
	

1) Найменування
	Днiпровське регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., Центральний р-н, мiсто Днiпро
3) Опис
	

1) Найменування
	Криворiзьке вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 50027, Дніпропетровська обл., Саксаганський р-н, мiсто Кривий Рiг
3) Опис
	

1) Найменування
	Рiвненське регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 33013, Рівненська обл., - р-н, мiсто Рiвне
3) Опис
	

1) Найменування
	Чернiгiвське регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 14000, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, мiсто Чернiгiв
3) Опис
	

1) Найменування
	Черкаське регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 18007, Черкаська обл., Соснiвський р-н, мiсто Черкаси
3) Опис
	

1) Найменування
	Бiлоцеркiвське регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 09100, Київська обл., - р-н, мiсто Бiла Церква
3) Опис
	

1) Найменування
	Полтавське регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 36020, Полтавська обл., Шевченкiвський р-н, мiсто Полтава
3) Опис
	Регiональна мережа станом на  31.12.2020 року складається з Головного банку та 41 вiддiлення та покриває переважну бiльшiсть областей України.
в 2020 роцi вiдкрито Вiнницьке регiональне вiддiлення, дата вiдкриття 10.06.2020 року.



Протягом 2020 року в АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" не вiдбувалось  вiдкриття нових вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 
Станом на 01.01.2020 рiк функцiонує 40 вiдокремлених структурних пiдроздiлiв АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ".




1) Найменування
	Вiнницьке регiональне вiддiлення
2) Місцезнаходження
	Україна, 21050, Вінницька обл., - р-н, мiсто Вiнниця
3) Опис
	Регiональна мережа станом на  31.12.2020 року складається з Головного банку та 41 вiддiлення та покриває переважну бiльшiсть областей України.
В 2020 роцi вiдкрито Вiнницьке регiональне вiддiлення, дата вiдкриття 10.06.2020 року.




16. Судові справи емітента

№ з/п
Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги
Стан розгляду справи
1
-
-
-
-
-
-.


-
Опис:
Повiдомляємо, що станом на 01.01.2021 року вiдсутнi судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (надалi - Банк), стороною в яких виступає Банк або посадовi особи Банку, вiдсутнi судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Банку, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi.


17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію
 Орган, який наклав штрафну санкцію
Вид стягнення
Інформація про виконання
1
189/БТ, 16.04.2020
НБУ
Сплата штрафу
Сплачено
Опис:

2
188/БТ, 16.04.2020
НБУ
Сплата штрафу
Сплачено
Опис:

3
302/БТ, 06.07.2020
НБУ
Сплата штрафу
Сплачео
Опис:

4
1017/28-10-43-01/33695095, 28.08.2020
Офiс великих платникiв податкiв ДПС України
Сплата грошових зобов'язань
Сплачено
Опис:


XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Органiзацiйна структура АТ <БАНК IНВЕСТИЦIЇ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ> включає наступнi рiвнi:
1. Наглядова рада;
2. Правлiння;
3. Департаменти;
4. Управлiння;
5. Вiддiли;
6. Сектори.

Основнi структурнi пiдроздiли, що забезпечують повсякденну дiяльнiсть Банку, є:
1.	Управлiння внутрiшнього аудиту;
2.	Управлiння ризикiв;
3.	Управлiння верифiкацiї;
4.	Вiддiл комплаєнс-контролю;
5.	Департамент продажiв роздрiбних продуктiв та МСБ;
6.	Департамент банкiвських продуктiв та електронного бiзнесу;
7.	Департамент придбання активiв;
8.	Управлiння по роботi з премiум -сегментом;
9.	Управлiння маркетингу та реклами;
10.	Департамент корпоративного бiзнесу;
11.	Управлiння залучення та обслуговування корпоративних клiєнтiв; 
12.	Управлiння клiєнтської полiтики та продуктiв;
13.	Дирекцiя по роботi з корпоративними клiєнтами Центрального регiону;
14.	Дирекцiя по роботi з корпоративними клiєнтами Захiдного регiону;
15.	Дирекцiя по роботi з корпоративними клiєнтами Схiдного регiону;
16.	Дирекцiя по роботi з корпоративними клiєнтами Пiвнiчного регiону;
17.	Дирекцiя по роботi з корпоративними клiєнтами Пiвденного регiону;
18.	Департамент з операцiйної дiяльностi;
19.	Управлiння супроводження активних операцiй клiєнтiв; 
20.	Управлiння супроводження казначейських операцiй та платежiв;
21.	Управлiння бухгалтерського облiку операцiй з платiжними картками; 
22.	Управлiння методологiї ревiзiї та контролю;
23.	Департамент iнформацiйних технологiй;
24.	Вiддiл iнформацiйної безпеки;
25.	Управлiння по роботi з персоналом;
26.	Управлiння забезпечення дiяльностi банку;
27.	Управлiння банкiвської безпеки;
28.	Управлiння iнвестицiй та корпоративних прав;
29.	Департамент бiзнесу на фiнансових ринках;
30.	Управлiння бухгалтерського облiку внутрiшньобанкiвських операцiй та податкової звiтностi;
31.	Управлiння фiнансової звiтностi;
32.	Фiнансове управлiння;
33.	Юридичне управлiння;
34.	Департамент з фiнансового та валютного монiторингу.

Протягом 2019 року вiдбулись  наступнi змiни та оптимiзацiя в структурi емiтента:
1.	Управлiння валютного контролю та Управлiння фiнансового монiторингу, аналiзу та контролю оптимiзовано в Департамент з фiнансового та валютного монiторинг;
2.	Управлiння бюджетування перейменовано в Фiнансове управлiння.

За 2019 рiк в Банку не було вiдкрито нових вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

Станом на 01.01.2020 рiк функцiонує 40 вiдокремлених структурних пiдроздiлiв:
1.	Київське регiональне вiддiлення,  04119, Київська область, мiсто Київ, Шевченкiвський район, вулиця Юрiя Iллєнка, 83-Д;
2.	Київське вiддiлення №1, 02160, Київська область, мiсто Київ, Днiпровський район, проспект Соборностi, 15;
3.	Київське вiддiлення №2, 03150, Київська область, мiсто Київ, Печерський район, вулиця Велика Василькiвська, 65;
4.	Київське вiддiлення №3, 04080, Київська область, мiсто Київ, Оболонський район, вулиця Новокостянтинiвська, 18;
5.	Київське вiддiлення №5, 04212, Київська область, мiсто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 21;
6.	Київське вiддiлення №6, 04053, Київська область, мiсто Київ, Шевченкiвський район, вулиця Сiчових Стрiльцiв, 12;
7.	Київське вiддiлення №7, 01033, Київська область, мiсто Київ, Голосiївський район, вулиця Жилянська, 35;
8.	Київське вiддiлення №8, 03142, Київська область, мiсто Київ, Святошинський район, проспект Академiка Палладiна, 18/30;
9.	Київське вiддiлення №9, 03062, Київська область, мiсто Київ, Шевченкiвський район, проспект Перемоги, 98/2;
10.	Київське вiддiлення №10, 03055, Київська область, мiсто Київ, Шевченкiвський район, проспект Перемоги, 20-А;
11.	Київське вiддiлення №11, 02160, Київська область, мiсто Київ, Днiпровський район, проспект Соборностi, 3-А;
12.	Київське вiддiлення №12, 04210, Київська область, мiсто Київ, Оболонський район, проспект Героїв Сталiнграду, 8, корпус 5 (лiтера А);
13.	Київське вiддiлення №13, 02121, Київська область, мiсто Київ, Дарницький район, проспект Миколи Бажана, 5-Г;
14.	Київське вiддiлення №14, 02232, Київська область, мiсто Київ, Деснянський район, проспект Володимира Маяковського, 75/2;
15.	Київське вiддiлення №15, 02100, Київська область, мiсто Київ, Днiпровський район, вулиця Попудренка, 18;
16.	Волинське регiональне вiддiлення, 43025, Волинська область, мiсто Луцьк, проспект Волi, 33-А;
17.	Луцьке вiддiлення №1, 43005, Волинська область, мiсто Луцьк, проспект Перемоги, 15;
18.	Луцьке вiддiлення №2, 43024, Волинська область, мiсто Луцьк, проспект Соборностi, 43;
19.	Миколаївське регiональне вiддiлення, 54030, Миколаївська область, Центральний район, мiсто Миколаїв, вулиця Спаська, 13/1;	
20.	Запорiзьке регiональне вiддiлення, 69063, Запорiзька область, Олександрiвський район, мiсто Запорiжжя, проспект Соборний, 36;
21.	Запорiзьке вiддiлення № 1, 69095, Запорiзька область, Вознесенiвський район, мiсто Запорiжжя, проспект Соборний, 146 , примiщення 155 лiтера "А";
22.	Житомирське регiональне вiддiлення, 10014, Житомирська область, Богунський район, мiсто Житомир, вулиця Покровська, 18;
23.	Харкiвське регiональне вiддiлення, 61052, Харкiвська область, Холодногiрський район, мiсто Харкiв, вулиця Євгена Котляра, 12;
24.	Ужгородське регiональне вiддiлення, 88000, Закарпатська область, мiсто Ужгород, вулиця Швабська, 67;
25.	Львiвське регiональне вiддiлення, 79000, Львiвська область, Галицький район, мiсто Львiв, вулиця Словацького, 3, к. 2;
26.	Львiвське вiддiлення №2, 79053, Львiвська область, Франкiвський район, мiсто Львiв, вулиця Володимира Великого, 10-Б;
27.	Львiвське вiддiлення №3, 79007, Львiвська область, Галицький район, мiсто Львiв, вулиця Сiчових стрiльцiв, 4;
28.	Iвано-Франкiвське регiональне вiддiлення, 76004, Iвано-Франкiвська область, мiсто Iвано-Франкiвськ, вулиця Грушевського, 22-А;
29.	Кропивницьке регiональне вiддiлення, 25006, Кiровоградська область, мiсто Кропивницький, вулика Велика Перспективна, 7;
30.	Херсонське регiональне вiддiлення, 73000, Херсонська область, Суворовський район, мiсто Херсон, площа Свободи, 4;
31.	Чернiвецьке регiональне вiддiлення, 58001, Чернiвецька область, Першотравневий район, мiсто Чернiвцi, вулиця Головна, 111;
32.	Одеське регiональне вiддiлення, 65125, Одеська область, Приморський район, мiсто Одеса, вулиця Катерининська, 75;
33.	Одеське вiддiлення № 1, 65012, Одеська область, Приморський район, мiсто Одеса, вулиця Канатна, 81;
34.	Днiпровське регiональне вiддiлення, 49000, Днiпропетровська область, Центральний район, мiсто Днiпро, проспект Дмитра Яворницького, 88;
35.	Криворiзьке вiддiлення, 50027, Днiпропетровська область, Саксаганський район, мiсто Кривий Рiг, проспект Гагарiна, 13, примiщення 28;
36.	Рiвненське регiональне вiддiлення, 33013, Рiвненська область, мiсто Рiвне, вулиця Шевченка, 18;
37.	Чернiгiвське регiональне вiддiлення, 14000, Чернiгiвська область, Новозаводський район, мiсто Чернiгiв, вулиця Ремiснича, 43;
38.	Черкаське регiональне вiддiлення, 18007, Черкаська область, Соснiвський район, мiсто Черкаси, вулиця Лазарєва, 6;
39.	Бiлоцеркiвське регiональне вiддiлення, 09100, Київська область, мiсто Бiла Церква, вулиця Театральна, 11;
40.	Полтавське регiональне вiддiлення, 36020, Полтавська область, Шевченкiвський район, мiсто Полтава, вулиця Європейська, 35.


Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
За перiод 2020 рiк середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу  складала 706 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом  - 30 осiб
У порiвняннi з минулим роком витрати на персонал в 2020 роцi збiльшилися в 1,2 рази та склало 186,0 млн. грн.

Кадрова полiтика АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" направлена на забезпечення Банку персоналом високого рiвня квалiфiкацiї, здатним успiшно та ефективно вирiшувати поставленнi завдання через систему пiдвищення квалiфiкацiї персоналу, навчання, розвитку, мотивацiї персоналу та формування корпоративної культури. Умiння персоналу орiєнтуватися на потреби клiєнтiв, формуванням здатностi та готовностi адаптуватися до швидко змiнного ринку.
Високий рiвень квалiфiкацiї працiвникiв забезпечується за допомогою ретельного пiдбору фахiвцiв, регулярної перевiрки рiвня їх професiоналiзму, розробки та реалiзацiї вимог щодо рiвня необхiдних знань, умiнь i навичок по кожнiй посадi.
Дiють програми навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу через участь в семiнарах, тренiнгах, конференцiях. Важливим завданням програми слiд вiдзначити планування кар'єри спецiалiстiв, оцiнку їхньої дiяльностi, просування, формування керiвникiв iз власних спiвробiтникiв.
Основними чинниками зростання чисельностi спiвробiтникiв є розширення пропонованих Банком продуктiв та послуг, збiльшення об'єму операцiй, що проводяться та розвиток регiональної мережi Банку.



Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
1. АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" є асоцiйованим членом Мiжнародної платiжної системи Visa Unternational Service Association з 28.02.2008 року. Мiсцезнаходження  Мiжнародної платiжної системи  Visa International 900 Metro Center Boulevard, Foster City, State of California, USA 94404.  Visa International   забезпечує проведення переказу коштiв у межах платiжної системи, у тому числi мiж країнами.

3. АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" є учасником СРО Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi"  з 18 серпня 2009 року. Мiсцезнаходження Асоцiацiї "УФТ" Україна, 49000,  м.Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30. Асоцiацiя "УФТ" здiйснює дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя ринку цiнних паперiв, що об'єднує юридичних осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами.

4. АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" є членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з 01.12.2005 року. Мiсцезнаходження Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб Україна, 04053, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 17.
Фонд є державною спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї державного управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Фонд заснований з метою забезпечення захисту iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв.




Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
 АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" у звiтному 2020 роцi не здiйснював спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.



Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
У звiтному перiодi до АТ "Банк iнвестицiї та заощаджень" не надходили пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.



Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
В своїй облiковiй полiтицi  у звiтному 2020  роцi Банк керувався принципами достовiрностi, повноти висвiтлення, превалювання сутностi над формою, автономностi, обачностi та безперервностi. 
4.1. Консолiдована фiнансова звiтнiсть
Банк не входить до групи юридичних осiб, у якiй вiн виступав би материнським або дочiрнiм пiдприємством. Консолiдовану фiнансову звiтнiсть за звiтний перiод Банк не складає.

4.2. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi
Основи оцiнки фiнансових iнструментiв Банку складають: справедлива вартiсть, первiсна вартiсть, амортизована собiвартiсть. 
Справедлива вартiсть - цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передавання зобов'язання в рамках угоди, яка здiйснюється в звичайному порядку мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирувана цiна на активному ринку. Активний ринок - це ринок, на якому операцiї з активом або зобов'язанням проводяться з достатньою частотою i в достатньому обсязi, що дозволяє отримати iнформацiю про оцiнки на постiйнiй основi.
Справедлива вартiсть визначається вiдповiдно до вимог МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi".
Первiсна вартiсть - iсторична (фактична) собiвартiсть основних засобiв чи нематерiальних активiв у сумi грошових коштiв або справедливої вартостi iнших активiв, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобiв або нематерiальних активiв.
Амортизована собiвартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов'язання  - сума, в якiй оцiнюється фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання пiд час первiсного визнання, за вирахуванням отриманих або сплачених коштiв [основної суми боргу, процентних доходiв (витрат) або iнших платежiв, пов'язаних з iнiцiюванням фiнансового активу або фiнансового зобов'язання], збiльшена або зменшена на величину накопиченої амортизацiї, розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка, - рiзницi мiж первiсно визнаною сумою та сумою погашення фiнансового iнструменту, а також для фiнансових активiв скоригована з урахуванням оцiночного резерву пiд кредитнi збитки.
Метод ефективної ставки вiдсотка - метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов'язань) та розподiлу доходiв у виглядi процентiв чи витрат на виплату процентiв протягом вiдповiдного перiоду часу. 
Ефективна ставка вiдсотка - ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв або надходжень упродовж очiкуваного термiну дiї фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання до валової балансової вартостi фiнансового активу або до амортизованої собiвартостi фiнансового зобов'язання. Банк здiйснює розрахунок ефективної ставки вiдсотка на основi майбутнiх очiкуваних грошових потокiв з урахуванням усiх умов договору за фiнансовим активом без урахування очiкуваних кредитних збиткiв.
Ефективна ставка вiдсотка, скоригована з урахуванням кредитного ризику - ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв або надходжень упродовж очiкуваного строку дiї фiнансового активу до амортизованої собiвартостi фiнансового активу, який є придбаним або створеним знецiненим фiнансовим активом. Банк здiйснює розрахунок ефективної ставки вiдсотка, скоригованої з урахуванням кредитного ризику, на основi майбутнiх очiкуваних грошових потокiв з урахуванням усiх умов договору за фiнансовим активом та очiкуваних кредитних збиткiв.
Облiкова полiтика Банку щодо визнання та оцiнки конкретних активiв i зобов'язань, доходiв i витрат розкривається у вiдповiдних примiтках до цього звiту.

4.3. Фiнансовi iнструменти
Фiнансовим iнструментом є договiр, згiдно з яким одночасно виникає фiнансовий актив в одного суб'єкта господарювання i фiнансове зобов'язання або iнструмент власного капiталу в iншого суб'єкта господарювання.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки та збитки, за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд або амортизованою собiвартiстю в залежностi вiд їх класифiкацiї.
Справедлива вартiсть є цiною, яка була б отримана за продаж активу чи виплачена за передачу зобов'язання в рамках угоди, яка здiйснюється в звичайному порядку мiж учасниками ринку, на дату оцiнки. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирувана цiна на активному ринку. Активний ринок - це ринок, на якому операцiї з активом або зобов'язанням проводяться з достатньою частотою i в достатньому обсязi, що дозволяє отримати iнформацiю про оцiнки на постiйнiй основi. 
Портфель фiнансових похiдних iнструментiв, якi не обертаються на активному ринку, оцiнюються за справедливою вартiстю на основi цiни, яка була б отримана при продажу чистої довгої позицiї (тобто актив) за прийняття конкретного ризику або при передаваннi чистої короткої позицiї (тобто зобов'язання) за прийняття кредитного ризику при проведеннi звичайної угоди мiж учасниками ринку на дату оцiнки. 
Моделi оцiнки використовуються для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, для яких ринкова iнформацiя про цiну угоди є недоступною. 
Справедливою вартiстю фiнансового iнструмента при первiсному визнаннi зазвичай є цiна угоди (тобто справедлива вартiсть наданого або отриманого вiдшкодування (на пiдставi п.AG76 МСФЗ (IFRS) 13)). Однак якщо якась частина наданого або отриманого вiдшкодування вiдноситься не до фiнансового iнструменту, а до чого-небудь iншого, то Банк оцiнює справедливу вартiсть даного фiнансового iнструменту. Наприклад, справедлива вартiсть довгострокової позики або дебiторської заборгованостi, за якими не передбаченi вiдсотки, може бути оцiнена як приведена вартiсть всiх майбутнiх грошових надходжень, дисконтованих за переважаючою ринковою ставкою (ставками) вiдсотка для аналогiчного iнструменту (аналогiчного щодо валюти, термiну, типу вiдсоткової ставки та iнших факторiв) з аналогiчним кредитним рейтингом. Сума, надана в борг понад цю справедливу вартiсть, є витратами або зменшенням доходу, за винятком випадкiв, коли вона пiдлягає визнанню як будь-якого iншого виду активу. За операцiями з акцiонерами такi результати формуються в капiталi.
Банк пiд час первiсного визнання фiнансового iнструменту вiдображає в бухгалтерському облiку прибуток або збиток на суму  рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового активу або фiнансового зобов'язання та вартiстю договору в кореспонденцiї з рахунками дисконту/премiї, якщо ефективна ставка вiдсотка за цим iнструментом є вищою або нижчою, нiж ринкова. Рiзниця мiж справедливою вартiстю договору з акцiонерами Банку вiдображається за рахунками капiталу  та включається частинами до нерозподiленого прибутку (збитку) протягом перiоду його утримання або загальною сумою пiд час вибуття фiнансового iнструменту.
Усi операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди "звичайної" купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення розрахунку, тобто на дату, коли Банк фактично здiйснює поставку фiнансового активу. Усi iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли Банк стає стороною договору про придбання фiнансового iнструмента.

Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка 
При первiсному визнаннi фiнансовi активи, оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток та збиток, вiдображаються в облiку за справедливою вартiстю; всi iншi категорiї фiнансових активiв - за справедливою вартiстю, збiльшеною на витрати, що безпосередньо пов'язанi з придбанням фiнансового активу. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при первинному визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при первинному визнаннi визнаються тiльки в тому випадку, коли є рiзниця мiж справедливою вартiстю i цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть слугувати iншi спостережуванi на ринку поточнi угоди з тим же iнструментом чи моделлю оцiнки, яка в якостi базових даних використовує тiльки данi спостережуваних ринкiв. 

Дата визнання 
Всi операцiї з купiвлi та продажу фiнансових активiв, якi вимагають поставку активiв в строк, що встановлений законодавством, або у вiдповiдностi з правилами, прийнятими на вiдповiдному ринку (торгiвля на стандартних умовах), визнаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов'язання купiвлi або продажу активу. Всi iншi операцiї придбання визнаються, коли Банк стає стороною договору по вiдношенню до даного фiнансового активу. 

Класифiкацiя та послiдуюча оцiнка фiнансових активiв: категорiї оцiнки 
Фiнансовi активи при первiсному визнаннi класифiкуються вiдповiдно, як фiнансовi активи, оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток (FVPL (fair value through profit or loss)); фiнансовi активи, оцiнюванi за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (в капiталi) (FVOCI (fair value through other comprehensive income)), та фiнансовi активи, оцiнюванi за амортизованою собiвартiстю (AC (amortized cost)). Класифiкацiя фiнансових активiв базується на комбiнацiї бiзнес-моделi управлiння вiдповiдними портфелями активiв та характеристик грошових потокiв, що i визначає модель оцiнки. 

Визначення бiзнес-моделi 
Бiзнес-модель вiдображає спосiб, що використовується Банком для управлiння активами з метою отримання грошових потокiв: чи є метою Банку отримання тiльки передбачених договором грошових потокiв вiд активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв"), чи отримання передбачених договором грошових потокiв, i грошових потокiв, що виникли в результатi продажу активу ("утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв та продаж фiнансових активiв"), чи, якщо цi пункти, що наведено вище, не можуть бути застосованими, фiнансовi активи вiдносяться до категорiї "iнших" бiзнес-моделей i оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Бiзнес-модель визначається для групи активiв (на рiвнi портфеля) на основi всiх вiдповiдних доказiв дiяльностi, яку Банк має намiр здiйснювати для досягнення мети, встановленої для портфеля, що є наявними на дату проведення оцiнки. 

Визначення характеристики грошових потокiв
Бiзнес-модель управлiння активами Банку - це сукупнiсть намiрiв, полiтик, методiв та процедур, якi визначають: 
 	спосiб управлiння фiнансовими активами для досягнення визначеної мети;
 	напрями (джерела) отримання економiчних вигiд вiд таких активiв; 
 	спосiб генерування грошових коштiв вiд використання таких активiв.
Для боргових фiнансових активiв у залежностi вiд цiлей управлiння ними Банком видiляються 3 бiзнес-моделi:
"	Бiзнес-модель 1 - активи, що утримуються виключно з метою отримання передбачених договором грошових потокiв;
Основнi характеристики моделi 1:
"	утримання активiв з метою отримання потокiв грошових коштiв, якi передбаченi умовами вiдповiдних договорiв;
"	продажi є другорядними вiдносно мети даної моделi; як правило, рiдкiснi продажi (в контекстi частоти їх здiйснення та об'єму).
"	Бiзнес-модель 2 - активи, що утримуються з метою отримання передбачених договором грошових потокiв або продажу;
Основнi характеристики моделi 2:
"	мета досягається як в результатi отримання контрактних грошових потокiв так i в результатi продажу активу; як правило, бiльше продажiв (в контекстi частоти їх здiйснення та об'єму) в порiвнянi з моделлю 1.
"	Бiзнес-модель 3 - всi iншi активи (в тому числi торгiвля, управлiння активами на основi справедливої вартостi, збiльшення потокiв грошових коштiв до максимального за рахунок продажу активiв).
Для iнструментiв капiталу залежно вiд цiлей управлiння ними Банком видiляються двi бiзнес-моделi: Бiзнес-модель 2 або Бiзнес-модель 3.
За борговими фiнансовими iнструментами аналiзуються умови укладених договорiв для визначення економiчної сутi грошових потокiв. Такий аналiз здiйснюється шляхом проведення SPPI-тестування. 
В залежностi вiд визначеної моделi управлiння активами та результату SPPI-тесту (проходження або не проходження SPPI-тесту) фiнансовi активи класифiкуються за моделями оцiнки (облiку) як такi, що оцiнюються:
ў	за амортизованою собiвартiстю (Бiзнес-модель 1 та SPPI-тест пройдено);
ў	за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку (FVPL (fair value through profit or loss)) (Бiзнес-модель 3 та SPPI-тест пройдено або SPPI-тест не пройдено);
ў	за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки в iншому  сукупному доходi (в капiталi) (FVOCI (fair value through other comprehensive income)) (Бiзнес-модель 2 та SPPI-тест пройдено). 

Рекласифiкацiя фiнансових активiв 
Умовою рекласiфiкацiї боргових фiнансових активiв є змiна бiзнес-моделi. Тобто Банк рекласифiкує борговi фiнансовi активи у разi змiни бiзнес-моделi, що використовується для управлiння ними, за винятком фiнансових активiв, облiк яких Банк визначає на власний розсуд за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки пiд час первiсного визнання. 
Протягом звiтного року та порiвнюваного перiоду Банк не змiнював свою бiзнес-модель i не проводив рекласифiкацiю портфелiв фiнансових активiв. 

Знецiнення фiнансових активiв: оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки 
Банк застосовує модель очiкуваних кредитних збиткiв, яка передбачає своєчасне вiдображення погiршення або полiпшення кредитної якостi фiнансових iнструментiв з урахуванням наявної iнформацiї та прогнозiв на майбутнє. Обсяг очiкуваних кредитних збиткiв, залежить вiд ступеня погiршення кредитної якостi з дати порiвняння, визначеної для фiнансового iнструменту. Оцiнка резервiв вiдбувається по вiдношенню до фiнансових активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю або справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному прибутку (капiталi).
Крiм фiнансових активiв Банк розраховує очiкуванi кредитнi збитки по вiдношенню до фiнансової дебiторської заборгованостi, зобов'язань з надання кредитiв, якi не враховуються по справедливiй вартостi, i фiнансовим гарантiям, що не враховуються за справедливою вартiстю.
Банк оцiнює резерви пiд збитки за фiнансовими iнструментами з застосуванням таких пiдходiв:
- загальний пiдхiд: кореспондентськi рахунки, мiжбанкiвськi активнi операцiї, кредити, наданi контрагентам та юридичним особам, вкладення в борговi цiннi папери, заборгованiсть за активами, наданими з вiдстроченням платежу;
- спрощений пiдхiд: фiнансова дебiторська заборгованiсть за банкiвськими та господарськими операцiями.
Загальний пiдхiд. Вiдповiдно до загального пiдходу, в залежностi вiд ступеня погiршення кредитної якостi з моменту первинного визнання, Банк вiдносить фiнансовi активи до однiєї з наступних стадiй: 
- стадiя 1 - фiнансовi iнструменти, за якими не спостерiгалося iстотного збiльшення кредитного ризику, за якими розраховуються 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки;
- стадiя 2 - фiнансовi iнструменти зi значним збiльшенням кредитного ризику, але без ознак дефолту, за якими розраховуються кредитнi збитки на весь термiн їх дiї;
- стадiя 3 - фiнансовi iнструменти в дефолтi, за якими розраховуються очiкуванi кредитнi збитки на весь термiн їх дiї (для придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв).
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає: неупереджену i виважену з врахуванням вiрогiдностi суму, визначену шляхом оцiнки дiапазону можливих результатiв, тимчасову вартiсть грошей i всю обгрунтовану i пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови i прогнозованi майбутнi економiчнi умови, що є доступними на звiтну дату без надмiрних витрат та зусиль. 
Борговi iнструменти, оцiнюванi за амортизованою вартiстю, представленi Банком в звiтi про фiнансовий стан за вирахуванням очiкуваних кредитних збиткiв. По вiдношенню до кредитних зобов'язань, у т.ч. наданих Банком гарантiй, у звiтi про фiнансовий стан Банк визнає окремий резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки в складi зобов'язань. 
Банк визначає наступнi фактори дефолту (ознаки знецiнення) боржника для цiлей формування резервiв (Стадiя 3):
Для корпоративного кредитного портфеля (юридичнi особи та мiжбанкiвськi кредити (МБК)):
"	Soft-фактори дефолту:
-	Суттєвi фiнансовi труднощi емiтента або позичальника (компанiя не генерує достатнiх операцiйних потокiв (виручка НЕ покриває наявнi кредитнi зобов'язання за даними останньої фiнансової звiтностi  або фактичний борг перед Банком))  ;
-	Iстотне порушення умов договору (крiм прострочення боргу);
-	Надання пiльгових/неринкових умов кредитування, що пов'язане з фiнансовими труднощами позичальника;
-	Наявнiсть iнформацiї щодо можливостi банкрутства або подiбної фiнансової реорганiзацiї позичальника;
-	Купiвля / продаж активу с суттєвим дисконтом (понад 30%).
"	Hard-фактори дефолту (результуюче PD = 100%, тобто без врахування потокiв вiд погашення кредиту):
-	Прострочення боргу 91 день та бiльше (для МБК 7+);
-	Наявнiсть Soft-факторiв дефолту на фонi прострочення боргу 31+ (для МБК 3+);
-	Iншi фактори, якi за судженням Банку в конкретному випадку є суттєвими.
"	POCI (Кредитне знецiнення):
-	Модифiкацiя фiнансового активу, яка призводить до припинення фiнансового iнструменту за наявностi вищевказаних ознак знецiнення.
Для кредитного портфеля фiзичних осiб (результуюче PD = 100%, тобто без врахування потокiв вiд погашення кредиту):
-	Прострочення боргу 91 день та бiльше;
-	Смерть боржника-фiзичної особи.
Для фiнансових гарантiй та акредитивiв - не застосовується (всi фiнансовi зобов'язання за гарантiями та акредитивами визнаються в Стадiї 1).
Для залишкiв на коррахунках:
Наявнiсть iнформацiї щодо можливостi банкрутства, визнання неплатiжним та виведення з ринку або подiбної фiнансової реор-ганiзацiї позичальника.
Для дебiторської заборгованостi 
-	Прострочення боргу 91 день та бiльше. 
Фактори, що свiдчать про ознаки високого кредитного ризику боржника (SICR) (Стадiя 2):
Для кредитних портфелiв (юридичнi особи, фiзичнi особи, мiжбанк)
-	Прострочення 31-90 днiв за умови вiдсутностi ознак знецiнення (soft, hard або POCI) (прострочення 3 - 7 для МБК).
Для дебiторської заборгованостi: 
-	Прострочення 31-90 днiв.
Для залишкiв на коррахунках, фiнансових гарантiй та акредитивiв:
-	Не застосовується.
Банк визнає очiкуванi кредитнi збитки за спрощеним пiдходом:
1) за торговою дебiторською заборгованiстю або активами за договорами, якi виникають за операцiями, що належать до сфери застосування МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами"  та якi не мiстять значного компонента фiнансування вiдповiдно до МСФЗ 15 або мiстять значний компонент фiнансування вiдповiдно до МСФЗ 15. Банк  у своїй облiковiй полiтицi обирає оцiнку оцiночного резерву пiд очiкуванi збитки в сумi, яка дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового активу. Така облiкова полiтика застосовується Банком до всiєї такої дебiторської заборгованостi або всiх активiв за договорами, або може застосовуватися окремо до торгової дебiторської заборгованостi та до активiв за договорами;
2) за операцiями лiзингу (оренди), якi належать до сфери застосування МСФЗ iз оренди. Банк обирає оцiнку оцiночного резерву пiд очiкуванi збитки в сумi, яка дорiвнює кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового активу. 
Банк iз метою розрахунку розмiру кредитного ризику за активом визначає значення компоненту ймовiрностi дефолту PD вiдповiдно до окремих методик з оцiнки фiнансового стану боржникiв виходячи з дiапазону для вiдповiдного класу боржни-ка/контрагента з урахуванням задокументованого власного iсторичного досвiду Банку.
Банк документує власний досвiд розрахунку iсторичного показника PD вiдповiдним протоколом Кредитного комiтету та оновлює iнформацiю на щорiчнiй основi.
Банк з метою формування резерву за фiнансовими iнструментами здiйснює оцiнку ризикiв фiнансових iнструментiв, починаючи з дати визнання їх в облiку до дати припинення такого визнання. 
Оцiнка фiнансового стану та порядок визначення показника класу божника/контрагента, показника  ймовiрностi дефолту (PD) регламентується внутрiшнiми методиками.
Кредитно-знецiненi  фiнансовi активи (POCI) - створенi або модифiкованi можуть бути класифiкованi Банком лише в Стадiї 3 (до кiнця строку дiї такого активу). Ефективна процентна ставка для таких активiв розраховується виходячи з очiкуваних грошових потокiв iз урахуванням очiкуваних кредитних збиткiв протягом всього строку дiї - тобто розрахункова величина передбачених договором потокiв грошових коштiв зменшується на величину кредитних збиткiв, якi очiкуються протягом всього строку дiї iнструменту.
Процентний дохiд за кредитно-знецiненими фiнансовими активами розраховуються шляхом множення ефективної процентної ставки (ЕПС, cкоригованої з урахуванням кредитного ризику, якщо актив був кредитно-знецiненим при первiсному визнаннi) на амортизовану вартiсть активу. Очiкуванi кредитнi збитки за РОСI-активами оцiнюються в сумi, що дорiвнює кредитним збиткам, що очiкуються протягом всього строку дiї фiнансового активу. 
Банк на кожну звiтну дату визнає результати змiн очiкуваних кредитних збиткiв протягом усього строку дiї фiнансового активу, знецiненого пiд час первiсного визнання (уключаючи позитивнi змiни) у складi прибуткiв/збиткiв як витрати/доходи на формування/розформування оцiночних резервiв. Дохiд вiд розформування оцiночних резервiв визнається навiть у разi перевищення величини ранiше сформованого резерву за таким фiнансовим активом.
Банк визнає на дату припинення визнання первiсного фiнансового активу доходи або витрати вiд припинення визнання, що дорiвнюють рiзницi мiж балансовою вартiстю первiсного фiнансового активу та справедливою вартiстю нового фiнансового активу.
Похiднi фiнансовi iнструменти та iншi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат, спочатку визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди.
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх виникнення внаслiдок однiєї або кiлькох подiй (збиткових подiй), якi вiдбулись пiсля первiсного визнання фiнансового активу i  впливають на суму або строки попередньо оцiнених грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, якщо такi збитки можна достовiрно оцiнити. Якщо Банк визначає вiдсутнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо оцiненого фiнансового активу, вiн вiдносить цей актив до групи фiнансових активiв, що мають схожi характеристики кредитного ризику, та здiйснює їх колективну оцiнку на предмет знецiнення. Основними факторами, якi враховує Банк при визначеннi знецiнення фiнансового активу, є його прострочений статус та можливiсть реалiзацiї вiдповiдної застави (за її наявностi).
Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення фiнансовi активи об'єднуються в групи на основi схожих характеристик кредитного ризику. Цi характеристики враховуються при визначеннi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв для групи таких активiв та є iндикаторами спроможностi позичальника (дебiтора) сплатити суму заборгованостi вiдповiдно до умов договору по активах, що оцiнюються.
Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, що колективно оцiнюються на предмет знецiнення, розраховуються на основi передбачених договорами грошових потокiв вiд активiв та попереднього досвiду Банку стосовно того, якою мiрою цi суми стануть простроченими в результатi минулих збиткових подiй, i якою мiрою цi такi простроченi суми можна буде вiдшкодувати.  Попереднiй досвiд коригується з урахуванням iснуючих даних, якi вiдображають вплив поточних умов, якi не впливали на той перiод, на якому базується попереднiй досвiд збиткiв, та вилучається вплив тих умов у попередньому перiодi, якi не iснують на даний момент. 
Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву у сумi, необхiднiй для зменшення балансової вартостi активу до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв (без урахування майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих  за первiсною ефективною процентною ставкою для даного активу. 
Розрахунок поточної вартостi оцiночних майбутнiх грошових потокiв забезпеченого заставою фiнансового активу вiдображає грошовi потоки, що можуть виникнути у результатi звернення стягнення на предмет застави за вирахуванням витрат на отримання та продаж застави, незалежно вiд ступеня ймовiрностi звернення стягнення на предмет застави.  
За наявностi у позичальника хоча б одного iндивiдуально суттєвого фiнансового активу всi iншi фiнансовi активи такого позичальника також визнаються iндивiдуально суттєвими. Фiнансовi активи одного боржника, якi кожен окремо не є суттєвим, визнаються такими, що є iндивiдуально несуттєвими. 
Якщо у наступному перiодi величина збитку вiд знецiнення активу зменшується, i це зменшення може бути об'єктивно вiднесено до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд знецiнення, то визнаний ранiше збиток вiд знецiнення зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Сума зменшення вiдображається у складi прибутку чи збитку за рiк.  

Припинення визнання фiнансових активiв 
Банк припиняє визнання фiнансових активiв, (а) коли цi активи погашенi або строк дiї прав на грошовi потоки, пов'язанi з цими активами, закiнчився, або (б) Банк передав права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або заключив угоду про передачу, i при цьому (i) також передав всi ризики i винагороди, пов'язанi з володiнням цими активами, або (ii) нi передав, нi зберiг практично всi ризики i винагороди, пов'язанi з володiнням цими активами, але втратив право контролю по вiдношенню даних активiв, або (в) коли вiдбулось списання активу за рахунок сформованого резерву. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй третiй сторонi без введення обмежень на продаж. 

Модифiкацiя фiнансових активiв 
Iнколи Банк переглядає або модифiкує договiрнi умови за фiнансовими активами. 
Модифiкацiя може не призводити до припинення визнання такого фiнансового активу або призводити до припинення визнання фiнансового активу з наступним визнанням нового фiнансового активу.
Слiд припиняти визнання iснуючого активу i визнавати новий у разi, якщо у результатi переговорiв або iншої модифiкацiї контрактнi грошовi потоки змiнюються суттєво. 
Чинниками, якi слiд аналiзувати з цiєю метою, пропонується розглядати, серед iнших, такi: 
ў	зменшення контрактних грошових потокiв до сум, якi позичальник, як очiкується, спроможний сплатити, якщо такий позичальник має фiнансовi труднощi; 
ў	встановлення iстотно нових умов, таких як прив'язка дохiдностi за активом до частки прибутку або капiталу, що суттєво впливає на профiль ризикiв за фiнансовим активом; 
ў	суттєве продовження строку дiї кредиту у зв'язку з фiнансовими труднощами позичальника; 
ў	суттєва змiна процентної ставки; 
ў	змiна валюти, у якiй деномiнований кредит; 
ў	внесення змiн у заставу, iншi види захисту вiд ризикiв та механiзми пiдвищення кредитної якостi, що суттєво впливає на кредитний ризик, притаманний фiнансовому активу 
Якщо модифiкованi умови вiдрiзняються суттєво, так що права на грошовi потоки по первинному активу закiнчуються, Банк припиняє визнання первинного фiнансового активу та визнає новий актив за справедливою вартiстю. Датою перегляду умов вважається дата первинного визнання для цiлей розрахунку послiдуючого знецiнення, в тому числi для визначення факту значного збiльшення кредитного ризику. Банк також оцiнює вiдповiднiсть нового кредиту або боргового iнструменту критерiю здiйснення платежiв виключно в рахунок основної суми боргу i процентiв. Любi розходження мiж балансовою вартiстю первинного активу, визнання якого припинено, i справедливою вартiстю нового, значно модифiкованого активу, вiдображається в складi прибутку або збитку вiд припинення визнання, якщо суть розходжень не вiдноситься до операцiй з власниками. 
В ситуацiї, коли перегляд умов було визвано фiнансовими труднощами позичальника i його нездатнiстю виконувати первинно узгодженi платежi, Банк порiвнює первиннi i скоригованi очiкуванi грошовi потоки по активу на предмет значних вiдмiнностей ризикiв та вигiд по активу в результатi модифiкацiї умов договору. Якщо ризики та вигоди не змiнюються, то значна вiдмiннiсть модифiкованого активу вiд первинного активу є вiдсутньою i його модифiкацiя не приводить до припинення визнання. Банк виконує перерахунок валової балансової вартостi шляхом дисконтування модифiкованих грошових потокiв договору по первиннiй ефективнiй ставцi (або по ефективнiй процентнiй ставцi, скоригованiй з врахуванням кредитного ризику для придбаних або створених первинно-знецiнених фiнансових активiв) i визнає прибуток або збиток вiд модифiкацiї в складi прибутку або збитку Банку.
Банк перераховує валову балансову вартiсть фiнансового активу та визнає доходи або витрати вiд модифiкацiї, якщо умови договору за фiнансовим активом переглядаються за згодою сторiн або вiдбувається будь-яка iнша модифiкацiя, що не призводить до припинення визнання первiсного фiнансового активу.
Банк розраховує нову валову балансову вартiсть як теперiшню вартiсть переглянутих або модифiкованих грошових потокiв, передбачених договором, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка (або первiсною ефективною ставкою вiдсотка, скоригованою з урахуванням кредитного ризику - для придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв). Банк уключає витрати на операцiю в балансову вартiсть модифiкованого фiнансового активу та амортизує їх протягом строку дiї такого активу.
Банк визнає рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю за первiсними умовами та валовою балансовою вартiстю за переглянутими або модифiкованими умовами як доходи або витрати вiд модифiкацiї.
Банк припиняє визнавати первiсний фiнансовий актив i визнає новий фiнансовий актив, якщо переглянутi або модифiкованi грошовi потоки, передбаченi договором, призводять до припинення визнання первiсного фiнансового активу. Банк визнає на дату модифiкацiї новий фiнансовий актив за справедливою вартiстю, ураховуючи витрати на операцiю, пов'язанi зi створенням нового фiнансового активу (за винятком нового активу, який облiковується за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки), та визначає суму очiкуваних кредитних збиткiв протягом 12 мiсяцiв.
Банк визнає кумулятивнi змiни в очiкуваних кредитних збитках протягом усього строку дiї фiнансового активу, якщо в результатi модифiкацiї виникає новий фiнансовий актив, який є знецiненим пiд час первiсного визнання.

Списання фiнансових активiв 
Фiнансовi активи списуються за рахунок сформованих резервiв, коли Банк вичерпав всi практичнi можливостi по їх стягненню та прийшов до висновку про необгрунтованiсть очiкувань вiдносно вiдшкодування таких активiв. Списання є припиненням визнання. Ознаками, що свiдчать про вiдсутнiсть обгрунтованих очiкувань по вiдношенню вiдшкодувань, є прострочення строку позовної давнини; непогашення боргу внаслiдок недостатностi майна фiзичної особи, за умови, що дiї кредитора, спрямованi на примусове стягнення майна позичальника, не призвели до повного погашення заборгованостi; неможливiсть стягнення заборгованостi в зв'язку з дiєю обставин непереборної сили, стихiйного лиха (форс-мажорних обставин), пiдтверджених у порядку, передбаченому законодавством; прострочення боргу понад 360 днiв. Банк може списати фiнансовi активи, по вiдношенню до яких ще приймаються заходи з примусового стягнення, коли Банк намагається стягнути суми заборгованостi за договором, хоча у нього не має обгрунтованих очiкувань вiдносно їх стягнення. Списана за рахунок резервiв Банку безнадiйна заборгованiсть враховується на позабалансових рахунках за умови наявностi у Банку правових можливостей стягнення заборгованостi на пiдставi рiшення Правлiння Банку. В разi погашення заборгованостi або настання подiй, якi свiдчать про вiдсутнiсть у Банку правових можливостей стягнення заборгованостi згiдно законодавства України, заборгованiсть списується з рахункiв позабалансового облiку на пiдставi рiшення Правлiння Банку. Повернення ранiше списаних сум вiдображається за рахунком для облiку вiдрахувань у резерви або рахунком для облiку повернення ранiше списаної заборгованостi у складi прибутку чи збитку за рiк. 
Критерiями для визначення  вiдсутностi обгрунтованих очiкувань щодо вiдновлення фiнансових активу Банк визначає наступнi:
 	прострочення погашення суми боргу або його частини (основної суми боргу та/або нарахованих доходiв) за фiнансовим активом становить понад 36 мiсяцiв;
 	за попереднi 36 мiсяцiв Банк не отримав суттєвих платежiв за фiнансовим активом;
 	за фiнансовим активом, забезпеченим заставою/забезпеченням, Банк не отримав суттєвих надходжень грошових потокiв вiд реалiзацiї застави/звернення стягнення на забезпечення або Банк не мав доступу/права викупу застави/стягнення забезпечення протягом попереднiх 36 мiсяцiв;
 	Банк не змiг здiйснити продаж фiнансового активу за три спроби поспiль шляхом вiдкритого (вiдкритих) аукцiону (аукцiонiв) з використанням електронних торгових систем або iншим способом;
 	у Банку наявна iнформацiя про те, що заборгованiсть за фiнансовим активом щодо боржника списана iншим банком;
 	наявнiсть однiєї з iнших ознак безнадiйної заборгованостi, зокрема:
"	заборгованiсть, строк позовної давностi за якою минув;
"	смерть позичальника-фiзичної особи;
"	заборгованiсть, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дiєю обставин непереборної сили, стихiйного лиха (форс-мажорних обставин), пiдтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
"	лiквiдацiя юридичної особи / банкрутство суб'єктiв господарювання / банкрутство фiзичної особи.

Зобов'язання щодо надання кредитiв 
Банк випускає зобов'язання щодо надання кредитiв, якi є зобов'язаннями, за якими вiдзив можливий лише у вiдповiдь на суттєвi негативнi змiни, у т.ч. через збiльшення кредитного ризику. Такi зобов'язання первинно вiдображаються за справедливою вартiстю. Сума комiсiйної винагороди амортизується лiнiйним методом протягом строку дiї зобов'язання, за виключенням зобов'язання по наданню кредитiв, у випадку, якщо iснує вiрогiднiсть того, що Банк заключить конкретну кредитну угоду i не буде планувати реалiзацiю кредиту протягом короткого перiоду пiсля його надання: такi комiсiйнi доходи, пов'язанi iз зобов'язанням надання кредиту, облiковуються як доходи майбутнiх перiодiв i включаються в балансову вартiсть виданого кредиту при первинному визнаннi. 
В кiнцi кожного звiтного перiоду зобов'язання за наданими кредитами оцiнюються на основi моделi очiкуваних кредитних збиткiв за кредитом та з урахуванням фактору кредитної конверсiї (CCF).

Забезпечення, отримане у власнiсть за неплатежi 
Забезпечення, отримане у власнiсть за неплатежi, представляє фiнансовi та не фiнансовi активи, отриманi Банком при врегулюваннi прострочених кредитiв. Цi активи первинно визнаються за справедливою вартiстю при отриманнi та включаються в основнi засоби, iншi фiнансовi активи, iнвестицiйну нерухомiсть або запаси в складi iнших активiв в залежностi вiд їх характеру, а також намiрiв Банку по вiдношенню до їх утримання, а в подальшому облiковуються вiдповiдно до облiкової полiтики Банку для цих категорiй активiв.

Фiнансовi зобов'язання 
Категорiї оцiнки фiнансових зобов'язань 
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як в подальшому оцiнюванi за амортизованою вартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка, крiм: (i) фiнансових зобов'язань, оцiнюваних за справедливою вартiстю через прибутки/збитки; (ii) зобов'язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової; (iii) договорiв фiнансової гарантiї, аваля, поручительства. 

Первинне визнання та оцiнка 
Всi фiнансовi зобов'язання первинно визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням (у випадку залучених кредитiв, займiв, отриманих депозитiв та кредиторської заборгованостi) витрат, що безпосередньо вiдносяться до їх первинного випуску. 

Послiдуюча оцiнка 
Послiдуюча оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї. 
Банк у подальшому пiсля первiсного визнання оцiнює зобов'язання з кредитування, наданi за ставкою, нижчою, нiж ринкова, та фiнансовi гарантiї за найбiльшою з двох таких величин:
1) сумою оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки;
2) сумою справедливої вартостi фiнансового зобов'язання за мiнусом амортизацiї накопиченого доходу згiдно з принципами його визнання.

Припинення визнання фiнансового зобов'язання
Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватись, коли воно виконане, анульоване або минає строк його дiї. У випадку коли iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюється на iнше вiд того самого кредитора на суттєво iнших умовах, або в умови iснуючого зобов'язання вносяться iстотнi коригування, то така замiна або коригування вважаються припиненням визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання, а рiзниця вiдповiдної балансової вартостi визнається у Звiтi про прибутки та збитки.
4.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi можна конвертувати в готiвку за першою вимогою i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi Банку, в банкоматах та ПТКС, залишки на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України та на кореспондентських рахунках в iнших банках, кредити та депозити "овернайт" в iнших банках за умови вiдсутностi кредитного ризику. 
Залишки грошових коштiв обов'язкового резерву, який пiдтримується Банком вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України, не можуть використовуватись для фiнансування повсякденних операцiй Банку i, вiдповiдно, не вважаються компонентом грошових коштiв. 
Iнформацiя про грошовi кошти та їх еквiваленти розкривається Банком у примiтцi 6 "Грошовi кошти та їх еквiваленти".
4.5. Кредити та заборгованiсть банкiв
У процесi звичайної дiяльностi Банк надає кошти або розмiщує депозити в iнших банках на рiзнi строки. 
Кошти, наданi банкам з фiксованими термiнами погашення, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Кошти, якi не мають фiксованих термiнiв погашення, облiковуються за амортизованою собiвартiстю вiдповiдно до очiкуваних дат погашення таких активiв. Суми, розмiщенi в банках, облiковуються за вирахуванням будь-якого резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення.
4.6. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Банк оцiнює кредити пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної процентної ставки за мiнусом суми сформованого резерву для вiдшкодування можливих втрат за кредитними операцiями.
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку пiд час первiсного визнання прибуток або збиток на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового активу або фiнансового зобов'язання та вартiстю договору в кореспонденцiї з рахунками дисконту (премiї), якщо ефективна процентна ставка за цим iнструментом є вищою або нижчою, нiж ринкова. Рiзниця мiж справедливою вартiстю фiнансового активу або фiнансового зобов'язання та вартiстю договору за операцiями з акцiонерами Банку вiдображається в капiталi за рахунками капiталу та включається частинами до нерозподiленого прибутку (збитку) протягом перiоду його утримання або загальною сумою пiд часу вибуття фiнансового iнструменту. 
Банк визнає процентний дохiд за фiнансовими активами  на валову балансову вартiсть такого активу на Стадiях 1 та 2 з використанням ефективної процентної ставки, що застосовується для дисконтування оцiнених очiкуваних грошових потокiв пiд час визначення зменшення корисностi фiнансового активу. За кредитами на Стадiї 3 знецiнення Банк щомiсячно додатково визнає знецiнення процентних доходiв, яке розраховується за методом ефективної ставки вiдсотка на амортизовану собiвартiсть фiнансового активу
Протягом звiтного 2020 року Банк надавав клiєнтам гарантiї забезпечення пропозицiї та гарантiї забезпечення виконання умов договорiв. Наданi фiнансовi гарантiї первiсно оцiнювались за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi отриманих комiсiй (винагороди за надану гарантiю).  Комiсiя, отримана за надану гарантiю, амортизується протягом строку дiї вiдповiдної гарантiї прямолiнiйним методом. 
З метою пiдтримання платоспроможностi позичальникiв, що потрапили у скрутне становище внаслiдок непередбачених обставин, вiдповiдного зменшення кредитного ризику та забезпечення стабiльностi своєї дiяльностi, Банк здiйснює реструктуризацiю кредитних операцiй.
Реструктуризацiя - змiна iстотних умов за попереднiм договором шляхом укладання додаткової угоди з боржником у зв'язку з фiнансовими труднощами боржника (за визначенням Банку) та необхiднiстю створення сприятливих умов для виконання ним зобов'язань за активом (змiна процентної ставки; скасування (повнiстю або частково) нарахованих i несплачених боржником фiнансових санкцiй (штрафу, пенi, неустойки) за несвоєчасне внесення платежiв за заборгованiстю боржника, змiна графiка погашення боргу, змiна розмiру комiсiї тощо).
Банк постiйно аналiзує реструктуризованi кредити з метою контролю якостi проведення реструктуризацiї кредитiв та можливостi здiйснення майбутнiх платежiв. Такi кредити й надалi продовжують оцiнюватись на предмет зменшення корисностi.
Первiсно знецiненими фiнансовими активами можуть бути придбанi активи, а також внутрiшньо створенi - наприклад, новi, що наданi клiєнту в дефолтi, та реструктуризованi (суттєво модифiкованi). Первiсно знецiненi фiнансовi активи первiсно визнаються на основi справедливої вартостi. Якщо iнструмент придбаний не за ринкових умов, окремо визнаються додатковi прибутки/втрати. За первiсно знецiненими фiнансовими активами первiсно очiкуванi кредитнi збитки включенi в ефективну ставку, а збiльшення (зменшення) очiкуваних кредитних збиткiв пiсля первiсного визнання визнається через резерв пiд знецiнення. Банк не визнає оцiночний резерв для придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв на дату первiсного визнання. Первiсно очiкуванi кредитнi збитки за таким фiнансовим активом уключаються до ефективної ставки вiдсотка, скоригованої з урахуванням кредитного ризику. При припиненнi визнання придбаних кредитiв суми перевищення отриманої компенсацiї над балансовою вартiстю визнаються Банком як доходи вiд припинення визнання фiнансового активу у Звiтi про прибутки та збитки.
Банк визнає процентнi доходи i витрати за рахунками процентних доходiв i витрат за класами 6 "Доходи", 7 "Витрати" Плану рахункiв iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Банк для визнання процентних доходiв застосовує номiнальну процентну ставку за фiнансовими iнструментами, за якими неможливо визначити майбутнi грошовi потоки (кредити овердрафт, вiдновлювальнi кредитнi лiнiї, вклади/депозити на вимогу), i до яких ефективна ставка вiдсотка не застосовується.
Банк вiдображає нарахованi проценти за фiнансовими iнструментами за процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), за рахунками з облiку нарахованих процентних доходiв з визнанням у звiтi про прибутки i збитки.
Банк для розрахунку ефективної ставки вiдсотка визначає потоки грошових коштiв з урахуванням усiх умов за фiнансовим iнструментом, у тому числi включає всi комiсiї та iншi суми, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту. Банк використовує потоки грошових коштiв, що передбаченi вiдповiдним договором, протягом строку дiї договору, якщо неможливо достовiрно оцiнити потоки грошових коштiв або очiкуваний строк дiї фiнансового iнструменту.
Банк вiдображає комiсiї, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту, за рахунками дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом.
Комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка за фiнансовим iнструментом, уключають:
1) комiсiйнi за пiдготовчу роботу, отриманi Банком у зв'язку зi створенням або придбанням фiнансового iнструменту, якi включають: комiсiї за оцiнку фiнансового стану позичальника; комiсiї за оцiнку гарантiй, застав; комiсiї за обговорення умов iнструменту; комiсiї за пiдготовку, оброблення документiв та здiйснення операцiї;
2) комiсiї, що отриманi (сплаченi) Банком за зобов'язання з кредитування (резервування кредитної лiнiї) пiд час iнiцiювання кредиту (крiм випадкiв, коли цi зобов'язання з кредитування оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки/збитки), визнаються невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту, якщо є ймовiрнiсть того, що кредитний договiр буде укладено. Комiсiї визнаються комiсiйними доходами (витратами) на кiнець строку зобов'язання, якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закiнчується без надання кредиту;
3) iншi комiсiї, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту.
Комiсiйнi, якi не є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка за фiнансовим iнструментом, уключають:
1) комiсiї за супроводження кредитiв;
2) комiсiї за зобов'язання з кредитування (крiм випадкiв, коли цi зобов'язання з кредитування оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки/збитки), якщо укладення кредитного договору є малоймовiрним;
3) комiсiї за синдикування кредиту, отриманi Банком, який виступає органiзатором синдикованого кредиту i не є одним iз кредиторiв (або є одним iз кредиторiв, але отримує таку саму ефективну ставку за своєю частиною синдикованого кредиту, як й iншi учасники, за умови, що вiн несе такi самi ризики, як й iншi учасники).
Банк амортизує всi комiсiйнi та iншi суми, сплаченi або отриманi, витрати на операцiї та iншi премiї та знижки, що включенi в ефективну ставку вiдсотка, протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструменту або, якщо комiсiйнi та iншi суми, сплаченi або отриманi, витрати на операцiї, премiї або знижки належать до коротшого перiоду, то застосовується цей перiод.
Банк ураховує первiсно очiкуванi кредитнi збитки в грошових потоках пiд час розрахунку ефективної ставки вiдсотка, скоригованої з урахуванням кредитного ризику, для придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв пiд час первiсного визнання.
Ефективна процентна ставка змiнюється за фiнансовими iнструментами з плаваючою процентною ставкою в разi перiодичної переоцiнки грошових потокiв з метою вiдображення ринкових процентних ставок.
Банк здiйснює коригування валової балансової вартостi фiнансового активу чи амортизованої собiвартостi фiнансового зобов'язання для вiдображення фактичних та переглянутих попередньо оцiнених грошових потокiв, якщо надалi вiн переглядає попереднi оцiнки сум платежiв та надходжень (за винятком модифiкацiї та змiн оцiнок очiкуваних кредитних збиткiв) за фiнансовими iнструментами.
Банк перераховує валову балансову вартiсть фiнансового активу або амортизовану собiвартiсть фiнансового зобов'язання шляхом розрахунку теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв, передбачених договором, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим iнструментом (у разi придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв - з використанням ефективної ставки вiдсотка, скоригованої з урахуванням кредитного ризику). Коригування визнається в складi процентних доходiв/витрат в кореспонденцiї з рахунками дисконту/премiї.
Банк визнає процентний дохiд за фiнансовими активами на першiй та другiй стадiї кредитного ризику (визнано оцiночний резерв на першiй та другiй стадiї зменшення корисностi) на валову балансову вартiсть таких активiв з використанням первiсної ефективної ставки вiдсотка.
Банк визнає процентний дохiд за фiнансовими активами на третiй стадiї зменшення корисностi (визнано оцiночний резерв на 3 стадiї зменшення корисностi) на амортизовану собiвартiсть (зменшену на суму резерву) таких активiв з використанням ефективної ставки вiдсотка.
Iнформацiя про кредити та заборгованiсть клiєнтiв розкривається у Звiтi про фiнансовий стан та примiтцi 8 "Кредити та заборгованiсть клiєнтiв". 
4.7. Iнвестицiї в цiннi папери
Фiнансовi iнвестицiї в залежностi вiд моделi управлiння ними можуть оцiнюватись:
-	за амортизованою собiвартiстю,
-	за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд,
-	за справедливою вартiстю через прибутки та збитки.
Iнвестицiї, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, являють собою iнвестицiї в борговi цiннi папери та акцiї, якi утримуються в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання договiрних грошових потокiв, якi є виключно платежами у рахунок основної суми боргу та процентiв на непогашену частину основної суми. Iнвестицiї, що вiдображаються за амортизованою собiвартiстю, первiсно визнаються за справедливою вартiстю iз врахуванням вiдповiдних витрат на проведення операцiї. У тих випадках, коли справедлива вартiсть наданої компенсацiї не дорiвнює справедливiй вартостi боргових цiнних паперiв, наприклад, коли борговi цiннi папери мають ставку, вищу/нижчу вiд ринкової, рiзниця мiж справедливою вартiстю наданої компенсацiї та справедливою вартiстю боргових цiнних паперiв визнається як прибуток/збиток при первiсному визнаннi фiнансового активу i включається до звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд вiдповiдно до характеру цих збиткiв за звичайними операцiями або до складу власного капiталу - за операцiями з акцiонерами.
Пiсля первiсного визнання цi iнвестицiї вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Iнвестицiї, що вiдображаються за амортизованою вартiстю, вiдображаються за вирахуванням резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення.
Iнвестицiї, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд, являють собою iнвестицiї в борговi цiннi папери та акцiї, якi утримуються в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання грошових потокiв, якi є виключно платежами у рахунок основної суми боргу та процентiв на непогашену частину основної суми, так i шляхом продажу. Такi борговi цiннi папери первiсно вiдображаються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Надалi цiннi папери оцiнюються за справедливою вартiстю з вiднесенням результату переоцiнки до iншого сукупного доходу, за винятком збитку вiд знецiнення, прибуткiв або збиткiв вiд операцiй з iноземною валютою та процентних доходiв, нарахованих з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, визнаються безпосередньо у звiтi  про   прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Пiд час продажу прибуток/збиток, ранiше вiдображений у капiталi, буде вiдображений у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Результат вiд продажу iнвестицiй, що облiковуються    за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд, визнається у  звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд на момент вибуття та складає рiзницю мiж цiною продажу та балансовою вартiстю на момент здiйснення операцiї.
Iнвестицiї що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки або збитки являють собою iнвестицiї в борговi цiннi папери та iнструменти капiталу,  якi не вiдповiдають критерiям щодо їх подальшої оцiнки за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд. Витрати на операцiї з придбання таких iнвестицiй вiдображаються у звiтi  про   прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд на момент їх здiйснення.
Для визначення справедливої вартостi iнвестицiй, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки або збитки, Банк використовує ринковi котирування. Якщо активний ринок для iнвестицiй вiдсутнiй, Банк визначає справедливу вартiсть, використовуючи методики оцiнки. Цi методики включають використання останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого, практично iдентичного, iнструмента, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi прийнятнi методи. У разi наявностi методики оцiнки, яка зазвичай використовується учасниками ринку для визначення цiни iнструмента, та за наявностi пiдтвердження, що ця методика забезпечує достовiрне визначення цiн, отриманих при фактичному проведеннi ринкових операцiй, Банк застосовує цю методику.
Портфель цiнних паперiв Банку оцiнюється з вiдображенням змiн справедливої вартостi iнвестицiй в iнструменти капiталу у складi iншого сукупного доходу. Такий вибiр здiйснюється для кожної iнвестицiї окремо. За iнвестицiями в iнструменти капiталу збиток вiд зменшення корисностi не визнається. Банк здiйснює переоцiнку фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi, пiсля нарахування процентiв та амортизацiї дисконту/премiї, формування оцiночного резерву пiд кредитнi збитки не рiдше нiж один раз на мiсяць.

4.8. Похiднi фiнансовi iнструменти
Похiдний iнструмент - це фiнансовий iнструмент або iнший контракт, який характеризується такими ознаками:
 	його вартiсть змiнюється у вiдповiдь на змiну встановленої ставки вiдсотка, цiни фiнансового iнструмента, товарної цiни, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок тощо за умови, що у випадку не фiнансової змiнної величини, ця змiнна величина не є визначеною для сторони базового контракту;
 	який не вимагає початкових чистих iнвестицiй, менших нiж тi, що були б потрiбнi для iнших типiв контрактiв, якi, за очiкуванням, мають подiбну реакцiю на змiни ринкових факторiв;
 	який погашається на майбутню дату.
Банк укладає договори похiдних фiнансових iнструментiв, включаючи угоди щодо купiвлi-продажу та обмiну (конвертацiї) iноземної валюти з iншими банками, та валютнi свопи, призначенi для управлiння валютним ризиком та ризиком лiквiдностi, а також для цiлей торгiвлi. Такi похiднi фiнансовi iнструменти  первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю. Витрати на операцiї визнаються за рахунками витрат пiд час їх первiсного визнання. Всi похiднi фiнансовi iнструменти вiдображаються як активи, коли їх справедлива вартiсть має позитивне значення, i як зобов'язання, коли їх справедлива вартiсть вiд'ємна. 
Похiднi фiнансовi iнструменти, що використовуються Банком, не призначенi для хеджування i не квалiфiкуються для облiку  хеджування.
4.9. Договори продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз зобов'язанням зворотного викупу (продажу)
Договори продажу та зворотної купiвлi цiнних паперiв (договори "репо") вiдображаються як забезпеченi операцiї фiнансування. Цiннi папери, реалiзованi за договорами "репо", вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан i, одночасно, як переданi у заставу за договорами "репо", у разi наявностi у контрагента права на продаж або повторну заставу цих цiнних паперiв. Вiдповiднi зобов'язання включаються до складу заборгованостi перед кредитними установами або клiєнтами.
Придбання цiнних паперiв за договорами зворотного продажу (зворотнє "репо") вiдображається у складi заборгованостi кредитних установ чи кредитiв клiєнтам, залежно вiд умов договору. Рiзниця мiж цiною продажу i цiною зворотної купiвлi визнається як проценти i нараховується протягом строку дiї договорiв "репо" за методом ефективної процентної ставки.
Цiннi папери, переданi на умовах позики контрагентам, продовжують вiдображатися у звiтi про фiнансовий стан. Цiннi папери, залученi на умовах позики, не визнаються у звiтi про фiнансовий стан, якщо тiльки вони не продаються третiм особам, коли придбання i продаж вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки як результат вiд операцiй з торговими цiнними паперами. Зобов'язання щодо їх повернення вiдображається в облiку за справедливою вартiстю у складi зобов'язань за торговими операцiями. 
Протягом звiтного року 2020 року Банк проводив операцiї зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання.

4.10. Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї
Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї вiдсутнi у зв'язку з вiдсутнiстю асоцiйованих та дочiрнiх компанiй у Банку.

4.11. Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть - нерухомiсть (земля чи будiвля або частина будiвлi, або їх поєднання), утримувана Банком (власником або лiзингоодержувачем за договором про фiнансовий лiзинг (оренду)) з метою отримання лiзингових (орендних) платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей.
Банком встановленi наступнi критерiї визнання iнвестицiйної нерухомостi:
1)	об'єкт нерухомостi придбано Банком з метою його подальшої передачi у фiнансовий або оперативний лiзинг;
2)	за договором лiзингу в оренду передається не менше 90 % вiд частини об'єкта, та об'єкт оренди передається лiзингоотримувачу на термiн бiльше одного року. 
Пiд час первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється та вiдображається в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, що безпосередньо пов'язанi з її придбанням. Пiсля первiсного визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Банк здiйснює за справедливою вартiстю з визнанням змiн справедливої вартостi в прибутку або збитку; амортизацiя та зменшення корисностi не визнаються. Для визначення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi обов'язковим є залучення Банком суб'єкта оцiночної дiяльностi, що має вiдповiдну лiцензiю вiдповiдно до вимог Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi". Банк переглядає справедливу вартiсть щорiчно, перед складанням фiнансової звiтностi.  
Проведена суб'єктом оцiночної дiяльностi оцiнка майна оформлюється Звiтом про оцiнку майна (акт оцiнки майна), який мiстить висновки про вартiсть майна та пiдтверджує виконанi процедури з оцiнки майна, здiйсненої суб'єктом оцiночної дiяльностi.   
Оцiнювач визначає справедливу вартiсть основних засобiв на базi їх ринкової вартостi. Якщо рiзниця балансової вартостi iнвестицiйної нерухомостi та визначеної суб'єктом оцiночної дiяльностi її справедливої вартостi не є суттєвою (10 %), вартiсть iнвестицiйної нерухомостi не коригується.

4.12. Гудвiл
Гудвiл (вартiсть дiлової репутацiї) - нематерiальний актив, вартiсть якого визначається як рiзниця мiж ринковою цiною та балансовою вартiстю активiв пiдприємства як цiлiсного майнового комплексу, що виникає в результатi використання кращих управлiнських якостей, домiнуючої позицiї на ринку товарiв, послуг, нових технологiй тощо. Вартiсть гудвiлу не пiдлягає амортизацiї i не враховується пiд час визначення витрат платника податку, щодо активiв якого виник такий гудвiл. 
Протягом звiтного 2020 року Банком гудвiл не визнавався.	
4.13. Основнi засоби
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi Банк утримує з метою використання у процесi своєї дiяльностi, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких з дати введення в експлуатацiю становить понад один рiк та вартiсть яких (з урахуванням ПДВ) за одиницю або комплект перевищує 6 000,00 грн. (з 23.05.2020 р. вартiсний критерiй складає 20 000 грн.). 
Необоротнi матерiальнi активи вартiстю до 6 000,00 грн. (з 23.05.2020 р. вартiсний критерiй складає 20 000 грн.) та термiном корисного використання, що перевищує один рiк, визнаються малоцiнними необоротними матерiальними активами. 
Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю. В суму придбання включається цiна придбання, держмито, митний збiр, витрати на доставку та розвантаження, витрати на установку та iншi витрати, що безпосередньо пов'язанi з цiєю операцiєю. 
Первiсна вартiсть необоротних активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), в результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкту.
Пiсля первiсного визнання об'єктiв необоротних активiв їх подальший облiк у Банку здiйснюється iз застосуванням методу первiсної вартостi (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Переоцiнка необоротних активiв не здiйснюється.
Витрати на поточний ремонт та утримання активiв вiдносяться на витрати в мiру їх здiйснення i не впливають на балансову вартiсть необоротних активiв.
У разi прийняття рiшення Правлiнням Банку щодо здiйснення переоцiнки вiдповiдної групи об'єктiв основних засобiв, подальший облiк цiєї групи основних засобiв буде здiйснюватись за методом переоцiненої вартостi (справедливої вартостi) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.   
За прийнятим рiшенням Правлiння Банку щодо здiйснення переоцiнки Банк переоцiнює об'єкт основних засобiв, якщо його залишкова вартiсть суттєво (бiльш, нiж на 10%) вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату складання балансу. Переоцiнку нематерiальних активiв Банк здiйснює за справедливою вартiстю, якщо для таких активiв є активний ринок. 
У разi здiйснення переоцiнки об'єкта на ту ж дату здiйснюється переоцiнка вартостi всiх без виключення об'єктiв групи або пiдгрупи необоротних активiв (крiм тих нематерiальних активiв, щодо яких немає активного ринку).
Переоцiнка групи основних засобiв, об'єкти якої були переоцiненi в попереднiх перiодах, надалi має проводитися з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi. 
У разi здiйснення Банком переоцiнки вiдповiдної групи нематерiальних активiв у подальшому вони пiдлягають щорiчнiй переоцiнцi.
Не пiдлягають переоцiнцi малоцiннi необоротнi матерiальнi активи.
За результатами проведеної щорiчної обов'язкової iнвентаризацiї Центральна iнвентаризацiйна комiсiя може надавати пропозицiї щодо необхiдностi визначення справедливої вартостi основних засобiв та/або нематерiальних активiв.
Перегляд балансової вартостi основних засобiв здiйснюється Iнвентаризацiйною комiсiєю шляхом визначення спiввiдношення справедливої вартостi об'єкта та його залишкової вартостi.
Залишкова вартiсть вважається пiдтвердженою, якщо Iнвентаризацiйна комiсiя не внесла пропозицiї на розгляд Правлiння Банку щодо змiни вартостi основних засобiв i необхiдностi проведення їх переоцiнки.
При необхiдностi перегляд (дослiдження) вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв та їх переоцiнка здiйснюється протягом року.
Для порiвняння   залишкової  вартостi  об`єкта основних засобiв та/або нематерiальних активiв  iз  справедливою  вартiстю  подiбних  об`єктiв  використовуються  данi  прайс-листiв  або iнших iнформацiйних носiїв  активного ринку основних засобiв та/або нематерiальних активiв.
У звiтному 2020 роцi Банк не визнавав зменшення корисностi основних засобiв, враховуючи вiдсутнiсть можливої втрати економiчних вигод основних засобiв, що облiковуються  на балансi Банку.
4.14. Нематерiальнi активи
До нематерiальних активiв вiдносяться немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми та можуть бути iдентифiкованi. Нематерiальний актив визнається активом, якщо є ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних iз його використанням, та його вартiсть може бути достовiрно визначена. Нематерiальнi активи включають у себе придбанi лiцензiї та програмне забезпечення i вiдображаються за первiсною вартiстю, яка складається з фактичних витрат на придбання (виготовлення) i приведення у стан, при якому вони придатнi до використання вiдповiдно до запланованої мети.  
У подальшому нематерiальнi активи вiдображаються за фактичною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
На кожний нематерiальний актив встановлюється iндивiдуальний термiн корисного використання, що визначається Банком самостiйно, виходячи з наступних критерiїв: досвiд роботи Банку з подiбними активами, сучасними тенденцiями у розвитку програмних продуктiв, експлуатацiйними характеристиками.
Перегляд норм амортизацiї та термiнiв корисного використання введених в експлуатацiю нематерiальних активiв здiйснюється у разi змiни очiкуваних вигод вiд їх використання. Протягом звiтного 2020 року Банк не проводив змiн норм амортизацiї та строкiв корисного використання нематерiальних активiв. 
Зменшення корисностi нематерiальних активiв протягом звiтного 2020 року Банком не визнавалось, враховуючи вiдсутнiсть можливої втрати економiчної вигоди вiд нематерiальних активiв, що облiковуються  на балансi Банку.
4.15. Оперативний лiзинг (оренда), за яким банк є орендодавцем
Оперативний лiзинг - господарська операцiя Банку, що передбачає передачу лiзингоодержувачу в тимчасове користування  активу на строк, що не перевищує строку його повної амортизацiї, з обов`язковим поверненням такого активу пiсля закiнчення строку дiї лiзингової угоди. Актив, переданий в оперативний лiзинг, залишається у складi  необоротних активiв Банку. Передача  активу здiйснюється на пiдставi акту-прийому передачi.
Облiк необоротних активiв, переданих в оперативний лiзинг, може вестись лiзингодавцем у складi основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi. 
Протягом строку лiзингу (оренди) лiзингодавець нараховує амортизацiю за активами, переданими в оперативний лiзинг (оренду), на загальних пiдставах.
Враховуючи принцип  нарахування,  Банк  щомiсячно  нараховує  лiзинговi платежi,  якi визначенi в  договорi лiзингу,  незалежно вiд умов сплати таких платежiв. Нарахування здiйснюється в перший робочий день мiсяця. 
У разi перерахування лiзингоодержувачем  авансової оплати на строк, що перевищує звiтний мiсяць,  сума  лiзингових платежiв облiковується у складi доходiв майбутнiх перiодiв.  Протягом  наступних  звiтних  перiодiв  вона поступово вiдноситься на доходи Банку.
Витрати по утриманню та експлуатацiї наданого в лiзинг активу може нести як  Банк, так i лiзингоотримувач, в залежностi вiд умов договору.  Якщо  витрати по утриманню та експлуатацiї наданого в лiзинг активу  несе   Банк, тодi  облiк  таких  витрат  здiйснюється в  звичайному режимi, що визначений  внутрiшнiми документами Банку.
Повернення активу лiзингоотримувачем  здiйснюється  в строки та на умовах, що визначенi в договорi лiзингу, та вiдбувається на пiдставi акту прийому-передачi.

4.16. Фiнансовий лiзинг (оренда), за яким банк є орендодавцем
Фiнансовий лiзинг - господарська операцiя, що передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом i придбане або виготовлене орендодавцем, а також усiх ризикiв та винагород, пов'язаних iз правом користування та володiння об'єктом лiзингу. 
Лiзинг (оренда) вважається фiнансовим, якщо лiзинговий (орендний) договiр мiстить одну з таких умов: 
 	об'єкт лiзингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 вiдсоткiв його первiсної вартостi, а орендар зобов'язаний на пiдставi лiзингового договору та протягом строку його дiї придбати об'єкт лiзингу з наступним переходом права власностi вiд орендодавця до орендаря за цiною, визначеною у такому лiзинговому договорi;
 	балансова (залишкова) вартiсть об'єкта лiзингу на момент закiнчення дiї лiзингового договору, передбаченого таким договором, становить не бiльш як 25 вiдсоткiв первiсної вартостi цiни такого об'єкта лiзингу, що дiє на початок строку дiї лiзингового договору; 
 	сума лiзингових (орендних) платежiв з початку строку оренди дорiвнює первiснiй вартостi об'єкта лiзингу або перевищує її; 
 	майно, що передається у фiнансовий лiзинг, виготовлене за замовленням лiзингоотримувача (орендаря) та пiсля закiнчення дiї лiзингового договору не може бути використаним iншими особами, крiм лiзингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологiчних та якiсних характеристик.
Орендодавець на початок строку оренди визнає активи, якi наданi у фiнансову оренду як наданий кредит [фiнансовий лiзинг (оренда)] в сумi чистої iнвестицiї в оренду, i припиняє визнання об'єкта фiнансового лiзингу (оренди). 
Орендодавцем розраховується чиста iнвестицiя в оренду як теперiшня вартiсть орендних платежiв i теперiшня вартiсть негарантованої лiквiдацiйної вартостi активу, дисконтована iз застосуванням припустимої ставки вiдсотка, передбаченої в договорi.
Орендодавцем первiснi прямi витрати мають включатися до первiсної оцiнки чистої iнвестицiї. Припустима ставка вiдсотка в орендi має визначатися так, що первiснi прямi витрати включаються автоматично в чисту iнвестицiю в оренду i окремо не додаються.
Оренднi платежi на дату початку строку оренди, що включаються в оцiнку чистої iнвестицiї в оренду i не отриманi на дату початку оренди, складаються з таких платежiв за право використання базовим активом протягом строку оренди:
1)	фiксованi платежi з вирахуванням будь-яких стимулiв до оренди, що пiдлягають сплатi;
2)	змiннi оренднi платежi, що залежать вiд iндексу або ставки, первiсно оцiненi з використанням iндексу або ставки на дату початку оренди;
3)	платежi з будь-яких гарантiй лiквiдацiйної вартостi, наданi орендодавцевi орендарем, стороною, пов'язаною з орендарем, або третьою стороною, не пов'язаною з орендодавцем, i спроможною з фiнансової точки зору погасити зобов'язання за гарантiєю;
4)	платежi цiни реалiзацiї можливостi придбання, якщо орендар обгрунтовано впевнений у тому, що вiн реалiзує таку можливiсть;
5)	платежi в рахунок штрафiв за припинення термiну дiї оренди, якщо умовами оренди передбачено можливiсть припинення оренди орендарем.
Для орендодавця оренднi платежi також включають будь-якi гарантiї лiквiдацiйної вартостi, наданi орендодавцю орендарем, стороною, пов'язаною з орендарем, або третьою стороною, не пов'язаною з орендодавцем, i спроможною з фiнансової точки зору виконувати зобов'язання за гарантiєю. Оренднi платежi не включають платежi, вiднесенi на компоненти, не пов'язанi з орендою.
Орендодавець визнає фiнансовий дохiд протягом строку оренди на основi моделi, яка вiдображає сталу перiодичну норму прибутковостi на чистi iнвестицiї орендодавця в оренду.
Орендодавець до чистої iнвестицiї в оренду застосовує вимоги МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".

4.17. Лiзинг (оренда), за яким банк є орендарем
Банк оцiнює договiр лiзингу (оренди) (далi - договiр оренди) у цiлому або окремi компоненти як договiр оренди, якщо виконуються такi критерiї:
ў	актив є iдентифiкованим;
ў	лiзингоодержувачу (орендарю) (далi - орендар) передається право отримувати практично всi економiчнi вигоди вiд використання iдентифiкованого активу протягом усього перiоду використання активу;
ў	орендарю передається право визначати спосiб використання активу протягом усього перiоду використання в обмiн на компенсацiю;
ў	орендодавець не має iстотного права замiни активу протягом строку його використання.
Банк визначає строк оренди як невiдмовний перiод оренди разом з:
ў	перiодами, на якi розповсюджуються право продовження оренди, якщо орендар обгрунтовано впевнений у тому, що вiн скористається такою можливiстю;
ў	перiодами, на якi розповсюджуються право припинити дiю оренди, якщо орендар обгрунтовано впевнений у тому, що вiн не скористається такою можливiстю.
Банк переглядає строк оренди, якщо сталася змiна невiдмовного перiоду оренди.
Банк має право не визнавати договiр орендою i не вiдображати в облiку актив з прав користування та орендне зобов'язання у разi:
ў	короткострокової оренди - строк договору оренди (вiд дати укладання до дати погашення) менше або дорiвнює 1 року (також для першого застосування з 01.01.2019 р. - з дати першого застосування);
ў	оренди, за якою вартiсть об'єкту оренди менше або дорiвнює 5 000,00 доларiв США в еквiвалентi за курсом НБУ на дату визнання активу,;
ў	площа об'єкту оренди становить менше 10 м.кв.
Банк визнає оренднi платежi витратами на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди або на iншiй систематичнiй основi, якщо застосовує звiльнення вiд визнання оренди.
Банк на дату початку оренди визнає актив з права користування та зобов'язання з лiзингу (оренди).
Банк оцiнює актив у формi права користування за первiсною вартiстю, яка включає в себе наступне: 
 	величину первiсної оцiнки зобов'язання з оренди; 
 	оренднi платежi на користь орендодавця на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням стимулюючих платежiв з оренди, отриманих вiд орендодавця; 
 	будь-якi початковi прямi витрати, понесенi Банком; 
 	оцiнку витрат, якi будуть понесенi Банком при демонтажi i перемiщеннi базового активу, вiдновленнi дiлянки, на якому вiн розташовується, або вiдновленнi базового активу до стану, яке вимагається згiдно з умовами оренди. Банк повинен визнавати витрати на демонтаж, перемiщення та вiдновлення базового активу в складi первiсної вартостi активу в формi права користування в момент виникнення у нього обов'язку щодо таких витрат. Такi витрати можуть бути понесенi на дату початку оренди або протягом певного перiоду внаслiдок використання базового активу.
На дату початку оренди Банк визнає орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, якi повиннi бути здiйсненi протягом термiну оренди. Банк дисконтує платежi за право користування базовим активом протягом строку оренди (оренднi платежi), застосовуючи ставку вiдсотка, яка передбачена в договорi оренди. Якщо така ставка не закладена в договорi, Банк визначає ставкою додаткового запозичення орендаря ставку за внутрiшнiм державним запозиченням (ОВДП) станом на дату визнання зобов'язання з оренди з урахуванням строку такої оренди.
Оренднi платежi на дату початку оренди включають:
 	фiксованi платежi (уключаючи по сутi фiксованi платежi) за вирахуванням будь-яких стимулiв до оренди, що пiдлягають отриманню;
 	змiннi оренднi платежi, що залежать вiд iндексу або ставки, якi первiсно оцiненi з використанням такого iндексу чи ставки на дату початку оренди;
 	суми, якi будуть сплаченi орендарем за гарантiями лiквiдацiйної вартостi;
 	цiну виконання можливостi придбання активу, якщо орендар обгрунтовано впевнений у тому, що вiн скористається такою можливiстю;
 	платежi як штрафи за припинення оренди, якщо строк оренди вiдображає реалiзацiю орендарем можливостi припинення оренди.
Стимулюючi оренднi платежi, сплаченi або тi що пiдлягають сплатi на користь Банку, вiднiмаються з суми орендних платежiв i зменшують первiсну оцiнку активу у формi права користування. Стимулюючi оренднi платежi, що пiдлягають сплатi Банку на дату початку оренди, зменшують зобов'язання Банку по орендi.
Змiннi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу або ставки, включаються в суму орендних платежiв i оцiнюються з викорис-танням iндексу або ставки, прийнятих на дату оцiнки (наприклад, дату початку оренди при первиннiй оцiнцi). Згодом Банк переоцiнює зобов'язання по орендi в разi змiни грошових потокiв (У разi коригування орендних платежiв) з урахуванням змiни майбутнiх платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення орендних платежiв.
Якщо є достатня впевненiсть в тому, що Банк не припинятиме оренду, термiн оренди визначається виходячи з того, що опцiон на припинення оренди не буде виконаний, i будь-якi штрафи за припинення виключаються з орендних платежiв. В iншому випадку штраф за припинення оренди включається в оренднi платежi. 

4.17. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття
Банк класифiкує необоротнi активи, що утримуються для продажу, якщо балансова вартiсть таких активiв вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з продажу, а не поточного використання. 
Необоротнi активи класифiкуються Банком як утримуванi для продажу, якщо на дату прийняття рiшення щодо визнання їх активами, що утримуються для продажу, виконуються такi умови: стан активiв, у якому вони перебувають, дає змогу здiйснити негайний продаж i є високий ступiнь iмовiрностi їх продажу протягом року з дати класифiкацiї. 
Заставлене майно (необоротнi активи), на яке Банк набуває право власностi з метою продажу, оцiнюється i вiдображається в бухгалтерському облiку за найменшою з двох оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж.
Справедлива вартiсть визначається на пiдставi звiту незалежного оцiнювача, балансова - на пiдставi даних бухгалтерського облiку заставодавця.
Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Протягом звiтного 2020 року в балансi Банку облiковувались необоротнi активи, утримуванi для продажу, в сумi 9 197 тис. грн. у зв'язку з набуттям права власностi на заставне майно шляхом звернення стягнення на нього в позасудовому порядку в т.ч. на пiдставi iпотечного договору.
4.18. Амортизацiя
Вартiсть усiх необоротних активiв пiдлягає амортизацiї (крiм вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй). 
Амортизацiя не нараховується, якщо балансова вартiсть необоротних активiв дорiвнює їх лiквiдацiйнiй вартостi. 
Амортизацiя необоротних активiв нараховується з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем їх придбання, та припиняється з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття основного засобу. 
Норми, за якими нараховується амортизацiя необоротних активiв, розраховуються в залежностi вiд строку їх корисного використання (експлуатацiї) за прямолiнiйним методом.  
Нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкта, який встановлюється постiйно дiючою комiсiєю пiд час їх первiсного визнання, виходячи зi строкiв корисного використання окремих груп та пiдгруп основних засобiв, класифiкованих Банком для аналiтичного облiку, та строкiв корисного використання  нематерiальних активiв, якi встановленi у правовстановлюючих документах (договорах, лiцензiях тощо), з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв амортизацiї, визначених Податковим кодексом України, а саме:
 	земельнi дiлянки - не амортизуються; 
 	будинки, споруди i передавальнi пристрої -  20 рокiв; 
 	машини та обладнання - вiд 4 до 10 рокiв;
 	транспортнi засоби (автомобiлi легковi) - 5 рокiв; 
 	iнструменти,  прилади, iнвентар (меблi) - вiд 4 до 5 рокiв; 
 	iншi основнi засоби  - 12 рокiв.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 % його вартостi.
У звiтному 2020 роцi Банк не проводив змiн норм амортизацiї та строкiв корисного використання необоротних активiв.

4.19. Припинена дiяльнiсть
Вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi  припинена дiяльнiсть є компонентом суб'єкта господарювання, який було лiквiдовано або який класифiкують як утримуваний для продажу, та:
а)	являє собою окремий основний напрямок бiзнесу або географiчний регiон дiяльностi;
б)	є частиною єдиного координованого плану лiквiдацiї окремого основного напрямку бiзнесу або географiчного регiону дiяльностi;
в)	є дочiрнiм пiдприємством, придбаним виключно з метою перепродажу.
Протягом звiтного 2020 року Банк не припиняв ведення банкiвських операцiй вiдповiдно до лiцензiї Нацiонального банку України.
4.21. Залученi кошти
Залученi кошти включають непохiднi фiнансовi зобов'язання перед клiєнтами та банками та первiсно визнаються за справедливою вартiстю з моменту отримання Банком грошових коштiв. Подальший облiк пiсля первiсного визнання вiдбувається за амортизованою вартiстю.
Приймання, обслуговування, повернення вкладiв, нарахування та сплата процентiв за ними здiйснюються згiдно з умовами укладених договорiв у нацiональнiй та iноземнiй валютах. Банк є членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. 
Доходи i витрати визнаються за принципом нарахування або за фактом передбаченого договором результату з використанням ефективної ставки вiдсотка. Нарахування процентiв за залученими коштами здiйснюється за методом "факт/факт". 
4.22. Борговi цiннi папери, емiтованi Банком
Ощадний (депозитний) сертифiкат - цiнний папiр, який пiдтверджує суму вкладу, внесеного в Банк, i права вкладника (власника сертифiката) на одержання зi спливом установленого строку суми вкладу та процентiв, установлених сертифiкатом. Банк емiтує iменнi ощаднi (депозитнi) сертифiкати строком вiд шести мiсяцiв.
Ощаднi (депозитнi) сертифiкати емiтуються як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютах виключно в документарнiй (паперовiй) формi.
Банк визнає прибуток або збиток у разi залучення коштiв на вклад (iз видачею ощадного (депозитного) сертифiкату) за ставкою, яка нижча або вища, нiж ринкова. За операцiями з акцiонерами така рiзниця вiдображається за рахунком капiталу.
Якщо строк одержання вкладу (депозиту) за строковим ощадним (депозитним) сертифiкатом прострочено, то такий сертифiкат уважається документом на вимогу, за яким на Банк покладається зобов'язання сплатити зазначену в ньому суму вкладу (депозиту) та процентiв за ним у разi пред'явлення ощадного (депозитного) сертифiката.
4.23. Субординований борг
Субординований борг - це звичайнi, не забезпеченi Банком борговi капiтальнi iнструменти (складовi елементи капiталу), якi вiдповiдно до договору не можуть бути взятi з Банку ранiше п'яти рокiв, а у випадку банкрутства чи лiквiдацiї повертаються iнвестору пiсля погашення претензiй усiх iнших кредиторiв. Субординований борг може включатися до капiталу Банку пiсля отримання дозволу Нацiонального банку. Сума субординованого боргу, включеного до капiталу, щорiчно зменшується на 20% її первинного розмiру протягом останнiх п'яти рокiв дiї договору. 
Протягом звiтного 2020 року Банк не залучав кошти на умовах субординованого боргу.
4.24. Податок на прибуток
Оподаткування прибутку Банку протягом звiтного року здiйснювалось вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України. 
Ставка податку на прибуток у 2020 роцi встановлена у розмiрi 18 %.
Банк при визначеннi тимчасових рiзниць, якi пов'язанi з  вiдстроченими  податками, використовує метод, який базується на використаннi належної балансової та податкової бази.
Згiдно з вимогами МСБО 12 "Податки на прибуток" тимчасовi рiзницi - це рiзницi мiж балансовою вартiстю активу чи зо-бов'язання в звiтi про фiнансовий стан та їх податковою базою. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зо-бов'язання розраховуються Банком щоквартально (з огляду на перiодичнiсть складання промiжної фiнансової звiтностi).
Витрати з податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi складаються з поточного податку та змiн у сумах вiдстрочених податкiв. 
Витрати з податку на прибуток вiдображаються у складi прибутку чи збитку, за виключенням тих сум, що вiдносяться безпосередньо на власний капiтал.
4.25. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi
Статутний капiтал - це сплаченi акцiонерами зобов'язання щодо внесення коштiв за пiдпискою на акцiї в статутний капiтал, величина якого зареєстрована в порядку, встановленому законодавством України. Збiльшення (зменшення) статутного капiталу Банку здiйснюється з дотриманням порядку, встановленого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Вiдповiдно до Законiв України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та "Про акцiонернi товариства" та Статуту Банку рiшення про випуск акцiй приймається рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Банк станом на 31 грудня 2020 р. не випускав i не розмiщував привiлейованих акцiй. 
Емiсiйний дохiд (емiсiйнi рiзницi) та iнший дохiд за операцiями з акцiонерами. Цей дохiд виникає як рiзниця мiж номiнальною вартiстю акцiй та цiною їх розмiщення, а також прощення боргу акцiонерами, надання безповоротної фiнансової допомоги та прибутки (збитки) пiд час первiсного визнання фiнансових iнструментiв за не ринковою ставкою або не за справедливою вартiстю.  Протягом звiтного року Банк не здiйснював операцiї з акцiонерами, якi б мали вплив на капiтал Банку.
Внески до статутного капiталу вiдображаються за їх справедливою вартiстю на дату операцiї.
Станом на 31.12.2020 р. зареєстрований i повнiстю сплачений статутний капiтал складався з 500 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 000 грн. кожна. Всi простi акцiї дають однаковi права голосу за принципом "одна акцiя - один голос". 
4.26. Привiлейованi акцiї
Привiлейованих акцiй у Банку немає.

4.27. Власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв
Банк не має викуплених власних акцiй.

4.28. Дивiденди
Здатнiсть Банку оголошувати та виплачувати дивiденди пiдпадає пiд дiю правил i норм українського законодавства. Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з суми капiталу тiльки, якщо вони були оголошенi до сплати. 
Дивiденди - частина чистого прибутку, розподiлена мiж акцiонерами вiдповiдно до частки їх участi у статутному капiталi Банку. Виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Розмiр дивiдендiв визначається рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. 
У звiтному 2020 роцi дивiденди акцiонерам не нараховувались та не виплачувались.

4.29. Визнання доходiв i витрат
Банк визнає процентнi доходи за фiнансовими активами, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за СВ з визнанням переоцiнки через IСД за ефективною ставкою вiдсотка до валової балансової вартостi за винятком:
1) придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв. Для таких фiнансових активiв застосовується ефективна ставка вiдсотка, скоригована з урахуванням кредитного ризику, до амортизованої собiвартостi фiнансового активу з дати первiсного визнання;
2) фiнансових активiв, що не були придбаними або створеними знецiненими фiнансовими активами, але в подальшому стали знецiненими фiнансовими активами. До таких фiнансових активiв Банк застосовує ефективну процентну ставку до амортизованої собiвартостi фiнансового активу в наступних звiтних перiодах.
Банк визнає процентний дохiд за ефективною ставкою вiдсотка до валової балансової вартостi фiнансового активу, починаючи з наступної дати нарахування процентiв, якщо в результатi впливу певних подiй ранiше знецiнений фiнансовий актив вiдновився, i вже не є знецiненим. 
Вiдповiдно до професiйних суджень керiвництва Банку ефективна ставка вiдсотка не розраховується за фiнансовими iнструментами на вимогу або короткостроковими продуктами, по яких взагалi неможливо наперед визначити майбутнi грошовi потоки, та якщо вплив застосування ефективної ставки вiдсотка дуже незначний, а також за коштами. якi за своєю економiчною суттю та строковiстю можуть бути до них вiднесенi:
-	фiнансовi iнструменти за поточними та кореспондентськими рахунками;
-	кошти на вимогу для здiйснення операцiй з використанням платiжних карток;
-	кредити овердрафт за поточними, картковими та кореспондентськими рахунками, в тому числi несанкцiонованими;
-	вклади на вимогу;
-	кредити та депозити овернайт;
-	поновлювальнi кредитнi лiнiї, в т.ч. кредити з використанням платiжних карток, за якими видача та погашення здiйснюється за заздалегiдь непередбаченим графiком. 
За фiнансовими iнструментами, за якими неможливо визначити майбутнi грошовi потоки i до яких ефективна ставка вiдсотка не застосовується, для визнання процентних доходiв Банк застосовує номiнальну процентну ставку.
Всi iншi виплати, комiсiйнi та iншi доходи та витрати, як правило, облiковуються за методом нарахування незалежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, що визначається як частка фактично наданої послуги у загальному обсязi послуг, якi мають бути наданi. 
Доходи i витрати, якi визнанi Банком вiд здiйснення операцiй для вiдображення їх у фiнансовiй звiтностi розподiляються на доходи i витрати, отриманi в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Банку. 
Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй, визначаються договором мiж їх учасниками або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства України.
Статтi доходiв i  витрат оцiнюються та враховуються в перiод здiйснення економiчних операцiй, незалежно вiд того, коли були отриманi або сплаченi кошти. Амортизацiя дисконту (премiї) за фiнансовими iнструментами здiйснюється одночасно з нарахуванням процентiв.
Доходи (витрати) за одноразовими послугами (наприклад, комiсiї за здiйснений обмiн валют, надання (отримання) консультацiй тощо) визнаються без вiдображення за рахунками нарахованих доходiв (витрат), якщо кошти отриманi (сплаченi) у звiтному перiодi, в якому цi послуги фактично надавались (отримувались).
Комiсiї та iншi платежi, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) за кредитом, до часу видачi кредиту чи траншу за кредитною лiнiєю вiдображаються Банком за рахунками доходiв майбутнiх перiодiв. Отриманi авансом комiсiї включаються до складу фiнансового iнструмента в момент здiйснення видачi такого кредиту шляхом перенесення останнiх на рахунки дисконту (премiї).
Банк згiдно з МСФЗ 15 для визнання доходу застосовує таку п'ятикрокову модель (The 5-step model) аналiзу:
1) iдентифiкацiя договору;
2) iдентифiкацiя окремих зобов'язань до виконання в межах укладеного договору;
3) визначення цiни договору;
4) розподiл цiни договору мiж зобов'язаннями до виконання;
5) визнання доходу, коли (або в мiру того, як) виконується зобов'язання до виконання. 
4.29. Переоцiнка iноземної валюти
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в українську гривню за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, що дiє на день проведення операцiї.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу усi монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату балансу.
Прибутки та збитки, якi виникають у результатi переоцiнки iноземної валюти, включаються до складу статтi "Результат вiд переоцiнки iноземної валюти" Звiту про прибутки i збитки  та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати).
Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi та банкiвських металах, якi облiковуються за собiвартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату визнання (дату здiйснення операцiї). 
Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, якi облiковуються за справедливою вартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату визначення їх справедливої вартостi.
Активи та зобов'язання в  iноземних валютах вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом на 31 грудня 2020 року або на дату їх визнання. Залишки за технiчними рахунками валютної позицiї не включаються до фiнансової звiтностi.
Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi Банк використовував такi  офiцiйнi курси гривнi до iноземних валют:
Код валюти	Назва валюти та кiлькiсть	31 грудня 2020
826	GBP	1	фунтiв стерлiнгiв  	38,4393
840	USD	1	доларiв США                    	28,2746
985	PLN	1	злотих               	7,6348
643	RUB	10	росiйських рублiв                	3,7823
756	CHF	1	швейцарських франкiв           	32,0156
978	EUR	1	євро	34,7396
				
4.30. Взаємозалiк статей активiв i зобов'язань
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням до Звiту про фiнансовий стан (Баланс) лише їхньої чистої суми може здiйснюватись тiльки у випадку iснування юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, якщо є намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив i розрахуватися за зобов'язанням.
4.31. Облiк впливу iнфляцiї
Необхiднiсть перерахування фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" є питанням судження. Характеристики економiчного середовища України за звiтний 2020 рiк не є показниками гiперiнфляцiї, тому Банк не здiйснював перерахунок фiнансової звiтностi. 
4.32. Виплати працiвникам та пов'язанi з ними вiдрахування
Виплати працiвникам включають:
а)	короткостроковi виплати:
o	заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення;
o	оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть;
o	участь у премiюваннi, 
б)	iншi довгостроковi виплати, такi як
o	виплати за тривалою непрацездатнiстю. 
Основними утриманнями з виплат, здiйснених Банком своїм працiвникам, є податок з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр. Також при проведеннi розрахункiв з працiвниками Банку та працiвниками, що виконують роботи за договорами цивiльно-правового характеру, проводиться  нарахування єдиного внеску на фонд оплати працi.
Банк щомiсяця проводить розрахунок та формує забезпечення за виплатами щодо невикористаних вiдпусток працiвникiв Банку.
Програма недержавного пенсiйного забезпечення в Банку не реалiзується.
4.33. Iнформацiя за операцiйними сегментами
Згiдно з вимогами МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти" iнформацiю слiд розкривати як у вiдношеннi бiзнес-сегментiв, так i у вiдношеннi географiчних сегментiв. При цьому один з цих форматiв вважається первинним, а iнший - вторинним. 
Банк визначив первинним розкриття iнформацiї за бiзнес-сегментами. За географiчними сегментами звiтнiсть не розкривається зовсiм, тому що Банк не здiйснює дiяльнiсть за межами України.
Формування операцiйних сегментiв здiйснюється на основi видiлених напрямкiв операцiйної дiяльностi:  
1)	послуги корпоративним клiєнтам: бiзнес-сегмент надає послуги по обслуговуванню поточних рахункiв, вкладiв (депозитiв), надання кредитного фiнансування в рiзних формах, послуги купiвлi-продажу iноземної валюти тощо;
2)	послуги фiзичним особам: бiзнес-сегмент надає банкiвськi послуги клiєнтам-фiзичним особам, у тому числi вiдкриття та ведення поточних рахункiв, вкладiв (депозитiв), послуги по зберiганню цiнностей, кредитування тощо;
3)	мiжбанкiвський бiзнес: бiзнес-сегмент, що органiзовує фiнансування Банку та управлiння ризиками шляхом залучення коштiв на фiнансових ринках, iнвестування в лiквiднi активи.
Операцiйний банкiвський сегмент визнається звiтним, якщо бiльша частина його доходу створюється вiд послуг зовнiшнiм клiєнтам, i одночасно показники його дiяльностi вiдповiдають одному з таких критерiїв:
 	дохiд даного сегмента становить не менше 10 % сукупного доходу;
 	фiнансовий результат даного сегмента становить не менше 10 % сумарного фiнансового результату;
 	балансова вартiсть активiв даного сегмента становить не менше 10 % сукупної вартостi активiв усiх операцiйних сегментiв.
Операцiї мiж сегментами виконуються на звичайних ринкових умовах. Ресурси перерозподiляються мiж сегментами, що ви-кликає появу трансфертних витрат або доходiв сегменту. Iнших вагомих перерозподiлiв мiж сегментами не iснує. Активи та зо-бов'язання сегменту складають бiльшу частину валюти балансу та не виключають податковi наслiдки. Капiтал не закрiплюється за сегментами за виключенням результату поточного року та iншого сукупного доходу.
Змiн в облiковiй полiтицi щодо визнання та розподiлу сегментiв у звiтному роцi не вiдбувалось. 
4.34. Операцiї з пов'язаними особами
Банк визначає перелiк пов'язаних iз Банком осiб вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 24 (МСБО 24) "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони".
Угоди, що здiйснюються з пов'язаними з Банком особами, не можуть передбачати умови, що не є поточними ринковими умовами. Угоди, укладенi з пов'язаними з Банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недiйсними з моменту їх укладення.
4.35. Змiни в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках, виправлення суттєвих помилок та подання їх у фiнансових звiтах
Змiни в облiковiй полiтицi здiйснюються у випадках, коли необхiдно перейти на вимоги нового або переглянутого стандарту або роз'яснення, а також iз власної iнiцiативи Банку, якщо в результатi таких змiн викладена у фiнансовiй звiтностi iнформацiя буде бiльш надiйною та змiстовною.
Банк не застосовував достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу. 
Змiни в облiковiй полiтицi здiйснюються у випадках, коли необхiдно перейти на вимоги нового або переглянутого стандарту або роз'яснення, а також iз власної iнiцiативи Банку, якщо в результатi таких змiн викладена у фiнансовiй звiтностi iнформацiя буде бiльш надiйною та змiстовною.
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФО (IAS) 17 "Оренда", Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 "Ви-значення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКР (SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимули" i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму оренди". МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФО (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю та короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар визнає зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання по орендi), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив з права користування). Орендарi зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу з права користування. 
Орендарi також повиннi переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї (наприклад, змiна термiнiв оренди, змiна майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар враховує суми переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу з права користування.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в порiвняннi з МСФО (IAS) 17. Орендодавцi мають продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФО (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну та фiнансову. Крiм цього МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСФО (IAS) 17. 
Новий стандарт встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду. Всi договори оренди призводять до отримання орендарем права використання активу з моменту початку дiї договору оренди, а також до отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом перiоду часу. Вiдповiдно до цього, МСФЗ 16 скасовує класифiкацiю оренди в якостi операцiйної або фiнансової, як це передбачається МСФО  17, i замiсть цього вводить єдину модель облiку операцiй оренди для орендарiв. Орендарi повиннi будуть визнавати: (а) активи i зобов'язання по вiдношенню до всiх договорiв оренди з термiном дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть об'єкта оренди є незначною; i (б) амортизацiю об'єктiв оренди окремо вiд вiдсоткiв по орендним зобов'язанням у звiтi про прибутки i збитки. Таким чином, орендодавець продовжує класифiкувати договори оренди в якостi операцiйної або фiнансової оренди i, вiдповiдно, по-рiзному вiдображати їх у звiтностi. При переходi на МСФЗ 16 Банком як орендарем обрано модифiкований пiдхiд ретроспективного застосування стандарту.

4.39. Суттєвi облiковi судження та оцiнки, їх вплив на визнання активiв та зобов'язань 
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд Банку формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а також на суми активiв та зобов'язань, доходiв i витрат, що вiдображенi у звiтностi. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення грунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що вважаються обгрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень вiдносно балансової вартостi активiв та зобов'язань. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань, протягом наступних перiодiв, включають: 
Безперервнiсть дiяльностi - ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Банк здатен продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому, не має нi намiру, нi потреби лiквiдацiї або суттєвого скорочення об'єму операцiй.
 Збитки визнання зменшення корисностi кредитiв. Оцiнка резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення вимагає використання iстотних професiйних суджень. Банк регулярно переглядає свої кредити з метою оцiнки на предмет їхнього знецiнення. Банк здiйснює оцiнку резервiв за активними операцiями з метою пiдтримання сум резервiв на рiвнi, який, на думку керiвництва, буде достатнiм для покриття збиткiв, понесених вiдносно кредитного портфеля Банку. Розрахунок резервiв за кредитами, за якими Банком визнано зменшення корисностi, базується на оцiнках, що здiйснюються з використанням статистичних методик на основi iсторичного досвiду. Отриманi результати коригуються на основi професiйного судження керiвництва. На думку Банку облiковi оцiнки, пов'язанi з визначенням сум резервiв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв, є основним джерелом невизначеностi оцiнки у зв'язку з тим, що вони є особливо чутливими до змiн вiд перiоду до перiоду, оскiльки припущення щодо майбутнього рiвня невиконання зобов'язань та оцiнка потенцiйних збиткiв, пов'язаних зi зменшенням корисностi кредитiв та наданих коштiв, базується на останнiх показниках дiяльностi Банку, а також будь-яка iстотна рiзниця мiж очiкуваними збитками Банку, що вiдображенi у складi резервiв, та фактичними збитками вимагатиме вiд Банку формування резервiв, сума яких може iстотно вплинути на його Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) та Звiт про фiнансовий стан (Баланс) у майбутнiх перiодах. Суми резервiв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi у фiнансовiй звiтностi визначались на основi iснуючих економiчних та полiтичних умов. Банк не здатен передбачити, якi змiни в економiчнiй та полiтичнiй ситуацiї вiдбудуться в Українi та який вплив такi змiни можуть спричинити на достатнiсть резервiв на покриття збиткiв у майбутнiх перiодах.
У Примiтцi 8 наводиться iнформацiя про балансову вартiсть кредитiв та суми визнаного розмiру кредитного ризику. Якби фактичнi суми погашення були б меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Банк повинен був би вiдобразити в облiку додатковi витрати у зв'язку з визнанням зменшення корисностi кредитiв. 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. Якщо справедливу вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, вiдображених у Звiтi про фiнансовий стан, неможливо визначити на основi цiн на активному ринку, вона визначається з використанням рiзних методик оцiнки, що включають застосування математичних моделей. Вихiднi данi для цих моделей визначаються на основi спостережуваного ринку, за можливостi, а коли це неможливо, то при визначеннi справедливої вартостi використовуються необхiднi певнi судження. 
Справедлива вартiсть заставного майна. Заставне майно використовується пiд час розрахунку резервiв пiд кредитнi ризики за справедливою вартiстю на основi звiтiв, пiдготовлених суб'єктами оцiночної дiяльностi, якi не є пов'язаними з Банком особами. При визначеннi вартостi заставного майна застосовується оцiночна вартiсть, яка спирається на професiйну думку фахiвцiв iз оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi заставного майна вимагає формування суджень та застосування припущень щодо порiвнянностi об'єктiв майна та iнших факторiв. Виходячи з вищенаведеного, резерв вiд зменшення корисностi кредитiв може зазнати впливу вiд застосування оцiночної вартостi застави. Облiковi оцiнки, пов'язанi з оцiнкою нерухомостi є основним джерелом виникнення невизначеностi оцiнки, тому що визнання змiни оцiнок може потенцiйно мати суттєвий вплив.


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
АТ <Банк iнвестицiї та заощаджень> є унiверсальним комерцiйним банком. 
Банк надає банкiвськi послуги вiдповiдно до отриманої вiд Нацiонального банку України Банкiвської лiцензiї №221 вiд 24 жовтня 2011 року та Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №221-3 вiд 21 червня 2013 року. Вiдповiдно до цих дозволiв Банк має право здiйснювати наступнi операцiї:
1. Залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб;
2. Вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах;
3. Розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
4. Валютнi операцiї.
Також, вiдповiдно до Лiцензiй, отриманих вiд Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку 20 листопада 2011 року (оновлено вiд 25.07.2014), Банк має право на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку-дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, зокрема: брокерська дiяльнiсть, дилерська дiяльнiсть.
Клiєнтами Банку є юридичнi особи (без галузевого обмеження), фiзичнi особи, бюджетнi установи. 
Основним видом доходiв в операцiйному доходi Банку є чистий комiсiйний дохiд та чистий процентний дохiж, вiдповiдно 47% та 35%. Чистий комiсiйний дохiд бiльше нiж на 80% складається вiд доходiв за розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв. Постiйне збiльшення клiєнтської бази, конкурентоспроможнi тарифи та розвиток нових напрямкiв дiяльностi банку дає змогу збiльшувати доходи вiд операцiй з клiєнтами, як юридичними так i фiзичними особами. Основнi комiсiйнi доходи це доходи вiд обслуговування ПТКС, доходи по операцiям з платiжними картками, за позабалансовими операцiями з клiєнтами та за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для клiєнтiв. 
Гнучкий пiдхiд в обслуговуваннi, конкурентнi умови, постiйне пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв та професiоналiзму команди, розширення географiї присутностi та iндивiдуальнi тарифнi пакети дають можливiсть для довгострокової спiвпрацi мiж клiєнтом та Банком на взаємовигiдних умовах.
Згiдно зi стратегiєю розвитку Банк активно розвиватиме продукти з високим рiвнем комiсiйних доходiв, перспективнiстю розвитку саме комiсiйних доходiв та надання комiсiйно-посередницьких послуг є вiдсутнiсть збiльшення банкiвських ризикiв i потреби формування спецiальних резервiв.  
Кредитний портфель банку на бiльше нiж 75% складається з корпоративних клiєнтiв (проти бiльше 85% вiдсоткiв на кiнець минулого перiоду), таким чином в структурi чистого процентного доходу банку переважають доходи вiд корпоративних клiєнтiв. Проте, згiдно зi стратегiєю Банку основною тактичною метою буде зосередження на розвитку продуктiв для роздрiбного бiзнесу та впровадження послуг для малого бiзнесу. Основними продуктами для роздрiбного бiзнесу Банк обирає: не цiльове iпотечне кредитування, не цiльове споживче кредитування та кредити для малого та середнього бiзнесу.
Розробка та впровадження конкурентних банкiвських продуктiв (спрощення продуктової лiнiйки за депозитами, продаж нових конкурентних карткових продуктiв, розширення кредитних продуктiв для фiзичних та юридичних осiб) дасть змогу в подальшому збiльшувати чистий вiдсотковий дохiд Банку.
Основними клiєнтами Банку, або клiєнтами вiд яких Банк отримав найбiльший дохiд є:
-ТзОВ "АВТОМОБIЛIСТ ПЛЮС"
-ТОВ "ЕРУ ТРЕЙДИНГ"
-ТОВ "IМПОРТ ТРАНС СЕРВIС"
-ТОВ "ВОГ КАРД"
-ТОВ "БКМ-УКРАЇНА"
-ТОВ "АРСТАК"




Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
"Банком з 2016 року по 2020 рiк було придбано основних засобiв за первiсною вартiстю на суму 79 260 тис.грн., з них: будинки та споруди на суму 111  тис.грн., обладнання та меблi на суму 35 062 тис.грн.,  нематерiальних активiв на суму 27 850 тис. грн., капiтальнi iнвестицiї в орендованi основнi засоби на суму 7 656 тис. грн., МНМА на суму 8  581 тис. грн.
Також, за цей час було вiдчуджено активiв на загальну суму 1 386 тис.грн, з них: будинки та споруди на суму 1 194 тис.грн., земельнi дiлянки на суму 145 тис. грн., обладнання та меблi на суму 43 тис.грн., МНМА на суму 4 тис.грн."



Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Всi основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi банку. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. Строк корисного використання основних засобiв в АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" згiдно облiкової полiтики вiд 4-х до 20-ти рокiв для цього враховується: перiод очiкуваного використання об'єкта з урахуванням його розрахункової потужностi або фiзичної продуктивностi; строки корисного використання подiбних активiв; фiзичний та моральний знос, що передбачається; правовi або iншi подiбнi обмеження щодо строкiв використання об'єкта та iнших факторiв; вартiснi ознаки. Земельна дiлянка не амортизується. Екологiчнi питання не можуть позначитись на використаннi активiв емiтента. Емiтент не має планiв капiтального будiвництва. 
"Банк орендує примiщення для Головного офiсу в м.Києвi та вiдiленнях в мiстах Київ, Луцьк, Львiв, Чернiвцi, Кропивницький, Одеса, Днiпро, Бiла Церква, Чернiгiв, Полтава, Житомир, Кривий Рiг, Запорiжжя, Рiвне та Черкаси загально площею 6 556.12 м.кв. в тому числi для Головного офiсу 2 072.87 м.кв. та вiддiлень банку 4 483,25 м.кв. балансова вартiсть яких складає 145 611.9 тис. грн.

Станом на 01.01.2021 р. основними засобами емiтента виробничого призначення (за залишковою вартiстю) є власнi основнi засоби, а саме:
Будiвлi та споруди - 11 624 тис грн.;
Земельна дiлянка - 87 тис грн.;
Машини та обладнання - 13 323 тис грн.;
iншi -6 303 тис грн. 
До складу iнших основних засобiв увiйшли основнi засоби, якi не увiйшли до перших трьох груп, а саме: iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) та iншi основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi
активи.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2021 р. становить 86 442 тис. грн.
В тому числi:
будiвлi, споруди 21 177 тис. грн.;
машини та обладнання 37 932 тис. грн.;
транспортнi засоби 1 975 тис. грн.;
земельна дiлянка 87 тис. грн.;
iншi основнi засоби 25 271  тис. грн.
Станом на 01.01.2021 р. сума нарахованого зносу становила 55 105 тис. грн..
В тому числi:
будiвлi, споруди 9 553 тис. грн.;
машини та обладнання 24 609 тис. грн.;
транспортнi засоби 1 975 тис. грн.;
на земельну дiлянка знос не нараховується;
iншi основнi засоби 18 968 тис. грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Строк корисного використання основних засобiв встановлюється постiйно дiючою комiсiєю для кожної групи основних засобiв окремо при їх вводi в експлуатацiю, враховуючи їх розрахунковi
потужностi, фiзичну продуктивнiсть, вартiснi ознаки, а саме для:
будiвель та споруд до 20 рокiв;
машин та обладнання вiд 4 до 5 рокiв;
транспортних засобiв до 5 рокiв;
земельна дiлянка не амортизується;
iнших основних засобiв до 12 рокiв.
Всi основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi банку за призначенням i знаходяться в задовiльному станi, здiйснюється їх своєчасне технiчне обслуговування."



Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Банк здiйснює свою дiяльнiсть згiдно чинного законодавства України. Будь-якi змiни в законодавствi України, що регулюють банкiвську дiяльнiсть, напряму впливають i на дiяльнiсть Банку (як i на будь-який український комерцiйний банк). 
Залежнiсть Банку вiд законодавчих або економiчних обмежень на рiвнi будь якого комерцiйного банку в Українi. 
Основними ризиками, на який наражається Банк є невизначеностi, пов'язанi з геополiтичною ситуацiєю та макроекономiчним середовищем.
Пiсля стрiмкого обвалу в другому кварталi 2020 року, спричиненого карантином, економiка швидко вiдновилася вже в наступному кварталi, перевершивши очiкування бiльшостi економiчних прогнозистiв. Однак подальше зростання загальмувалося восени iз другою хвилею коронавiрусної пандемiї та посиленням карантинних заходiв як в Українi, так i в iнших європейських країнах. Водночас позитивнi новини щодо вакцин дали надiю, що в наступному роцi нових хвиль поширення хвороби та жорстких обмежень можна буде уникнути й економiка отримає новий iмпульс для повернення на допандемiчну траєкторiю.
Фiнансовий сектор успiшно проходить коронакризу та належним чином виконує свої функцiї. Банки увiйшли в перiод пандемiї без помiтних дисбалансiв, достатньо капiталiзованими та високолiквiдними. Робота з очищення та пiдвищення стiйкостi банкiвської системи, проведена вiд 2015 року, дала беззаперечний позитивний результат. Уперше в iсторiї пiд час кризи українськi банки не стали фактором посилення економiчної нестабiльностi. Навпаки, вони пiдтримували бiзнес до цього часу та сприятимуть вiдновленню економiчного зростання в майбутньому, надаючи кредити. З часу розгортання кризи бiльшiсть банкiв досить швидко переорiєнтувалася на роботу он-лайн. До певної мiри вiдбулася структурна змiна у форматi роботи банкiвського сектору. Незважаючи на тимчасове скорочення кiлькостi працюючих вiддiлень, доступнiсть банкiвських сервiсiв не знизилася.
За пiдсумками 2020 року реальний ВВП, за оцiнками, скоротився на 4.4%. Це значно менше, нiж очiкувалося на початку коронакризи (6%). Економiка України швидко вiдновлювалася в другому пiврiччi. Пiсля проходження жорсткої фази карантину падiння реального ВВП сповiльнилося до 3.5% р/р у III кварталi i, за оцiнками Нацiонального банку, продовжувало сповiльнюватися в IV кварталi. Посилення карантинних заходiв у листопадi мало обмежений вплив на дiлову активнiсть.
Швидке вiдновлення економiки зумовлене передусiм зростанням споживання. Збiльшення заробiтних плат та соцiальних видаткiв бюджету пiдтримувало споживчий попит на високому рiвнi. Також почало скорочуватися безробiття. Вагомий внесок у вiдновлення економiки мало державне споживання з огляду на нарощування поточних витрат бюджету на iнфраструктуру, насамперед дорожнi ремонти, а також охорону здоров'я. Натомiсть через невизначенiсть в умовах пандемiї iнвестицiйна активнiсть бiзнесу залишалася млявою.
Упродовж 2020 року iнфляцiя перебувала переважно нижче цiльового дiапазону 5% + 1 в.п. Падiння свiтових цiн на енергоносiї, а також зниження попиту на не першочерговi товари i послуги стримували зростання цiн пiд час пандемiї. Водночас наприкiнцi року iнфляцiя очiкувано прискорилася. Це зумовлювалося динамiчним вiдновленням свiтової економiки, подальшим зростанням внутрiшнього споживчого попиту, а також подорожчанням енергоносiїв та окремих продуктiв харчування. У результатi, в груднi iнфляцiя повернулася до цiльового дiапазону i сягнула його центральної точки.
Монетарнi умови залишатимуться м'якими, через те що по-перше iнфляцiйний тиск посилюється дуже повiльно. Очiкується, що в 2021 р., незважаючи на рiзке пiдвищення мiнiмальної зарплати, iнфляцiя коливатиметься близько до верхньої межi цiльового дiапазону - 6%. Хоча економiка активно вiдновлюватиметься з другого кварталу 2021, глобальне низько iнфляцiйне середовище та певне змiцнення обмiнного курсу внаслiдок покращення зовнiшньоекономiчних балансiв будуть стримувати iнфляцiю. А    по-друге, свiтовi процентнi ставки залишатимуться низькими щонайменше протягом наступного року. I, нарештi, вiдновлення офiцiйного фiнансування зменшуватиме середньостроковi ризики для зовнiшньої стiйкостi та фiнансової стабiльностi. Тому Нацiональний банк матиме пiдстави вiдтягнути перше пiдвищення процентної ставки до липня, i загалом ми очiкується зростання ставки протягом 2021 лише на 100 б.п. до 7.0% (порiвняно з 7.5% в жовтневому прогнозi НБУ). Унаслiдок середня реальна процентна ставка з урахуванням очiкуваної iнфляцiї наступного року буде навiть нижчою, нiж цього року.  
У 2021 роцi економiка майже надолужить втрати вiд коронакризи - ВВП України зросте на 4.2%. Головним рушiєм залишатиметься стiйкий внутрiшнiй попит, зумовлений подальшим збiльшення реальних доходiв громадян. Зменшення невизначеностi з розвитком пандемiї сприятиме вiдновленню iнвестицiйної активностi.
У середньостроковiй перспективi українська економiка зростатиме на рiвнi близько 4%. Цьому сприятиме збiльшення реальних доходiв населення, зростання iнвестицiй, високий зовнiшнiй попит i пiдвищення кредитної активностi.
Для пiдтримки населення та швидшого вiдновлення економiки уряд збереже значний рiвень дефiциту бюджету (4.5% вiд ВВП) i в поточному роцi. Проте потреби у фiскальних стимулах будуть поступово меншати, адже економiка повернеться до сталого зростання. У 2022 роцi очiкується скорочення дефiциту до 3% ВВП. Державний та гарантований державою боргу пiсля зростання до 62% ВВП у 2020 роцi в подальшому скорочуватиметься на 2-3 в. п. щороку.
Зовнiшньоекономiчнi фактори: 
Масштабнi фiскальнi та монетарнi заходи стимулюватимуть зростання глобальної економiки, насамперед за рахунок прискореного вiдновлення промисловостi. Пожвавлення попиту на тлi надм'яких монетарних умов зумовить поступове прискорення глобальної iнфляцiї. Останню стримуватиме повiльнiше вiдновлення сектору послуг. Цiни на свiтових товарних ринках залишатимуться високими. Пiсля корекцiї у першiй половинi 2021 року вони стабiлiзуються, попри значний попит, завдяки прискореному нарощуванню пропозицiї. Цiни на енергоносiї поступово зростатимуть, що погiршить умови торгiвлi для України. Збереження м'яких умов на свiтових фiнансових ринках за обмежених обсягiв високоприбуткових активiв пiдтримуватиме iнтерес iнвесторiв до розвиваючихся ринкiв. 
Ефективнi вакцини, менш схильна до тарифiв адмiнiстрацiя США, зростаючi цiни на сировину та послаблення долара США мають посприяти країнам, що розвиваються. Водночас значно гiрший доступ до вакцин, високi рiвнi зовнiшнього боргу та структурнi вiдмiнностi економiк означають дуже нерiвномiрне вiдновлення серед країн, що розвиваються.
Потужнi монетарнi та фiскальнi стимули в США та iнших розвинених країнах сприяють збiльшенню лiквiдностi на фiнансових ринках та пiдтримують попит на бiльш ризиковi активи та полювання за доходнiстю. Пiсля вiдпливу на майже $50 млрд з акцiй та боргових iнструментiв з ринкiв країн, що розвиваються, у першому пiврiччi 2020 року високо iмовiрним є подальше зростання позицiонування iноземного капiталу в країнах, що розвиваються, у 2021 р. Це призведе до продовження звуження суверенних спредiв цих країн. У зв'язку з цим у перше пiврiччя 2021 року може стати найбiльш сприятливим для них, оскiльки глобальна лiквiднiсть, iмовiрно, досягне свого пiку протягом цього перiоду.


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Банк здiйснює зважену полiтику щодо управлiння активами та пасивами. Фiнансування дiяльностi банку забезпечується за рахунок рiзних джерел: кошти юридичних та фiзичних осiб, кошти бюджетних установ, акцiонерний капiтал.
Надання фiнансування (кредитiв, iнвестицiї в цiннi папери та iнше) здiйснюється лише за рахунок адекватного (за строками) фондування (коштi клiєнтiв та iншi джерела), що дозволяє мати збалансованi розриви лiквiдностi за строками та мiнiмiзувати ризик лiквiдностi.





Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 01.01.2021 р. вартiсть укладених, але не виконаних договорiв (за кредитними договорами з юридичними особами) складає - 1 143 356 107,29 грн
Очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв складають - 22 914 426,15 грн
Станом на 01.01.2020 р. вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (за кредитними договорами з фiзичними особами) становить 34 062 543,69 грн
Очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв складають 21 892 860,37 грн










Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В Банку дiє стратегiя затверджена на 2020-2023 роки (затверджено Протоколом Наглядової ради  № 29/12-2  вiд 29 грудня 2020 року). Основними стратегiчними завданнями є: забезпечення високого рiвня фiнансової ефективностi бiзнесу та достатнього рiвня лiквiдностi. 
Для цього банк планує зосередитися на мiнiмiзацiї ризикiв (кредитнi, лiквiдностi, ринковi тощо). Диверсифiкацiя ресурсної Бази, зниження ризику концентрацiй та продовження формування достатнього буфера лiквiдностi, дозволить банку бути стiйким щодо можливих негативних подiй в економiчному середовищi України. Основними цiлями будуть: розширення свого роздрiбного бiзнесу шляхом створення нових вiддiлень; концентрацiя на роботi з клiєнтами малого бiзнесу, який має високий потенцiал розвитку; розвиток продуктiв з високим рiвнем комiсiйних доходiв; реалiзацiя ко - брендингових проектiв.


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Наукових дослiджень та розробок Банк не проводить. Однак, для забезпечення сучасного та якiсного обслуговування клiєнтiв, Банк постiйно здiйснює маркетинговi дослiдження по  вивченню ринку банкiвських та iнших фiнансових послуг як України так i зарубiжжя. Це дає змогу виявити найперспективнiшi з них та застосовувати їх для задоволення потреб клiєнтiв Банку, нарощуванню клiєнтської бази та пiдвищення прибутковостi дiяльностi.
Галузевi аналiзи та маркетинговi дослiдження дають змогу Банку створювати найбiльш сучаснi комплекснi банкiвськi продукти, що в свою чергу є каталiзатором розвитку найбiльш важливих галузей економiки країни. А саме, новi кредитнi програми  фiнансування сiльського господарства, нафтодобувного та переробного бiзнесу, харчової промисловостi та торгiвлi, мунiципального розвитку, що i є головними напрямками дiяльностi Банку, пiдвищують якiсть та конкурентоздатнiсть економiчного середовища країни.
Витрати на проведення маркетингових та аналiтичних дослiджень є складовою частиною оплати працi працiвникiв Банку, що вiдповiдають за розвиток даного напрямку


Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
За останнi три роки Банк показує зростання основних показникiв дiяльностi банкiвської установи. Зважена кредитна полiтика щодо оцiнки фiнансового стану позичальникiв дозволяє банку мiнiмiзувати можливi втрати при здiйсненнi активних операцiй. 
Значення нормативу адекватностi регулятивного капiталу банку на кiнець 2020 року становило 15,48% (при мiнiмально необхiдному рiвнi 10%), що свiдчить про високий рiвень захищеностi вiд можливих втрат.
Питома вага високолiквiдних активiв (каса, коррахунки в iнших банках та депозитнi сертифiкати НБУ) в загальних активах на кiнець 2020 року становить 43,6% (1 757,2  млн. грн.), що дозволяє Банку впевнено себе почувати в умовах нестабiльностi на фiнансових ринках та не бути залежним вiд одного виду ресурсiв при фондуваннi активних операцiй, особливо в умовох постiйних карантинних заходiв через пандемiю COVID-19.
Протягом останнiх рокiв Банк залишається високоприбутковою та рентабельною установою. Обсяг отриманого чистого прибутку за результатами дiяльностi в 2020роцi становив 34 801 тис. грн.
Прибуткова дiяльнiсть та низький рiвень прострочених кредитiв в кредитному портфелi протягом усього перiоду свого iснування свiдчить про здатнiсть Банку ефективно управляти активами та пасивами, а достатнiй рiвень капiталiзацiї та лiквiдностi - про високий рiвень фiнансової стiйкостi, про що свiдчить i наявний кредитний рейтинг Банку ("iнвестицiйний рiвень" - "АА" з прогнозом "стабiльний") вiд двох найбiльших рейтингових агентств України РА "Кредит-Рейтинг" та РА "Рюрiк", та рейтинг надiйностi банкiвських депозитiв ("4+", що вiдповiдає рiвню "висока надiйнiсть") .



IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв
Загальна кiлькiсть акцiонерiв станом на 31.12.2020 року складає 13 осiб.
Станом на 31.12.2020 iстотною участю у АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"  володiють наступнi акцiонери:
1.	Iвахiв Степан Петрович  - 23,3% (пряма участь);
2.	Лагур Сергiй Миколайович - 24,9% (пряма участь);
3.	 Попов Андрiй Володимирович - 9,7998%(пряма участь), 5,2002% (опосередкована участь), 15,0% (сукупна участь);
Усi власники iстотної участi в Банку отримали дозволи Нацiонального банку України на володiння iстотною участю в Банку та вiдповiдають встановленим законодавством України вимогам.





Персональний склад акцiонерiв банку на 31.12.2020 року:
Гаврилюк Л.Р. Україна
Волинець О.В. Україна
Деревянчук О.I.Україна
Галущак О.I. Україна
Кулеба В.I.Україна
Романiв М.П.Україна
Горбатюк В.В.Україна
Москаленко I.О. Україна
ТОВ <Капiтал стандарт груп> Україна
ТОВ <Компанiя <Єврорезерв> Україна
Попов А.В. Україна
Iвахiв С.П.Україна
Лагур С.М.Україна

Наглядова рада
Cтруктура Наглядової ради  АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЇ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" :
Голова Наглядової ради-  Незалежний член,
Члени Наглядової ради:
2 фiзичнi особи -  предстваники акцiонерiв
4 фiзичнi особи - незалежнi члени.
Для здiйснення контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, захисту прав вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку у Банку створюється Наглядова рада .
 Наглядова Рада контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Наглядова Рада не бере участi у поточному управлiннi Банком i не втручається в дiяльнiсть Правлiння.


Станом на 31.12.2019 Головою Наглядової ради АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" є Зiнченко Вiктор Iгорович.
До складу Наглядової ради у звiтному роцi входили:
Гончаренко Iгор Володимирович, як незалежний член;
Потапенко Ольга Григорiвна, як незалежний член; 
Грицюк Андрiй Iванович, як незалежний член; 
Гришко Олена Анатолiївна, представник акцiонера АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" Iвахiва С.П.; 
Попов Олексiй Михайлович, як представник акцiонера АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" ТОВ "Єврорезерв".
Правлiння
Основними структурними одиницями, що пiдпорядковуются Правлiнню та забезпечують повсякденну дiяльнiсть банку, є:
 	Управлiння внутрiшнього аудиту;
 	Управлiння ризикiв;
 	Управлiння з верифiкацiї;
 	Вiддiл комплаєнс-контролю;
 	Департамент продажiв роздрiбних продуктiв та МСБ;
 	Департамент банкiвських продуктiв та електронного бiзнесу;
 	Департамент придбання активiв;
 	Управлiння по роботi з премiум -сегментом;
 	Управлiння маркетингу та реклами;
 	Департамент корпоративного бiзнесу;
 	Управлiння залучення та обслуговування корпоративних клiєнтiв; 
 	Управлiння клiєнтської полiтики та продуктiв;
 	Дирекцiя по роботi з корпоративними клiєнтами Центрального регiону;
 	Дирекцiя по роботi з корпоративними клiєнтами Захiдного регiону;
 	Дирекцiя по роботi з корпоративними клiєнтами Схiдного регiону;
 	Дирекцiя по роботi з корпоративними клiєнтами Пiвнiчного регiону;
 	Дирекцiя по роботi з корпоративними клiєнтами Пiвденного регiону;
 	Департамент з операцiйної дiяльностi; 
 	Управлiння валютного контролю; 
 	Управлiння супроводження активних операцiй клiєнтiв; 
 	Управлiння супроводження казначейських операцiй та платежiв; 
 	Управлiння бухгалтерського облiку операцiй з платiжними картками; 
 	Управлiння методологiї ревiзiї та контролю;.
 	Департамент iнформацiйних технологiй;
 	Вiддiл iнформацiйної безпеки;
 	Управлiння по роботi з персоналом;
 	Управлiння забезпечення дiяльностi банку;
 	Управлiння банкiвської безпеки;
 	Управлiння iнвестицiй та корпоративних прав;
 	Департамент бiзнесу на фiнансових ринках;
 	Управлiння бухгалтерського облiку внутрiшньобанкiвських операцiй та податкової звiтностi;
 	Управлiння фiнансової звiтностi; 
 	Управлiння бюджетування;
 	Юридичне управлiння;
 	Управлiння фiнансового монiторингу, аналiзу та контролю.
Виконавчим органом Банку, що здiйснює поточне управлiння, є  Правлiння.
Розподiл функцiй мiж органами управлiння Банку має забезпечувати ефективну систему внутрiшнього контролю вiдповiдно до вимог законодавства України та внутрiшнiх документiв Банку. 

Станом на 31.12.2019 Правлiння АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" очолює Голова Правлiння Зiннiков Вiталiй Олександрович, а членами Правлiння на 31.12.2020 були:
Борщук Олександр Сергiйович, перший заступник Голови Павлiння;
Овсянников Дмитро Юрiйович, директор з корпоративного бiзнесу;
Шиянюк Микола Васильович, директор з правових питань;
Снiгур Людмила Петрiвна, вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу. 


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Головний бухгалтер
Кирилюк Ярослава Миколаївна
1967
Вища, Київський iнститут народного господарства
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ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", 33695095, Кирилюк Я. М. протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади:
з 15.01.2013 по 01.03.2013 - ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ", заступник головного бухгалтера-директор департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi,
з 18.09.2013 по 03.11.2013 - ПАТ "ЮНЕКС БАНК", заступник головного бухгалтера,
з 04.11.2013 по 08.05.2014 - ПАТ "ЮНЕКС БАНК", в.о. головного бухгалтера,
з 12.05.2014 по 30.06.2014 - АТ "ТАСКОМБАНК", начальник управлiння внутрiшньобанкiвських операцiй,
з 01.07.2014 по 30.03.2018 - АТ "ТАСКОМБАНК", головний бухгалтер,
з 02.05.2018 по 02.09.2018 роук - ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", заступник фiнансового директора.
з 03.09.2018 року по теперiшнiй час - АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", головний бухгалтер
03.09.2018, до моменту переобрання

Опис:
Правлiння уповноважене вчиняти дiї та нести вiдповiдальнiсть за їх здiйснення згiдно Статуту Банку.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розкладу емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
Головний бухгалтер у межах своєї компетенцiї також здiйснює керiвництво роботою
операцiйного департаменту; управлiння iнформацiйних технологiй, з питань бухгалтерського облiку; управлiння бухгалтерського облiку; управлiння внутрiшньобанкiвського контролю; управлiння методологiї з питань бухгалтерського облiку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
2
Голова Правлiння
Зiннiков Вiталiй Олександрович
1971
Вища,  Київська вища банкiвська школа Iнститут ринкових вiдносин та пiдприємництва Мiжнародного центру "РИНОК"
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ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", 33695095, Протягом останнiх п'яти рокiв Зiннiков В.О. обiймав посади:
з 2006 по 2014 роки - директор департаменту фондових операцiй i довiрчого управлiння ПАТ <Кредитпромбанк>,
з 2014 по 2015 роки - виконавчий директор по роботi з клiєнтами ПАТ <Кредитпромбанк>,
з 2016 по 2017 роки - директор ТОВ <ФК <Композит-факторинг>>,
з 06.01.2017 року по 15.02.2017 року - радник Голови Спостережної ради ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>,
з 16.02.2017 року по 20.06.2018 року - фiнансовий директор, член Правлiння ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>,
з 21.06.2018 до 31.03.2019 року  - виконуючий обов`язки Голови Правлiння ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>, фiнансовий директор ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>,
з 01.04.2019 року по теперiшнiй час  - Голови Правлiння АТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>.


21.06.2018, до обрання Головою Правлiння

Опис:
Голова Правлiння має такi повноваження: 
-пропонує Наглядовiй радi кандидатури осiб для призначення їх до складу Правлiння;
-органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання Правлiння, визначає їх порядок денний та головує на них; 
-забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння;
-доповiдає про дiяльнiсть Правлiння Загальним зборам акцiонерiв; 
-щоквартально доповiдає про дiяльнiсть Правлiння Наглядовiй радi;
-здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Банку на пiдставi рiшень та доручень Правлiння;
-видає довiреностi на вчинення правочинiв вiд iменi Банку чи для представництва iнтересiв Банку;
-без довiреностi дiє вiд iменi Банку та представляє його iнтереси у вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, органiзацiями, установами, iншими юридичними особами всiх органiзацiйно-правових форм,  громадськими органiзацiями, фiзичними особами, iншими суб'єктами, якi виступають у правових вiдносинах як на територiї України, так i за її межами, враховуючи рiшення та рекомендацiї  Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
-самостiйно (без попереднього чи додаткового погодження органами Банку) вчиняє (чи надає прав/доручення на вчинення) будь-якi правочини вiд iменi Банку, окрiм випадкiв, коли вiдповiдно до законодавства України, Статуту, рiшення про вчинення такого правочину вiднесено до компетенцiї Наглядової ради або Загальних зборiв акцiонерiв чи коли вимагається погодження (отримання дозволу) вiд зазначених органiв на укладення правочину;
-пiдписує вiд iменi Банку кредитнi, депозитнi, господарськi та iншi договори, пов'язанi з дiяльнiстю Банку, договори стосовно розпорядження майном Банку  тощо - у порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, контрактом, укладеним iз Головою Правлiння, та законодавством України;
-вживає заходи з досудового врегулювання спорiв, звернення стягнення на предмет застави, пiдписує позови та скарги, будь-якi iншi документи, що стосуються судових розглядiв, позовiв та скарг, представляє iнтереси Банку в судах, органах державної виконавчої служби чи iнших органах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення;
-затверджує штатний розпис Банку;
-наймає та звiльняє працiвникiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та накладає дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Банку;
-у межах своєї компетенцiї видає накази, розпорядження, дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Банку;
-установлює форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Банку вiдповiдно до вимог законодавства України;
-пiдписує вiд iменi Банку Колективний договiр;
-пiдписує вiд iменi Банку цивiльно-правовi та трудовi договори з Головою та членами Наглядової ради щодо  виконання ними функцiй Голови;
-затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Банку;
-в межах своєї компетенцiї приймає рiшення про розпорядження майном та коштами Банку вiдповiдно до законодавства України, Статуту Банку;
-органiзовує скликання позачергових засiдань Наглядової ради, має право бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради;
-має право бути присутнiм на засiданнях Загальних зборiв акцiонерiв;
-виносить в установленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв Банку питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
-виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
3
Член Наглядової Ради, представник акцiонера
Гришко Олена Анатолiївна
1976
Вища, Київський державний економiчний унiверситет
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ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", 33695095, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади:
2012-2013 роки в ПАТ <Аграрний комерцiйний банк> Заступник Голови Правлiння
З 03 квiтня 2014 року Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень"
З 11.11.2015 року по 02.06.2016 року  -  В.о. Голови Правлiння ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень"
З 03.06.2016 року по 20.07.2016 року  - Першим заступником Голови Правлiння ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень> 
з 15.08.2016 року по теперiшнiй час -  Член Наглядової ради АТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>, представник акцiонера 
15.08.2016, до моменту переобрання

Опис:
Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради є:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку,
2) затвердження бюджету та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, 
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку,
5) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
6) визначення та затвердження органiзацiйної структури Банку, 
7) скликання Загальних зборiв акцiонерiв;
8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) Голови Правлiння, заступникiв Голови Правлiння та членiв Правлiння;
9) визначення  аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, 
10) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку  в iнших юридичних особах,  
11) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 
12) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, 
13) прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства пов'язаним з Банком особам (крiм банкiв) у сумi, що перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй особi);
14) прийняття рiшення про списання з балансу Банку основних засобiв та iнших необоротних активiв, непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, втрачених внаслiдок крадiжок або виявлених як нестача в результатi iнвентаризацiї залишкова балансова вартiсть, яких перевищує 200 000  гривень.
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй особi не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4
Голова Наглядової ради
Зiнченко Вiктор Iгорович
1973
Вища, Київський Нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана
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АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", 33695095, Протягом останнiх п'яти рокiв працював:
З 02.2007 року по 12.2012 року - ПАТ "Банк Форум", Член Правлiння по бiзнесу на фiнансових ринках,
з 12.2012 року по 02.2015 року - ПАТ "Кредитпромбанк", Перший заступник Голови Правлiння,
з 15.08.2016 року по теперiшнiй час Голова Наглядової ради АТ "Банк iнвестицiй та заощаджнь" 
15.08.2016, до моменту переобрання

Опис:
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.
Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради є:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку,
2) затвердження бюджету та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, 
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку,
5) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
6) визначення та затвердження органiзацiйної структури Банку, 
7) скликання Загальних зборiв акцiонерiв;
8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) Голови Правлiння, заступникiв Голови Правлiння та членiв Правлiння;
9) визначення  аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, 
10) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку  в iнших юридичних особах,  
11) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 
12) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, 
13) прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства пов'язаним з Банком особам (крiм банкiв) у сумi, що перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй особi);
14) прийняття рiшення про списання з балансу Банку основних засобiв та iнших необоротних активiв, непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, втрачених внаслiдок крадiжок або виявлених як нестача в результатi iнвентаризацiї залишкова балансова вартiсть, яких перевищує 200 000  гривень.
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй особi не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
5
Незалежний Член Наглядової ради
Гончаренко Iгор Володимирович
1964
Вища, Бiлгородська державна технологiчна академiя будiвельних матерiалiв
36
АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", 33695095, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:
з 09.1997 року по 10.2014 року - ПАТ "Банк "Український капiтал", Заступник Голови Правлiння, 
з 10.2014 року по 24.04.2017 року - Заступник директора, Дочiрнє пiдприємство "Укравтогаз" Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України",
з 15.08.2016 по теперiшнiй час - Незалежний Член Наглядової ради АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" 
15.08.2016, до моменту переобрання

Опис:
Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради є:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку,
2) затвердження бюджету та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, 
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку,
5) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
6) визначення та затвердження органiзацiйної структури Банку, 
7) скликання Загальних зборiв акцiонерiв;
8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) Голови Правлiння, заступникiв Голови Правлiння та членiв Правлiння;
9) визначення  аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, 
10) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку  в iнших юридичних особах,  
11) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 
12) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, 
13) прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства пов'язаним з Банком особам (крiм банкiв) у сумi, що перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй особi);
14) прийняття рiшення про списання з балансу Банку основних засобiв та iнших необоротних активiв, непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, втрачених внаслiдок крадiжок або виявлених як нестача в результатi iнвентаризацiї залишкова балансова вартiсть, яких перевищує 200 000  гривень.
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй особi не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6
Директор з правових питань, Член Правлiння
Шиянюк Микола Васильович
1976
Вища, Львiвський державний унiверситет iменi Iвана Франка
20
АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", 33695095, Шиянюк М.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:
02.2011 - 05.2013 - ПАТ "НЕОС БАНК" начальник вiддiлу судового захисту iнтересiв банку юридичного управлiння; 
з 05.2013 року по 06.2014 року - ПАТ "НЕОС БАНК" начальник юридичного управлiння; 
з 25.06.2014 року по 13.08.2016 року - ПАТ "НЕОС БАНК", Член Правлiння;
з 14.08.2016 року по 25.12.2017 року - ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>, Член Правлiння, Директор з ризикiв;
з 26.12.2017 року по 22.07.2018 року  - ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>, Член Правлiння, Директором з правових питань та комплаєнс-контролю,
з 23.07.2018 року по 28.11.2018 року - ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>, Член Правлiння, Директор з ризикiв,
з 29.11.2018 року по теперiшнiй час  - АТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>, Член Правлiння, Директором з правових питань

29.11.2018, до моменту переобрання

Опис:
Правлiння є колегiальним органом.
Правлiння уповноважене вчиняти дiї та нести вiдповiдальнiсть за їх здiйснення згiдно Статуту Банку.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розкладу емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку
Зокрема до компетенцiї Правлiння належить:
1)  органiзацiя та керiвництво поточною дiяльнiстю Банку; 
2) пiдготовка та передача на розгляд Спостережнiй радi проектiв бюджету Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
3 )реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками;
4)  затвердження внутрiшнiх документiв Банку (полiтик, положень, порядкiв, регламентiв, процедур, iнструкцiй тощо), 
5)  забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв;
6)  здiйснення формування фондiв, необхiдних для  проведення  Банком статутної дiяльностi;
7)  прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги та спонсорської пiдтримки в межах сум, затверджених Спостережною радою;
8)  прийняття рiшень про списання з балансу Банку основних засобiв та iнших необоротних активiв,  залишкова балансова вартiсть яких не перевищує 200 000 гривень;
9)  прийняття рiшень та надання дозволiв на реалiзацiю заставного майна (крiм нерухомого майна),  залишкова балансова вартiсть якого не перевищує 200 000 гривень;
10)  прийняття рiшень про вiдчуження майна Банку (крiм нерухомого майна, залишкова балансова вартiсть якого не перевищує 200 000 гривень,
11)  прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства пов'язаним з банком особам (крiм банкiв) у сумi, що не перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй особi);
12) вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку.
Правлiння забезпечує органiзацiю системи внутрiшнього контролю.
Директор з з правових питань забезпечує правову пiдтримку дiяльностi Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


7
Член Наглядової ради, представника акцiонера ТОВ "Компанiя "Єврорезерв""
Попов Олексiй Михайлович
1991
Вища, Нацiональний унiверситет <Юридична академiя України iменi Ярослава Мудрого> Україна, Державний вищий навчальний заклад <Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана>  Україна
5
АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", 33695095, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:
0.05.2018 року- по теперiшнiй час  Член Наглядової ради банку, представника акцiонера ТОВ "Компанiя "Єврорезерв"" 
07.04.2017 - по теперiшнiй час ТОВ "КУА "АДК ДЕВЕЛОПМЕНТ" фахiвець з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв. (за сумiсництвом).
05.04.2017 - по теперiшнiй час ТОВ "Компанiя "Єврорезерв" Директор
01.02.2017 - 04.04.2017 ТОВ "УкрНДIм'ясомолпром" юрист
18.11.2015 - 30.06.2016 ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" начальник вiддiлу претнзiйно-позовної роботи юридичного управлiння.
05.08.2013 -18.11.2015 ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" юрисконсульт вiддiлу правового забезпечння дiяльностi банку юридичного управлiння.

01.05.2018, до моменту переобрання

Опис:
Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради є:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку,
2) затвердження бюджету та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, 
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку,
5) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
6) визначення та затвердження органiзацiйної структури Банку, 
7) скликання Загальних зборiв акцiонерiв;
8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) Голови Правлiння, заступникiв Голови Правлiння та членiв Правлiння;
9) визначення  аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, 
10) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку  в iнших юридичних особах,  
11) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 
12) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, 
13) прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства пов'язаним з Банком особам (крiм банкiв) у сумi, що перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй особi);
14) прийняття рiшення про списання з балансу Банку основних засобiв та iнших необоротних активiв, непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, втрачених внаслiдок крадiжок або виявлених як нестача в результатi iнвентаризацiї залишкова балансова вартiсть, яких перевищує 200 000  гривень.
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй особi не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
8
Член Правлiння, Директор з корпоративного бiзнесу
Овсянников Дмитро Юрiйович
1985
Вища, Одеський державний економiчний унiверситет
12
АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", 33695095, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 
з 20.12.2012 року по 05.11.2013 року - АТ <Дельта Банк>, начальник вiддiлу промислового виробництва та транспорту управлiння кредитування та обслуговування корпоративних клiєнтiв департаменту продажiв корпоративного бiзнесу;
з 05.11.2013 року по 31.07.2015 року - АТ <Дельта Банк>, заступник начальника управлiння кредитування та обслуговування корпоративних клiєнтiв департаменту продажiв корпоративного бiзнесу; 
з 03.08.2015 року по 04.07.2017 року - ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>,начальник департаменту кредитних i документарних операцiй корпоративних клiєнтiв; 
з 05.07.2017 року по теперiшнiй час - АТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>,Член Правлiння, Директор з корпоративного бiзнесу. 
05.07.2017, до моменту переобрання

Опис:
Правлiння є колегiальним органом.
Правлiння уповноважене вчиняти дiї та нести вiдповiдальнiсть за їх здiйснення згiдно Статуту Банку.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розкладу емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку
Зокрема до компетенцiї Правлiння належить:
1)  органiзацiя та керiвництво поточною дiяльнiстю Банку; 
2) пiдготовка та передача на розгляд Спостережнiй радi проектiв бюджету Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
3 )реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками;
4)  затвердження внутрiшнiх документiв Банку (полiтик, положень, порядкiв, регламентiв, процедур, iнструкцiй тощо), 
5)  забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв;
6)  здiйснення формування фондiв, необхiдних для  проведення  Банком статутної дiяльностi;
7)  прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги та спонсорської пiдтримки в межах сум, затверджених Спостережною радою;
8)  прийняття рiшень про списання з балансу Банку основних засобiв та iнших необоротних активiв,  залишкова балансова вартiсть яких не перевищує 200 000 гривень;
9)  прийняття рiшень та надання дозволiв на реалiзацiю заставного майна (крiм нерухомого майна),  залишкова балансова вартiсть якого не перевищує 200 000 гривень;
10)  прийняття рiшень про вiдчуження майна Банку (крiм нерухомого майна, залишкова балансова вартiсть якого не перевищує 200 000 гривень,
11)  прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства пов'язаним з банком особам (крiм банкiв) у сумi, що не перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй особi);
12) вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку.
Член Правлiння, Директор з корпоративного бiзнесу  вiдповiдає за пiдвищення ефективностi залучення та комплексного обслуговування клiєнтiв Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

9
Член Правлiння, начальник Департаменту бiзнесу на фiнансових ринках
Борщук Олександр Сергiйович
1989
Вища, Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет
8
АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", 33695095, Протягом останнiх п'яти рокiв Борщук О.С. обiймав посади:
з 01.07.2013 року по 31.01.2015 року - Начальник управлiння ринкових ризикiв, Департаменту ризикiв ПАТ <Платинум Банк>,
з 01.02.2015 року по 31.08.2015 року - Начальник управлiння лiквiднiстю, Департаменту казначейства ПАТ <Платинум Банк>,
з 01.09.2015 року по 30.09.2015 року - Начальник вiддiлу управлiння лiквiднiстю, Управлiння контролю та пргнозування лiквiдностi, Департаменту фiнансiв та контролiнгу ПАТ <Платинум Банк>,
з 01.10.2015 року по 15.06.2016 року - Начальник вiддiлу аналiзу та контролю лiквiдностi, Управлiння по роботi з активами та пасивами, Департаменту фiнансiв та контролiнгу ПАТ <Платинум Банк>,
з 16.06.2016 року по 16.03.2017 року - Начальник управлiння по роботi з активами та пасивами, Департаменту фiнансiв та контролiнгу ПАТ <Платинум Банк>,
з 10.04.2017 року по 25.12.2017 року - Начальник управлiння фiнансового аналiзу ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>,
з 26.12 2017 року по 17.06.2018 року - Начальник управлiння активами та пасивами ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>,
з 18.06.2018 року по 05.11.2018 року - Начальник департаменту бiзнесу на фiнансових ринках ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>,
з 06.11.2018 року по теперiшнiй час - Член Правлiння АТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>, начальник Департаменту бiзнесу на фiнансових ринках

06.11.2018, до моменту переобрання

Опис:
Правлiння є колегiальним органом.
Правлiння уповноважене вчиняти дiї та нести вiдповiдальнiсть за їх здiйснення згiдно Статуту Банку.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розкладу емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку
Зокрема до компетенцiї Правлiння належить:
1)  органiзацiя та керiвництво поточною дiяльнiстю Банку; 
2) пiдготовка та передача на розгляд Спостережнiй радi проектiв бюджету Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
3 )реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками;
4)  затвердження внутрiшнiх документiв Банку (полiтик, положень, порядкiв, регламентiв, процедур, iнструкцiй тощо), 
5)  забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв;
6)  здiйснення формування фондiв, необхiдних для  проведення  Банком статутної дiяльностi;
7)  прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги та спонсорської пiдтримки в межах сум, затверджених Спостережною радою;
8)  прийняття рiшень про списання з балансу Банку основних засобiв та iнших необоротних активiв,  залишкова балансова вартiсть яких не перевищує 200 000 гривень;
9)  прийняття рiшень та надання дозволiв на реалiзацiю заставного майна (крiм нерухомого майна),  залишкова балансова вартiсть якого не перевищує 200 000 гривень;
10)  прийняття рiшень про вiдчуження майна Банку (крiм нерухомого майна, залишкова балансова вартiсть якого не перевищує 200 000 гривень,
11)  прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства пов'язаним з банком особам (крiм банкiв) у сумi, що не перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй особi);
12) вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку.
Перший заступник Голови Правлiння ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень> здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Банку на пiдставi рiшень та доручень Голови Правлiння;забезпечує належне виконання завдань i функцiй Казначейства, контролює забезпечення  достатнього рiвня лiквiдностi та платоспроможностi Банка, контролює поточний стан кореспондентських рахункiв Банку як у нацiональнiй, так i у iноземних валютах та здiйснює координацiю платежiв рiзних пiдроздiлiв Банку протягом операцiйного дня, забезпечує розробку та впровадженням стратегiй та тактик з управлiння активами та пасивами Банку, проводить контроль за дотриманням економiчних нормативiв та вимог НБУ щодо казначейських операцiй Банку, здiйснює управлiння трансфертним цiноутворенням.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

10
Член Правлiння, вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу
Снiгур Людмила Петрiвна
1980
Вища, Київський нацiональний унiверситет технологiй та дизайну
20
АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", 14305909, Снiгур Л.П. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 
з 08.01.2014 року по 07.07.2017 року - ПАТ "Укрсоцбанк", Начальник вiддiлу комплаєнсу , Управлiння комплаєнсу у сферi боротьби з вiдмиванням коштiв та фiнансуванням тероризму, Департаменту комплаєнсу,
з 12.07.2017 року по 31.08. 2018 року - АО "Райффайзен Банк Аваль", Старший менеджер з iдентифiкацiї управлiння комплаєнсу та фiнансового монiторингу, Департаменту правового забезпечення , комплаєнсу та iнформацiйної безпеки,
з 01.09.2018 року по 13.12.2018 року - АО "Райффайзен Банк Аваль", Старший менеджер управлiння комплаєнсу та фiнансового монiторингу,
з 14.12.2018 року по 10.05.2019 року - АО "Райффайзен Банк Аваль", Головний менеджер з фiнансового монiторингу управлiння запобiганню легалiзацiї доходiв отриманних злочинним шляхом , Департаменту комплаєнсу.
з 13.05.2019 року по теперiшнiй час - АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", Член Правлiння, вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу

13.05.2019, до моменту переобрання

Опис:
Правлiння є колегiальним органом.
Правлiння уповноважене вчиняти дiї та нести вiдповiдальнiсть за їх здiйснення згiдно Статуту Банку.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розкладу емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку
Зокрема до компетенцiї Правлiння належить:
1)  органiзацiя та керiвництво поточною дiяльнiстю Банку; 
2) пiдготовка та передача на розгляд Спостережнiй радi проектiв бюджету Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
3 )реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками;
4)  затвердження внутрiшнiх документiв Банку (полiтик, положень, порядкiв, регламентiв, процедур, iнструкцiй тощо), 
5)  забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв;
6)  здiйснення формування фондiв, необхiдних для  проведення  Банком статутної дiяльностi;
7)  прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги та спонсорської пiдтримки в межах сум, затверджених Спостережною радою;
8)  прийняття рiшень про списання з балансу Банку основних засобiв та iнших необоротних активiв,  залишкова балансова вартiсть яких не перевищує 200 000 гривень;
9)  прийняття рiшень та надання дозволiв на реалiзацiю заставного майна (крiм нерухомого майна),  залишкова балансова вартiсть якого не перевищує 200 000 гривень;
10)  прийняття рiшень про вiдчуження майна Банку (крiм нерухомого майна, залишкова балансова вартiсть якого не перевищує 200 000 гривень,
11)  прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства пов'язаним з банком особам (крiм банкiв) у сумi, що не перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй особi);
12) вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку.
 Член Правлiння АТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>, вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу в межах своїх повноажень, зокрема, проводить аналiз вiдповiдностi фiнансових операцiй, що проводться клiєнтом, наявнiй iнформацiї про змiст його дiяльностi та фiнансовий стан з метою виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу; забезпечує повiдомлення СУО про фiнансовi операцiї, що пiдлягають обов'язковому та/або внутршiньому фiнансовому монiтторингу; здiйснює перевiрки дiяльностi будь-якого структурного пiдроздiлу Банку (вiддiлення) та їх працiвникiв щодо виконання ними внутрiшнiх документiв з питань фiнансового монiторингу; приймає рiшення про надання iнформацiї з питань фiнансового монiторингу на запити СУО та вiдповiдних правоохоронних органiв; виконує iншi завдання та обов'язки, що пов'язанi iз забезпеченням належного виконання у Банку (вiддiленнях) законодавства України в сферi фiнансового монiторингу.

11
Незалежний Член Наглядової ради
Ткалiч Iгор Олександрович
1962
Вища, Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет
38
АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", 33695095, Ткалiч I.О. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:
З 02.04.2010 року по 29.11.2019 року - ПАТ "ПРАВЕКС БАНК", Директор департаменту iз запобiгання легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i внутрiшньої безпеки		
З 13.07.2009 року по 	01.04.2010 року - ВАТ "Ощадбанк",	Начальник управлiння фiнансового монiторингу	

26.08.2020, до моменту переобрання

Опис:
Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради є:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку,
2) затвердження бюджету та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, 
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку,
5) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
6) визначення та затвердження органiзацiйної структури Банку, 
7) скликання Загальних зборiв акцiонерiв;
8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) Голови Правлiння, заступникiв Голови Правлiння та членiв Правлiння;
9) визначення  аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, 
10) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку  в iнших юридичних особах,  
11) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 
12) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, 
13) прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства пов'язаним з Банком особам (крiм банкiв) у сумi, що перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй особi);
14) прийняття рiшення про списання з балансу Банку основних засобiв та iнших необоротних активiв, непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, втрачених внаслiдок крадiжок або виявлених як нестача в результатi iнвентаризацiї залишкова балансова вартiсть, яких перевищує 200 000  гривень.
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй особi не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12
Незалежний Член Наглядової ради
Карпiнський Андрiй Олександрович
1978
Вища, Київський iнситут "Слов'янський унiверситет"
31
АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", 33695095, Карпiнський А. О. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:
З 19.05.2020 по теперiшнiй час - ТОВ "ФК АКТИНIЯ", Директор
З 20.03.2018 по 14.04.2020 - ПАТ "МЕГАБАНК", Заступник Голови Правлiння ПАТ "МЕГАБАНК"
З 10.10.2016 по  15.03.2018 - ТОВ "ФК МБК", Директор комерцiйний
З 18.08.2015 по 16.05.2016 - ТОВ "АЙГАМА", Генеральний директор
З 16.07.2015 по 17.08.2015 - ТОВ "АЙГАМА", Заступник Директора
З 23.01.2015 по 15.07.2015 - ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", Член Спостережної ради
З 17.11.2014 по 21.01.2015 - ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", Радник Голови Спостережної ради

19.08.2020, до моменту переобрання

Опис:
Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради є:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку,
2) затвердження бюджету та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, 
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку,
5) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
6) визначення та затвердження органiзацiйної структури Банку, 
7) скликання Загальних зборiв акцiонерiв;
8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) Голови Правлiння, заступникiв Голови Правлiння та членiв Правлiння;
9) визначення  аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту, 
10) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку  в iнших юридичних особах,  
11) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; 
12) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, 
13) прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства пов'язаним з Банком особам (крiм банкiв) у сумi, що перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй особi);
14) прийняття рiшення про списання з балансу Банку основних засобiв та iнших необоротних активiв, непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, втрачених внаслiдок крадiжок або виявлених як нестача в результатi iнвентаризацiї залишкова балансова вартiсть, яких перевищує 200 000  гривень.
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй особi не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




Прості іменні
Привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
Головний бухгалтер
Кирилюк Ярослава Миколаївна
0
0
0
0
Голова Правлiння
Зiннiков Вiталiй Олександрович
0
0
0
0
Член Наглядової Ради, представник акцiонера
Гришко Олена Анатолiївна
0
0
0
0
Голова Наглядової ради
Зiнченко Вiктор Iгорович
0
0
0
0
Незалежний Член Наглядової ради
Гончаренко Iгор Володимирович
0
0
0
0
Директор з правових питань, Член Правлiння
Шиянюк Микола Васильович
0
0
0
0
Член Наглядової ради, представника акцiонера ТОВ "Компанiя "Єврорезерв""
Попов Олексiй Михайлович
0
0
0
0
Член Правлiння, Директор з корпоративного бiзнесу
Овсянников Дмитро Юрiйович
0
0
0
0
Член Правлiння, начальник Департаменту бiзнесу на фiнансових ринках
Борщук Олександр Сергiйович
0
0
0
0
Член Правлiння, вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу
Снiгур Людмила Петрiвна
0
0
0
0
Незалежний Член Наглядової ради
Ткалiч Iгор Олександрович
0
0
0
0
Незалежний Член Наглядової ради
Карпiнський Андрiй Олександрович
0
0
0
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Посадовим особам Банку в разi їх звiльнення виплачується лише компенсацiя за невикористану вiдпустку.




VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Компанiя "Єврорезерв""
25641935
01023, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Шота Руставелi 16
5,2002
ТОВ "КАПIТАЛ СТАНДАРТ ГРУП"
39043319
43025, Україна, Волинська обл., - р-н, м. Луцьк, вул. Даргомижського, буд. 7
9,6308
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Лагур Сергiй Миколайович
24,9
Iвахiв Степан Петрович
23,3
Попов Андрiй Володимирович
9,7998
Гаврилюк Лариса Ростиславiвна
1,8
Волинець Оксана Вiталiївна
1,7168
Галущак Олег Iгорович
4,5172
Москаленко Iнна Олександрiвна
9,3792
Кулеба Валерiя Iванiвна
1,9
Романiв Михайло Петрович
1,766
Деревянчук Ольга Iванiвна
1,9
Горбатюк Валерiй Васильович
4,19
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
В Банку дiє стратегiя затверджена на 2020-2023 роки (затверджено Протоколом Наглядової ради  № 29/12-2  вiд 29 грудня 2020 року). Основними стратегiчними завданнями є: забезпечення високого рiвня фiнансової ефективностi бiзнесу та достатнього рiвня лiквiдностi. 
Для цього банк планує зосередитися на мiнiмiзацiї ризикiв (кредитнi, лiквiдностi, ринковi тощо). Диверсифiкацiя ресурсної Бази, зниження ризику концентрацiй та продовження формування достатнього буфера лiквiдностi, дозволить банку бути стiйким щодо можливих негативних подiй в економiчному середовищi України. Основними цiлями будуть: розширення свого роздрiбного бiзнесу шляхом створення нових вiддiлень; концентрацiя на роботi з клiєнтами малого бiзнесу, який має високий потенцiал розвитку; розвиток продуктiв з високим рiвнем комiсiйних доходiв; реалiзацiя ко - брендингових проектiв.
Вiдповiдно до своєї стратегiї розвитку  БАНК планує здiйснити наступнi кроки:
"подальше замiщення балансу (виконання плану заходiв щодо приведення дiяльностi вiдповiдно до нормативних вимог щодо операцiй з пов'язаними особами + погашення кредитiв пiд заставу депозитiв);
"розподiл залучених ресурсiв вiдбудеться на кредитування юридичних та фiзичних осiб, розмiщення в цiннi папери (ОВГЗ, депозитнi сертифiкати НБУ тощо);
"головним прiоритетом в розбудовi БАНКУ за новою концепцiєю стане диверсифiкацiя дiяльностi."
"подальша дiджеталiзацiя своєї дiяльностi".
Ключовим фактором стабiльної дiяльностi БАНКУ є  формування стiйкої багаторiвневої "подушки" лiквiдностi, яка забезпечить стресостiйкiсть БАНКУ та своєчасне виконання вимог за своїми зобов'язаннями. 
Основними цiлями стратегiї БАНКУ є перебудова бiзнесу, переорiєнтацiя iз кредитування великих корпоративних клiєнтiв на кредитування ФО та МСБ, диверсифiкацiя дiяльностi та уникнення концентрацiй, дiджеталiзацiя бакiвських  процесiв. Головним акцентом є приведення обсягiв операцiй iз пов'язаними особами до нормативних значень.
Основнi прiоритети для виконання стратегiї БАНКУ:
1. Подальша переорiєнтацiя на роботу з клiєнтами МСБ та поступове зниження ваги великих корпоративних клiєнтiв у бiзнесi БАНКУ.
2. Пiдвищення долi комiсiйних доходiв в структурi доходiв БАНКУ (широка мережа ПТКС, запуск ко-брендингових проектiв).
4. Полiпшення якостi управлiння ризиками i якостi кредитного портфеля. Як результат зниження кредитного ризику.
5. Автоматизацiя бiзнес-процесiв для оптимiзацiї продажу банкiвських продуктiв .
6. Впровадження CRM системи для оперативної взаємодiї, аналiтики та спiвробiтництва з клiєнтом.


2. Інформація про розвиток емітента
АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" здiйснює свою дiяльнiсть згiдно чинного законодавства України. Будь-якi змiни в законодавствi України, що регулюють банкiвську дiяльнiсть, напряму впливають на дiяльнiсть Банку (як i на будь-який український комерцiйний банк). 
Незважаючи на зовнiшнє економiчне середовище та зокрема результати дiяльностi банкiвської системи, фiнансовий стан АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" був стабiльним, враховуючи прибуткову дiяльнiсть, низький рiвень простроченої заборгованостi за кредитами, достатнiй запас лiквiдностi та рiвень капiталiзацiї.
Так, всi основнi показники дiяльностi АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за 2020 рiк вiдповiдають Бюджету на 2020 рiк, який булу складено з урахуванням показникiв Стратегiї АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"/
За пiдсумками роботи АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за 2020 рiк обсяг загальних активiв збiльшився до 4 029 127 тис. грн., з початку року вЗа пiдсумками роботи АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за 2020 рiк обсяг загальних активiв збiльшився до 4 028 256 тис. грн., з початку року валюта балансу зросла на 5% (209 106 тис. грн.). Зростання валюти балансу пов'язано iз збiльшенням портфелю ЦП протягом звiтного року на 1 002 291 тис. грн. з одночасним зменшенням кредитного портфелю юридичних осiб на 834 244 тис. грн. в активах та збiльшенням коштiв юридичних та фiзичних осiб в пасивах на 188 205 тис. грн.
Кредитний портфель юридичних осiб зменшився на 834 244 тис. грн. (34 %) та на 01.01.2021 р. склав 1 585 754 тис. грн., вiдхилення вiд плану -1 402 198 тис. грн. (46 %). Кредитний портфель фiзичних осiб за 2020 р. зрiс на 58 067 тис. грн. (16 %) та на 01.01.2021 р. склав 427 885 тис. грн., вiдхилення вiд плану становило - 158 883 тис. грн. (27 %). 
Портфель депозитiв та поточних рахункiв юридичних осiб за 2020 рiк зрiс на 6% (108 827 тис. грн.) та станом на 01.01.2021 р. складає 1 795 101 тис. грн. Портфель депозитiв та поточних, карткових рахункiв фiзичних осiб за 2020 р. зрiс на 6% (79 378 тис. грн.) та станом на 01.01.2021 р. складає 1 477 980 тис. грн. Коефiцiєнт ощадностi станом на 01.01.2021р. становить 36,30 % та 30 днiв поспiль був 36,63 %.
Чистий прибуток АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за пiдсумками роботи за 2020 рiк складає 34 086 тис. грн. 
Операцiйнi доходи за 2020 рiк складають 764 709 тис. грн. Чистий процентний дохiд складає 266 364 тис. грн., чистий комiсiйний дохiд складає 360 232 тис. грн., результат вiд торговельних операцiй складає 100 312 тис. грн., iншi операцiйнi доходи - 37 801 тис. грн.
Операцiйнi витрати за 2020 рiк складають 588 374 тис. грн., адмiнiстративно-господарськi витрати складають 286 080 тис. грн., iншi операцiйнi витрати - 302 294 тис. грн. 
Станом на 01.01.2021 р. капiтал Банку становить 597 309 тис. грн. В структурi капiталу банку найбiльшу питому вагу 83,7 % має статутний капiтал (500 000 тис. грн.), 6,0 % загальнi резерви та резервнi фонди (35 776 тис. грн.), 9,6 % результати минулих рокiв (57 150 тис. грн.) та 0,7% результат вiд переоцiнки боргових фiнансових активiв (4 383 тис. грн.). Прибуток банку за 2020 рiк збiльшився на 9 807 тис. грн. у порiвняннi з 2019 роком. 
Банк має достатнiй запас лiквiдностi. Станом на кiнець 2020 року високолiквiднi активи складали 2 128 777 тис. грн. (грошовi кошти, в т.ч. депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України, облiгацiї внутрiшньої державної позики), що становлять 51,4% всiх фiнансових активiв банку (4 142 417 тис. грн.) Чистий розрив лiквiдностi як рiзниця мiж фiнансовими активами (4 142 417 тис. грн.) та фiнансовим зобов'язаннями банку (3 273 081 тис. грн.) складає 869 336 тис. грн.
            Наразi АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" має унiверсальну бiзнес модель, проте структура активiв у бiльшостi складається iз кредитiв, наданих юридичним особам, структура зобов'язань класична - практично 45%/55% кошти фiзичних та юридичних осiб.
АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" прагне задовольнити потреби клiєнтiв в сучасних, високоякiсних та доступних банкiвських послугах,  створює ефективну та динамiчну бiзнес - модель iз застосуванням сучасних iнформацiйних технологiй, постiйно удосконалює стандарти обслуговування для пiдвищення рiвня задоволеностi клiєнтiв.
Основними продуктами та послугами АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" є надання кредитiв юридичним (кредити на поповнення оборотних коштiв, цiльовi кредити в гривнi та iноземнiй валютi) та фiзичним особам (не цiльове iпотечне та споживче кредитування), комплексне залучення на РКО клiєнтiв юридичних та фiзичних осiб, залучення депозитiв, операцiї з платiжними картками, операцiї з цiнними паперами та мiжбанкiвськi операцiї.
Всi головнi цiлi, що були поставленi перед банком на 2020 рiк (рiвень прибутку, забезпечення достатнього рiвня лiквiдностi, зменшення заборгованостi по пов'язаним особам згiдно з планом ПО) виконано. 



3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Протягом звiтного року не вiдбувалось укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якiб впливали на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансовий стан,  доходи або витрати Банку  вiдсутнiй.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Для забезпечення виявлення помилок (недолiкiв), що виникають пiд час здiйснення банкiвських операцiй, та недопущення їх в подальшому в Банку впроваджена 3-х (трьох) лiнiйна система внутрiшнього контролю.
Процедура здiйснення внутрiшнього контролю передбачає: постiйний монiторинг системи внутрiшнього контролю на етапi здiйснення операцiй; перевiрку керiвниками функцiональних пiдроздiлiв дiяльностi пiдпорядкованих працiвникiв (операцiй та процесiв, у яких задiянi пiдроздiли) та документальне оформлення вiдповiдних  перевiрок; контроль результатiв здiйснених перевiрок та складання звiту про результати монiторингу ефективностi функцiонування системи внутрiшнього контролю; доведення результатiв монiторингу ефективностi функцiонування системи внутрiшнього контролю до вiдома Правлiння Банку; регулярний контроль з боку Наглядової ради за ефективнiстю системи внутрiшнього контролю, в т.ч. шляхом розгляду аудиторських звiтiв складених за результатами перевiрок проведених пiдроздiлом внутрiшнього аудиту.

Система управлiння ризиками в Банку також включає в себе 3 лiнiї захисту та побудована таким чином, що в нiй задiянi всi рiвнi менеджменту: Наглядова рада визначає стратегiю розвитку Банку, формує стратегiю та полiтику управлiння ризиками; Комiтет з управлiння ризикiв контролює стан виконання заходiв щодо оперативного усунення недолiкiв у функцiонуваннi системи управлiння ризиками, виконання рекомендацiй i зауважень пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, зовнiшнiх аудиторiв, Нацiонального банку та iнших контролюючих органiв; Правлiння Банку здiйснює оперативне управлiння дiяльнiстю Банку, загальне керiвництво процесом управлiння ризиками, реалiзовує полiтики управлiння ризиками, затвердженi Наглядовою Радою Банку, забезпечує впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв; Управлiння ризикiв забезпечує безпосереднiй аналiз, монiторинг та контроль ризикiв, вплив яких на показники Банку є найбiльш вiдчутним, внутрiшнiй аудит на постiйнiй основi здiйснює перевiрку та оцiнку ефективностi функцiонування системи управлiння ризиками. Крiм того, в Банку створенi та на постiйнiй основi дiють колегiальнi органи (Комiтет з управлiння ризиками, Кредитний комiтет, Комiтет з управлiння активами та пасивами, Тарифний комiтет, Тендерний комiтет), задача яких у тому числi полягає i в оперативному вирiшеннi тактичних завдань з управлiння ризиками. 
Рiвень iснуючої в Банку системи ризик-менеджменту повнiстю вiдповiдає обсягам та складностi операцiй, якi вiн проводить. Банк використовує сучасний аналiтичний модуль "Аналiзатор активiв та пасивiв", що дозволяє автоматизовано формувати управлiнську звiтнiсть для керiвництва з основних видiв ризикiв, що дозволяє оперативно приймати необхiднi рiшення щодо мiнiмiзацiї негативного впливу ризикiв на фiнансовi показники Банку. 
Полiтика та Стратегiя управлiння ризиками регламентує оцiнку та контроль основних ризикiв, що приймає на себе Банк при здiйсненнi фiнансової дiяльностi, визначає цiлi та задачi Банку в процесi контролю за ризиками, а також регулює порядок проведення заходiв, що спрямованi на зниження банкiвських ризикiв. Ризики прийнятнi для Банку, знаходяться в межах встановлених лiмiтiв ризикiв та ризик апетиту. 
Банк вживає наступнi заходи для пом'якшення ризикiв: уникнення ризику, диверсифiкацiя, лiмiтування, покриття заставою, внутрiшнiй контроль. Звiти щодо основних видiв ризикiв складаються пiдроздiлом з управлiння ризиками, щомiсячно розглядаються Правлiнням Банку, щоквартально - Наглядовою Радою Банку, щоквартально проводиться стрес-тестування ризикiв та їх вплив на капiтал Банку, результати стрес-тесту затверджуються Наглядовою Радою Банку.

Система управлiння ризиками в Банку є iстотним елементом формування загальної бiзнесової стратегiї Банку. Управлiння ризиками покликане забезпечити оптимальне для Банку спiввiдношення прибутку i ризику.
Система управлiння ризиками в Банку направлена на здiйснення наступних заходiв:
- iдентифiкацiю ризикiв;
- аналiз i оцiнку ризикiв;
- розробку стратегiї i тактики управлiння ризиками;
- розробку i здiйснення конкретних процедур управлiння ризиками.

Кредитний ризик (найбiльш значимий серед усiх ризикiв). Мiнiмiзацiя цього ризику досягається за рахунок запровадження Банком чiтких кредитних процедур проведення кредитних операцiй та зважених методик, що використовуються при аналiзi платоспроможностi позичальника, а також за рахунок кредитування переважно пiд лiквiдне забезпечення (нерухомiсть, майновi права на грошовi депозити та iншi).
При формуваннi кредитної полiтики банк враховує такi фактори як: ринкова позицiя банку; макроекономiчне середовище, галузевий та географiчний регiональний принцип (зовнiшнi фактори), квалiфiкацiя персоналу, стандартизацiя кредитних процесiв та процедур, монiторинг, ресурсна позицiя Банку, адекватнiсть капiталу, нормативи економiчної дiяльностi Банку, iсторичнi данi щодо збиткiв, маржинальнiсть кредитних операцiй (внутрiшнi фактори).
Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi кредитним ризиком, слiд видiлити: встановлення лiмiтiв на кредитнi операцiї (на позичальника, на галузi економiки, географiчний розподiл, на пов'язаних осiб тощо); дотримання обов'язкових економiчних нормативiв Нацiонального банку України (нормативiв кредитного ризику); використання сучасних методик аналiзу дiяльностi позичальника; встановлення кредитних рейтингiв за власною шкалою Банку, виходячи з фiнансової стiйкостi позичальникiв; страхування заставного майна та фiнансових ризикiв; застосування рiзних методiв оцiнки ринкової вартостi заставленого майна (дохiдного, витратного методiв та методу аналогiв); проведення стрес-тестування кредитного портфелю з урахуванням змiн бiзнес-середовища.
Значення нормативiв кредитного ризику (Н7, Н8, Н9) розраховуються згiдно вимог Нацiонального банку України та щоденно контролюються керiвництвом Банку. Станом на 31.12.2019 р. становили Н7 - 18,98% (при нормативному значеннi не бiльше 25%), Н8 - 147,52  % (при нормативному значеннi не бiльше 800%), Н9 - 70,92% (при нормативному значеннi не бiльше 25%) (2018; Н7 - 21,47%, Н8 - 283,12%, Н9 - 162,19%). 
Нацiональним Банком України затверджено План заходiв Банку щодо приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог законодавства та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо операцiй з пов'язаними з банком особами, а саме: приведення нормативу Н9 до нормативного значення. План розрахований на 5 рокiв. Банк дотримується встановленого Плану.
Мiнiмiзацiя ризику лiквiдностi досягається за рахунок збалансування Банком власної структури активiв та зобов'язань по строкам повернення/погашення (у тому числi, в розрiзi основних валют, в яких Банк проводить операцiї).
Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi ризиком лiквiдностi, слiд видiлити: ГЕП-аналiз та встановлення лiмiтiв на максимально можливi розриви лiквiдностi; використання платiжного календаря; дотримання показникiв лiквiдностi (у тому числi, обов'язкових економiчних нормативiв Нацiонального банку України, коефiцiєнту покриття лiквiднiстю (LCR) та норми обов'язкового резервування); оптимiзацiї нетто-позицiї лiквiдностi, дотримання достатнього рiвня платiжної позицiї Банку, диверсифiкацiя активiв та пасивiв; врахування зовнiшнiх чинникiв (стан економiки, стан грошового ринку, прогноз грошово - кредитної полiтики НБУ); пiдтримка в актуальному станi плану на випадок непередбачуваних ситуацiй; проведення стрес-тестування позицiї лiквiдностi Банку при рiзних сценарiях розвитку фiнансових ринкiв.
Станом на 31.12.2019 р. нормативи лiквiдностi становили Н4 - 145,69% (не менше 20%), Н5 - 72,72% (не менше 40%), Н6 - 63,91 % (при нормативному значеннi не менше 60%), LCR (ВВ) 177% (при нормативному значеннi не менше 100%), LCR (IВ) - 217%, (при нормативному значеннi не менше 100%).
Кумулятивний ГЕП в еквiвалентi нацiональної валюти з термiном до погашення 1 мiсяць додатнiй, банком встановлений граничний розмiр вiд'ємного ГЕП до 1 мiсяця (-10%). Фактичне значення станом на 31.12.2019 року становить 8%.  
Управлiння ринковим ризиком централiзовано здiйснює Управлiння ризикiв, використовуючи такi методи вимiрювання, оцiнки та контролю за їх рiвнем як (VаR-аналiз, ГЕП-планування), лiмiтування операцiй банку, лiмiтування валютної позицiї, контроль, звiтування перед Правлiнням (щомiсячно) та Наглядовою Радою Банку (щоквартально) за операцiями що несуть в собi ринковий ризик (здiйснюється пiдроздiлом з Управлiння ризиками) проведення стрес-тестування ринкового ризику та затвердження результатiв Наглядовою Радою Банку (щоквартально).
 Звiти щодо ринкового ризику крiм Наглядової ради та Правлiння банку розглядає Комiтет з управлiння активами та пасивами, яким потiм приймає рiшення щодо коригування ризикових позицiй з урахуванням очiкуваних/прогнозних рiвнiв курсiв валют, процентних ставок, цiн на цiннi папери.
Ринковi ризики найбiльш властивi таким операцiям банку: кредитним (процентний та валютний ризики), залучення ресурсiв (процентний та валютний ризики), операцiям з цiнними паперами (ОВДП, Депозитнi сертифiкати Нацiонального Банку України) (процентний ризик), операцiям на валютному ринку.
Станом на 31.12.2019 року частка капiталу пiд ризиком в регулятивному капiталi становить 0,02% (згiдно Var-методологiї для оцiнки валютного ризику) при лiмiтi 0,2%. Банк дотримується лiмiтiв вiдкритих валютних позицiй, що встановленi НБУ. Загальний валютний ризик є незначним.
Вплив цiнового ризику фактично вiдсутнiй.
Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi процентним ризиком, слiд видiлити: ГЕП-аналiз та встановлення лiмiтiв на максимально можливi розриви невiдповiдностей мiж активами та пасивами, чутливими до змiн вiдсоткової ставки; управлiння структурою активiв та пасивiв за допомогою показникiв спреду, чистої процентної маржi, дохiдностi/вартостi окремих статей процентних активiв/пасивiв (в розрiзi рiзних валют); проведення виваженої цiнової полiтики з метою максимiзацiї чистого процентного доходу; проведення стрес-тестування при рiзних сценарiях розвитку фiнансових ринкiв.
Реалiзацiя системи управлiння операцiйним ризиком для бiльшої ефективностi функцiонування здiйснюється за принципом децентралiзацiї, що характеризується залученням усiх структурних пiдроздiлiв Банку, їх працiвникiв - вiд керiвникiв до виконавцiв усiх рiвнiв. Основною задачею є утримання операцiйного ризику у межах допустимого рiвня як один iз ключових факторiв пiдтримки стабiльної рентабельностi Банку.
З метою виявлення та вимiрювання операцiйним ризиком, для мiнiмiзацiї (нейтралiзацiї) втрат за ним застосовуються наступнi основнi iнструменти управлiння операцiйним ризиком:
- розгляд результатiв перевiрок, здiйснених внутрiшнiм / зовнiшнiм аудитом та контролюючими органами;
- створення та ведення бази внутрiшнiх подiй операцiйного ризику та аналiз накопиченої в нiй iнформацiї з метою вдосконалення процесiв; 
- монiторинг i контроль ключових показникiв ризику (Key Risk Indicators) та ключових показникiв ефективностi (Key Performance Indicators);
-  створення карт бiзнес-процесiв (Business Process Mapping);
-  порiвняльний аналiз (Comparative Analysis)
Крiм обов'язкових iнструментiв для виявлення та вимiрювання операцiйного ризику використовуються наступнi додатковi iнструменти управлiння операцiйним ризиком:
-	самооцiнка операцiйного ризику (Risk Self-Assessment)
-	створення карт бiзнес-процесiв (Business Process Mapping);
-	порiвняльний аналiз (Comparative Analysis).



2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Кредитний ризик є найбiльш значимий серед усiх ризикiв. Мiнiмiзацiя цього ризику досягається за рахунок запровадження Банком чiтких кредитних процедур проведення кредитних операцiй та зважених методик, що використовуються при аналiзi платоспроможностi позичальника, а також за рахунок кредитування переважно пiд лiквiдне забезпечення (нерухомiсть, майновi права на грошовi депозити та iншi).
При формуваннi кредитної полiтики банк враховує такi фактори як: ринкова позицiя банку; макроекономiчне середовище, галузевий та географiчний регiональний принцип (зовнiшнi фактори), квалiфiкацiя персоналу, стандартизацiя кредитних процесiв та процедур, монiторинг, ресурсна позицiя Банку, адекватнiсть капiталу, нормативи економiчної дiяльностi Банку, iсторичнi данi щодо збиткiв, маржинальнiсть кредитних операцiй (внутрiшнi фактори).
Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi кредитним ризиком, слiд видiлити: встановлення лiмiтiв на кредитнi операцiї (на позичальника, на галузi економiки, за географiчним принципом, на пов'язаних осiб тощо); дотримання обов'язкових економiчних нормативiв Нацiонального банку України (нормативiв кредитного ризику); використання сучасних методик аналiзу дiяльностi позичальника; встановлення кредитних рейтингiв за власною шкалою Банку, виходячи з фiнансової стiйкостi позичальникiв; страхування заставного майна та фiнансових ризикiв; застосування рiзних методiв оцiнки ринкової вартостi заставленого майна (дохiдного, витратного методiв та методу аналогiв); проведення стрес-тестування кредитного портфелю з урахуванням змiн бiзнес-середовища.
Значення нормативiв кредитного ризику (Н7, Н8, Н9) розраховуються згiдно вимог Нацiонального банку України та щоденно контролюються керiвництвом Банку. 
Нацiональним Банком України затверджено План заходiв Банку щодо приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог законодавства та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо операцiй з пов'язаними з банком особами, а саме: приведення нормативу Н9 до нормативного значення. План розрахований на 5 рокiв. Банк дотримується встановленого Плану.



4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс Корпоративного управлiння АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень"  затверджений  загальними зборами акцiонерiв  (Протокол №20 вiд 24.07.2020 року).

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
-

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
-

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
-

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
24.04.2020
Кворум зборів
0
Опис
З огляду на вiдсутнiсть кворуму у зв'язку з пандемiєю загальнi збори оголошено такими, що не вiдбулися..



Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
24.07.2020
Кворум зборів
55,848
Опис
На загальних зборах були розглянутi питання:
1.	Обрання лiчильної комiсiї.
2.	Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень". 
3.	Розгляд звiту Наглядової ради АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" та затвердження заходiв за результатами їх розгляду. 
4.	Затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень".
5.	Розгляд звiту зовнiшнього аудиту про перевiрку рiчної фiнансової звiтностi АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
6.	Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень".
7.	Затвердження рiчного звiту  АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" за 2019 рiк.
8.	Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень". 
9.	Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" зв'язку з їх переобранням.
10.	Обрання членiв Наглядової ради АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
11.	Затвердження змiн до Статуту АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" та уповноваження особи на пiдписання Статуту у новiй редакцiї.
12.	Затвердження нової редакцiї "Положення про Наглядову раду АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", "Положення про Правлiння АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" та Кодексу корпоративного управлiння АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень".



Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
Порядок денний.1.	Обрання лiчильної комiсiї.2.	Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень". 3.	Розгляд звiту Наглядової ради АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" та затвердження заходiв за результатами їх розгляду. 4.	Затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень".5.	Розгляд звiту зовнiшнього аудиту про перевiрку рiчної фiнансової звiтностi АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" та затвердження заходiв за результатами його розгляду.6.	Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень".7.	Затвердження рiчного звiту  АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" за 2019 рiк.8.	Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень". 9.	Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" зв'язку з їх переобранням.10.	Обрання членiв Наглядової ради АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.11.	Затвердження змiн до Статуту АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" та уповноваження особи на пiдписання Статуту у новiй редакцiї.12.	Затвердження нової редакцiї "Положення про Наглядову раду АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", "Положення про Правлiння АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" та Кодексу корпоративного управлiння АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень".

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

Інше (зазначити)


У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
На 24 квiтня 2020 року було оголошено про скликання рiчних загальних зборвi акцiонерiв.Збори не вiдбулися у зв'язку з епiдемiєю у свiтi.  Рiчнi збори  оголошено провести 24 липня 2020 року.

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


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
Гришко Олена Анатолiївна

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Гришко О.А. є головою Комiтету з ризикiв Наглядової ради.
Комiтету з ризикiв Наглядової ради з метою забезпечення ефективностi функцiонування системи управлiння ризиками виконує такi функцiї: 
 - забезпечує розроблення та затвердження внутрiшньобанкiвських документiв щодо системи управлiння ризиками;
 -забезпечує перегляд внутрiшнiх нормативних документiв щодо системи управлiння ризиками з метою їх актуалiзацiї та здiйснює контроль за їх впровадженням та дотриманням;
 - контролює стан виконання заходiв щодо оперативного усунення недолiкiв у функцiонуваннi системи управлiння ризиками, виконання рекомендацiй i зауважень пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, зовнiшнiх аудиторiв, НБУ та iнших контролюючих органiв; 
 - здiйснює контроль за тим, щоб цiноутворення/установлення тарифiв на банкiвськi продукти враховувало бiзнес-модель Банку та стратегiю управлiння ризиками;
 - готує та не рiдше одного разу на квартал надає звiти про виконання покладених на нього функцiй в частинi функцiонування системи управлiння ризиками Наглядовiй Радi Банку; 
 - забезпечує виконання iнших функцiй та повноважень з питань управлiння ризиками, визначених Наглядовою Радою Банку. 

Зiнченко Вiктор Iгорович
X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Зiнченко В.I. є Головою Наглядової ради.
Голова Наглядової ради:
-органiзовує роботу Ради, здiйснює управлiння та контроль за роботою Ради, забезпечує ефективне функцiонування Ради;
-розподiляє обов'язки мiж членами Ради;
-забезпечує контроль за виконанням Радою рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;
-здiйснює контроль за реалiзацiєю планiв Банку;
-пiдписує контракти (договори) з керiвником пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, Головою, його заступниками та членами Правлiння;
-скликає та органiзовує проведення засiдань Ради, визначає порядок денний засiдання та головує на них, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ради;
-вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв, головує на Загальних зборах акцiонерiв, якщо Рада уповноважила його на це; 
-у межах своєї компетенцiї представляє iнтереси Банку в установах, пiдприємствах та органiзацiях незалежно вiд форми власностi, а також у вiдносинах iз юридичними та фiзичними особами; 
- органiзовує роботу зi створення комiтетiв Ради, висуває членiв Ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами i посадовими особами Банку;
-готує звiт Ради для розгляду на Загальних зборах акцiонерiв, у тому числi органiзовує надання iнформацiї акцiонерам про прийнятi Радою рiшення, хiд їх виконання та вжитi заходи, спрямованi на досягнення мети Банку;
-координує роботу Ради та направляє її на захист iнтересiв Банку, акцiонерiв i трудового колективу;
-має право бути присутнiм на засiданнях Правлiння та iнших органiв Банку, як особисто, так i шляхом визначення iншого члена Ради для такої присутностi;
-дає необхiднi доручення членам Ради з пiдготовки питань, якi розглядаються на засiданнях Ради;
-забезпечує вiдкрите обговорення та вiдкритий обмiн думками на засiданнях Ради i належний рiвень розгляду на них усiх питань;
-спiвпрацює з Головою Правлiння та акцiонерами Банку;
-забезпечує ефективну оцiнку роботи Ради та її комiтетiв.

Попов Олексiй Михайлович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Попов О.М. є членом Комiтету з ризикiв Наглядової ради  та Комiтету з питань аудиту Наглядової ради.
Комiтету з ризикiв Наглядової ради з метою забезпечення ефективностi функцiонування системи управлiння ризиками виконує такi функцiї: 
 - забезпечує розроблення та затвердження внутрiшньобанкiвських документiв щодо системи управлiння ризиками;
 -забезпечує перегляд внутрiшнiх нормативних документiв щодо системи управлiння ризиками з метою їх актуалiзацiї та здiйснює контроль за їх впровадженням та дотриманням;
 - контролює стан виконання заходiв щодо оперативного усунення недолiкiв у функцiонуваннi системи управлiння ризиками, виконання рекомендацiй i зауважень пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, зовнiшнiх аудиторiв, НБУ та iнших контролюючих органiв; 
 - здiйснює контроль за тим, щоб цiноутворення/установлення тарифiв на банкiвськi продукти враховувало бiзнес-модель Банку та стратегiю управлiння ризиками;
 - готує та не рiдше одного разу на квартал надає звiти про виконання покладених на нього функцiй в частинi функцiонування системи управлiння ризиками Наглядовiй Радi Банку; 
 - забезпечує виконання iнших функцiй та повноважень з питань управлiння ризиками, визначених Наглядовою Радою Банку. 
Комiтет з питань аудиту у рамках своїх повноважень зокрема виконує наступнi функцiї:
- монiторинг процесу складання фiнансової звiтностi та отриманого фiнансового результату дiяльностi Банку; 
- монiторинг упровадження Банком облiкових полiтик, дiючих суттєвих якiсних практик з бухгалтерського облiку, уключаючи розрахунки та розкриття фiнансової звiтностi; 
- монiторинг цiлiсностi фiнансової звiтностi Банку та будь-яких офiцiйних заяв, якi стосуються фiнансових результатiв Банку; 
- надання рекомендацiй Радi Банку щодо обрання або змiни аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку; 
- проведення зустрiчей з керiвництвом Банку з метою розгляду та усунення недолiкiв у системi внутрiшнього контролю, врегулювання випадкiв недотримання полiтики, законiв i регулятивних норм, а також iнших проблем, виявлених внутрiшнiми та зовнiшнiми аудиторами; 
- надання Радi Банку пропозицiй щодо вжиття заходiв з метою усунення в установленi строки недолiкiв у дiяльностi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, що можуть бути виявленi Нацiональним банком України.
Крiм того до загальної компетенцiї Попова О.М., як члена Наглядової Ради належить:
1. Вирiшення питань, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової Ради чинним законодавством України.
2. Забезпечення органiзацiї системи управлiння ризиками, яка ?рунтується на розподiлi обов'язкiв мiж пiдроздiлами Банку iз застосуванням моделi трьох лiнiй захисту
3. Забезпечення незалежностi роботи постiйно дiючих пiдроздiлiв з управлiння ризиками та пiдроздiлу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) .
4. Затвердження внутрiшньобанкiвськi документи з питань управлiння ризиками та здiйснює контроль за їх упровадженням, дотриманням та своєчасним оновленням (актуалiзацiєю);
5.  Затвердження перелiку лiмiтiв (обмежень) щодо кожного виду ризику та процедуру ескалацiї порушень лiмiтiв ризикiв;
6. Ухвалення рiшень щодо запровадження значних змiн у дiяльностi Банку;
7. Затвердження щороку та регулярний перегляд стратегiї управлiння непрацюючих активiв та оперативний план; не рiдше нiж один раз на три мiсяцi вiдстежує прогрес, досягнутий за попереднiй перiод за всiма показниками, визначеними в стратегiї непрацюючих активiв та оперативному планi i за потреби визначає додатковi заходи, необхiднi для забезпечення реалiзацiї цiєї стратегiї;
8. Затвердження плану вiдновлення дiяльностi (Recovery Plan) та забезпечує виконання функцiй щодо вiдновлення дiяльностi Банку;
9. Визначення характеру, формату та обсягiв iнформацiї про ризики, розглядає управлiнську звiтнiсть про ризики та, якщо профiль ризику Банку не вiдповiдає затвердженому ризик-апетиту невiдкладно приймає рiшення щодо застосування адекватних заходiв для пом'якшення ризикiв;
10. Уживання заходiв щодо запобiгання конфлiктам iнтересiв у Банку, сприяння їх врегулюванню та повiдомлення Нацiональний банк про конфлiкти iнтересiв, що виникають у Банку.


Гончаренко Iгор Володимирович
X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Гончаренко I.В. є головою Комiтету з питань аудиту Наглядової ради та членом Комiтету з ризикiв Наглядової ради.
Голова Комiтету з питань аудиту у рамках своїх повноважень забезпечує  виконня наступних  функцiї:
- пiдготовка матерiалiв до засiдань Ради та надання звiтiв Радi з питань, вiднесених до сфери його вiдповiдальностi; 
- монiторинг процесу складання фiнансової звiтностi та отриманого фiнансового результату дiяльностi Банку; 
- монiторинг упровадження Банком облiкових полiтик, дiючих суттєвих якiсних практик з бухгалтерського облiку, уключаючи розрахунки та розкриття фiнансової звiтностi; 
- монiторинг цiлiсностi фiнансової звiтностi Банку та будь-яких офiцiйних заяв, якi стосуються фiнансових результатiв Банку; 
- вжиття визначених Радою заходiв щодо впровадження та забезпечення керiвниками Банку та керiвниками структурних пiдроздiлiв Банку контролю функцiонування ефективної системи внутрiшнього контролю; 
- погодження та надання Радi на затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку, посадових iнструкцiй працiвникiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку, iнших внутрiшнiх нормативних документiв, що регламентують дiяльнiсть пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
- погодження та надання рекомендацiй Радi щодо рiчного плану роботи та бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту в Банку; 
- контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку в частинi своєчасного забезпечення пiдроздiлу внутрiшнього аудиту в Банку достатнiми ресурсами для виконання рiчного плану аудиторських перевiрок;
- монiторинг ефективностi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку, не рiдше одного разу на рiк розглядає та надає на затвердження Радi  звiт про оцiнку дiяльностi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, яка включає оцiнку результатiв дiяльностi керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
- надання рекомендацiй Радi Банку щодо затвердження розмiру винагороди керiвника та працiвникiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; 
- розгляд звiтiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту за результатами здiйснених ним перевiрок та перiодичних звiтiв про роботу пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; 
- надання рекомендацiй Радi Банку щодо вибору, призначення або звiльнення з посади керiвника та/або працiвникiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, включаючи умови трудового договору; 
- надання рекомендацiй Радi Банку щодо обрання або змiни аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку; 
- надання рекомендацiй Радi Банку щодо затвердження умов отримання Банком послуг зовнiшньої аудиторської фiрми та розмiру її винагороди; 
- контроль дотримання зовнiшньою аудиторською фiрмою принципiв незалежностi та об'єктивностi; 
- забезпечення комунiкацiї з зовнiшньою аудиторською фiрмою з питань, якi виникають при проведеннi аудиту Банку, виявлених суттєвих недолiкiв у системi внутрiшнього контролю, складання та пiдтвердження фiнансової звiтностi; 
- взаємодiя з внутрiшнiми та зовнiшнiми аудиторами Банку; 
- розгляд iнформацiї про виконання рекомендацiй, наданих пiдроздiлом внутрiшнього аудиту за результатами проведених аудиторських перевiрок, в т.ч. причини невжиття Правлiнням Банку/керiвниками структурних пiдроздiлiв необхiдних заходiв iз усунення виявлених перевiрками недолiкiв; 
- розгляд звiту про виконання рiчного плану аудиторських перевiрок, а також пiдтвердження органiзацiйної незалежностi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
- проведення зустрiчей з керiвництвом Банку з метою розгляду та усунення недолiкiв у системi внутрiшнього контролю, врегулювання випадкiв недотримання полiтики, законiв i регулятивних норм, а також iнших проблем, виявлених внутрiшнiми та зовнiшнiми аудиторами; 
- надання Радi Банку пропозицiй щодо вжиття заходiв з метою усунення в установленi строки недолiкiв у дiяльностi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, що можуть бути виявленi Нацiональним банком України.

Комiтету з ризикiв Наглядової ради з метою забезпечення ефективностi функцiонування системи управлiння ризиками виконує такi функцiї: 
 - забезпечує розроблення та затвердження внутрiшньобанкiвських документiв щодо системи управлiння ризиками;
 -забезпечує перегляд внутрiшнiх нормативних документiв щодо системи управлiння ризиками з метою їх актуалiзацiї та здiйснює контроль за їх впровадженням та дотриманням;
 - контролює стан виконання заходiв щодо оперативного усунення недолiкiв у функцiонуваннi системи управлiння ризиками, виконання рекомендацiй i зауважень пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, зовнiшнiх аудиторiв, НБУ та iнших контролюючих органiв; 
 - здiйснює контроль за тим, щоб цiноутворення/установлення тарифiв на банкiвськi продукти враховувало бiзнес-модель Банку та стратегiю управлiння ризиками;
 - готує та не рiдше одного разу на квартал надає звiти про виконання покладених на нього функцiй в частинi функцiонування системи управлiння ризиками Наглядовiй Радi Банку; 
 - забезпечує виконання iнших функцiй та повноважень з питань управлiння ризиками, визначених Наглядовою Радою Банку. 
Крiм того до загальної компетенцiї Гончаренка I.В., як члена Наглядової Ради належить:
1. Вирiшення питань, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової Ради чинним законодавством України.
2. Забезпечення органiзацiї системи управлiння ризиками, яка ?рунтується на розподiлi обов'язкiв мiж пiдроздiлами Банку iз застосуванням моделi трьох лiнiй захисту
3. Забезпечення незалежностi роботи постiйно дiючих пiдроздiлiв з управлiння ризиками та пiдроздiлу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) .
4. Затвердження внутрiшньобанкiвськi документи з питань управлiння ризиками та здiйснює контроль за їх упровадженням, дотриманням та своєчасним оновленням (актуалiзацiєю);
5.  Затвердження перелiку лiмiтiв (обмежень) щодо кожного виду ризику та процедуру ескалацiї порушень лiмiтiв ризикiв;
6. Ухвалення рiшень щодо запровадження значних змiн у дiяльностi Банку;
7. Затвердження щороку та регулярний перегляд стратегiї управлiння непрацюючих активiв та оперативний план; не рiдше нiж один раз на три мiсяцi вiдстежує прогрес, досягнутий за попереднiй перiод за всiма показниками, визначеними в стратегiї непрацюючих активiв та оперативному планi i за потреби визначає додатковi заходи, необхiднi для забезпечення реалiзацiї цiєї стратегiї;
8. Затвердження плану вiдновлення дiяльностi (Recovery Plan) та забезпечує виконання функцiй щодо вiдновлення дiяльностi Банку;
9. Визначення характеру, формату та обсягiв iнформацiї про ризики, розглядає управлiнську звiтнiсть про ризики та, якщо профiль ризику Банку не вiдповiдає затвердженому ризик-апетиту невiдкладно приймає рiшення щодо застосування адекватних заходiв для пом'якшення ризикiв;
10. Уживання заходiв щодо запобiгання конфлiктам iнтересiв у Банку, сприяння їх врегулюванню та повiдомлення Нацiональний банк про конфлiкти iнтересiв, що виникають у Банку.




Ткалiч Iгор Олександрович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Ткалiч I.О. є членом Комiтету з ризикiв Наглядової ради.
Комiтету з ризикiв Наглядової ради з метою забезпечення ефективностi функцiонування системи управлiння ризиками виконує такi функцiї: 
 - забезпечує розроблення та затвердження внутрiшньобанкiвських документiв щодо системи управлiння ризиками;
 -забезпечує перегляд внутрiшнiх нормативних документiв щодо системи управлiння ризиками з метою їх актуалiзацiї та здiйснює контроль за їх впровадженням та дотриманням;
 - контролює стан виконання заходiв щодо оперативного усунення недолiкiв у функцiонуваннi системи управлiння ризиками, виконання рекомендацiй i зауважень пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, зовнiшнiх аудиторiв, НБУ та iнших контролюючих органiв; 
 - здiйснює контроль за тим, щоб цiноутворення/установлення тарифiв на банкiвськi продукти враховувало бiзнес-модель Банку та стратегiю управлiння ризиками;
 - готує та не рiдше одного разу на квартал надає звiти про виконання покладених на нього функцiй в частинi функцiонування системи управлiння ризиками Наглядовiй Радi Банку; 
 - забезпечує виконання iнших функцiй та повноважень з питань управлiння ризиками, визначених Наглядовою Радою Банку. 

Карпiнський Андрiй Олександрович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Карпiнський А.О. є членом Комiтету з питань аудиту Наглядової ради.
Комiтет з питань аудиту у рамках своїх повноважень зокрема виконує наступнi функцiї:
- монiторинг процесу складання фiнансової звiтностi та отриманого фiнансового результату дiяльностi Банку; 
- монiторинг упровадження Банком облiкових полiтик, дiючих суттєвих якiсних практик з бухгалтерського облiку, уключаючи розрахунки та розкриття фiнансової звiтностi; 
- монiторинг цiлiсностi фiнансової звiтностi Банку та будь-яких офiцiйних заяв, якi стосуються фiнансових результатiв Банку; 
- надання рекомендацiй Радi Банку щодо обрання або змiни аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку; 
- проведення зустрiчей з керiвництвом Банку з метою розгляду та усунення недолiкiв у системi внутрiшнього контролю, врегулювання випадкiв недотримання полiтики, законiв i регулятивних норм, а також iнших проблем, виявлених внутрiшнiми та зовнiшнiми аудиторами; 
- надання Радi Банку пропозицiй щодо вжиття заходiв з метою усунення в установленi строки недолiкiв у дiяльностi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, що можуть бути виявленi Нацiональним банком України.
Крiм того до загальної компетенцiї Попова О.М., як члена Наглядової Ради належить:
1. Вирiшення питань, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової Ради чинним законодавством України.
2. Забезпечення органiзацiї системи управлiння ризиками, яка ?рунтується на розподiлi обов'язкiв мiж пiдроздiлами Банку iз застосуванням моделi трьох лiнiй захисту
3. Забезпечення незалежностi роботи постiйно дiючих пiдроздiлiв з управлiння ризиками та пiдроздiлу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) .
4. Затвердження внутрiшньобанкiвськi документи з питань управлiння ризиками та здiйснює контроль за їх упровадженням, дотриманням та своєчасним оновленням (актуалiзацiєю);
5.  Затвердження перелiку лiмiтiв (обмежень) щодо кожного виду ризику та процедуру ескалацiї порушень лiмiтiв ризикiв;
6. Ухвалення рiшень щодо запровадження значних змiн у дiяльностi Банку;
7. Затвердження щороку та регулярний перегляд стратегiї управлiння непрацюючих активiв та оперативний план; не рiдше нiж один раз на три мiсяцi вiдстежує прогрес, досягнутий за попереднiй перiод за всiма показниками, визначеними в стратегiї непрацюючих активiв та оперативному планi i за потреби визначає додатковi заходи, необхiднi для забезпечення реалiзацiї цiєї стратегiї;
8. Затвердження плану вiдновлення дiяльностi (Recovery Plan) та забезпечує виконання функцiй щодо вiдновлення дiяльностi Банку;
9. Визначення характеру, формату та обсягiв iнформацiї про ризики, розглядає управлiнську звiтнiсть про ризики та, якщо профiль ризику Банку не вiдповiдає затвердженому ризик-апетиту невiдкладно приймає рiшення щодо застосування адекватних заходiв для пом'якшення ризикiв;
10. Уживання заходiв щодо запобiгання конфлiктам iнтересiв у Банку, сприяння їх врегулюванню та повiдомлення Нацiональний банк про конфлiкти iнтересiв, що виникають у Банку.



Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Протягом звiтного року було проведено 98 засiдань Наглядової ради.
На засiданнях Наглядової ради приймались рiшення з наступних питань:
1. Управлiння ризиками.
2. Затвердження звiтiв внутрiшнього аудиу.
З. Затвердження звiтiв Правлiння Банку.
4. На регулярнiй основi здiйснювався монiторинг та перегляд вiдповiдностi дiяльностi Банку стратегiї, полiтикам та iншим внутрiшнiм документам Банку, стiйкостi фiнансового стану Банку та ефективностi банкiвських операцiй.
5. Кредитнi питання.
6. Виконання функцiй  вiдповiдно до вимог законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду


Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів
З питань аудиту
X

Гончаренко I.В. - голова комiтету, Попов О.М., Потапенко О.Г.
З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)
Комiтет управлiння ризиками
Гришко О.А. - голова комiтету, Гончаренко I.В., Попов О.М.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
Кiлькiсть засiдань комiтету з питань аудиту протягом звiтному 2020 роцi склала 10.
Кiлькiсть засiдань комiтету з управлiння ризиками у 2020 роцi склала - 79.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності


Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
У сiчнi 2020 року (Протокол № 20/01-2) на засiданнi Наглядоої ради було розглянуто питання: "Затвердження Оцiнка ефективностi дiяльностi Наглядової ради Банку в 2020 роцi"
За результатами розгляду даного питання було прийнято наступне рiшення:
Затвердити Звiт про оцiнку ефективностi дiяльностi Наглядової ради Банку в 2020 роцi у запропонованiй редакцiї
1. Визнати задовiльною дiяльнiсть Ради Банку, включаючи роботу Голови Ради, Комiтетiв Ради;
2. Розглянути можливiсть перегляду обмежень повноважень Правлiння Банку/ Кредитного комiтету Правлiння при прийняттi рiшень щодо здiйснення активних операцiй.
3.  Неухильно притрумавитись рекомендацiй за результатами оцiнки ефективностi дiяльностi Ради Банку.



Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X

Знання у сфері фінансів і менеджменту
X

Особисті якості (чесність, відповідальність)
X

Відсутність конфлікту інтересів
X

Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)


X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X
Інше (зазначити)


Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)


Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Станом на 31.12.2020 року Правлiння Банку очолює Голова Правлiння Зiннiков Вiталiй Олександрович
До компетенцiї Правлiння Банку належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, вiднесених до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Ради, зокрема:
 	розробка та затвердження поточних фiнансового-господарських планiв i оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалiзацiї, реалiзацiя затвердженої Радою стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
 	реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв;
 	надання пропозицiй Радi Банку щодо органiзацiйної структури, формування визначеної Радою органiзацiйної структури;
 	затвердження внутрiшнiх документiв Банку (полiтик, положень, порядкiв, регламентiв, процедуро тощо), за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Ради;
 	забезпечення безпеки iнформацiйних систем i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв;
 	iнформування Ради про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення законодавства, внутрiшнiх положень тощо;
 	створення постiйно дiючих робочих органiв (комiтетiв, комiсiй), яким можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння;
 	пiдготовка звiтiв для Ради та Загальних зборiв акцiонерiв щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiчного плану, рiчних бюджетiв, планiв капiталiзацiї тощо;
 	прийняття рiшень з питань поточного керiвництва роботою вiдокремлених пiдроздiлiв та структурних пiдроздiлiв Банку;
 	вирiшення iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Ради Банку.

Овсянников Дмитро Юрiйович
Овсянников Д.Ю. є директором з корпоративного бiзнесу та вiдповiдає за залучення корпоративних клiєнтiв та комплексне їх обслуговування
Шиянюк Микола Васильович
Шиянюк М.В. є директором з правових питань та вiдповiдає за юридичне супроводження усiх банкiвських процесiв
Борщук Олександр Сергiйович
Борщук О.С. був Першим заступником Голови Правлiння  та забезпечува управлiння активами та пасивами Банку, органiзацiю роботи Комiтету з активами та пасивами Банку, органiзацiю роботи казначейства Банку, виконання планових показникiв згiдно з затвердженим бюджетом Банку.

Снiгур Людмила Петрiвна
Снiгур Л. П. є начальником департаменту з фiнансового та валютного монiторингу та Вiдповiдальним працiвником за проведення фiнансового монiторингу в Банку

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 звiтного року Правлiння на своїх засiдання зокрема приймало рiшення щодо:
напрямкiв реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв;
затвердження внутрiшнiх документiв Банку (полiтик, положень, порядкiв, регламентiв, процедуро тощо), за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Ради;
питань поточного керiвництва роботою вiдокремлених пiдроздiлiв та структурних пiдроздiлiв Банку;
пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Ради Банку.


Оцінка роботи виконавчого органу
Щомiсячно Правлiння Банку звiтує перед Наглядовою радою за результатами своєї дiяльностi.
Наглядовою радою Банку роботу Правлiння визнано задовiльною та такою, що сприяла прибутковiй дiяльностi Банку.

Примітки
- 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Система внутрiшнього контролю та управлiння ризиками Банку грунтується на розподiлi обов'язкiв мiж пiдроздiлами банку iз застосуванням моделi трьох лiнiй захисту:
1) перша лiнiя - на рiвнi бiзнес-пiдроздiлiв банку та пiдроздiлiв пiдтримки дiяльностi банку. 
2) друга лiнiя - на рiвнi пiдроздiлу з управлiння ризиками та пiдроздiлу контролю за дотриманням норм (комплаєнс);
3) третя лiнiя - на рiвнi Управлiння внутрiшнього аудиту щодо перевiрки та оцiнки ефективностi функцiонування системи управлiння ризиками.
Правлiння Банку є вiдповiдальним за функцiонування системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками. 
Наглядова рада систематично вiдстежує стан управлiння ризиками, впливає на обрану Правлiнням схильнiсть до ризикiв. 
Управлiння внутрiшнього аудиту здiйснює перевiрку систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками. 
Серед основних функцiй Пiдроздiлу з управлiння ризиками: забезпечення проведення кiлькiсної та якiсної оцiнки ризикiв, на якi наражається банк; забезпечення методологiї з управлiння ризиками; створення системи для автоматизованого ведення та оброблення бази даних щодо ризикiв; iдентифiкацiя i монiторинг порушення лiмiтiв; аналiз можливих сценарiїв; пiдготовка звiтностi щодо ризикових позицiй та надання рекомендацiй Правлiнню щодо їх оптимального значення; участь в кредитному процесi в частинi оцiнки фiнансового стану позичальникiв та оцiнки лiквiдностi забезпечення, аналiзу кредитних продуктiв та процесiв.
Серед основних функцiй пiдроздiлу контролю за дотриманням норм (комплаєнс): забезпечення органiзацiю контролю за дотриманням банком норм законодавства, внутрiшньобанкiвських документiв та вiдповiдних стандартiв професiйних об'єднань;  забезпечення управлiння ризиками, пов'язаними з конфлiктом iнтересiв, що можуть виникати на всiх рiвнях органiзацiйної структури банку, прозорiсть реалiзацiї процесiв банку; забезпечення органiзацiї контролю за дотриманням банком норм щодо своєчасностi та достовiрностi фiнансової та статистичної звiтностi; забезпечення функцiонування системи управлiння ризиками шляхом здiйснення своєчасного виявлення, вимiрювання, монiторингу, контролю, звiтування i надання рекомендацiй щодо пом'якшення комплаєнс-ризику;
Банк здiйснює комплексну оцiнку таких суттєвих видiв ризикiв:
- кредитного ризику;
- ризику лiквiдностi;
- процентного ризику банкiвської книги;
- ринкового ризику;
- операцiйного ризику;
- комплаєнс-ризику.
Система внутрiшнього контролю та управлiння ризиками банку щонайменше передбачає:
1) органiзацiйну структуру, яка чiтко визначає обов'язки, повноваження та вiдповiдальнiсть осiб щодо управлiння ризиками;
2) культуру управлiння ризиками та кодекс поведiнки (етики);
3) внутрiшньобанкiвськi документи з питань управлiння ризиками;
4) внутрiшньобанкiвськi документи з питань системи внутрiшнього контролю;
5) iнформацiйну систему щодо управлiння ризиками, процесами та звiтування;
6) iнструменти для ефективного управлiння ризиками та системою внутрiшнього контролю;
7) порядок розподiлу та делегування повноважень у банку;
8) перелiк операцiй, що не може виконувати один працiвник банку та якi потребують додаткового контролю;
9) деталiзований перелiк функцiй, якi не можуть виконувати працiвники, якi є асоцiйованими особами.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
так
так
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
так
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
так
так
ні
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
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
так
так
ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
так
ні
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
так
так
так
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)


Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій
ні
так
так
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
ні
так
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
так
так
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

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

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Раз на рік

X
Частіше ніж раз на рік
X


Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X

Наглядова рада
X

Інше (зазначити)


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

Так
Ні
З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X
Інше (зазначити)
У Банку не створена ревiзiйної комiсiї

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
ТОВ <Капiтал стандарт груп>
39043319
9,6308
2
Москаленко I.О
2801800025
9,3792
3
Iвахiв С.П.
2486012695
23,3
4
Лагур С.М.
2293309873
24,9
5
Попов А.В.
2593912776
9,7998
6
ТОВ <Компанiя <Єврорезерв>
25641935
5,2002

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
500 000
0
Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв протягом звiтного року вiдсутнi

Опис


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Порядок обрання/призначення,/звiльнення Голови/членiв Наглядової ради визначено Статутом та Положенням про Наглядову Раду Банку. Керуючись усiма дiючими вимогами законодавства України щодо квалiфiкацiї та критерiїв незалежностi,  та на вимогу акцiонерiв АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", на сайтi Банку в мережi Iнтернет одночасно з оголошенням про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, на яких вiдбувається обрання членiв Наглядової ради (надалi - Рада), розмiщується iнформацiя-оголошення конкурсного вiдбору на посаду незалежного члена Ради з викладенням усiх визначених законодавством України вимог до даної посади. 
Iз наявного числа кандидатiв, що виявляють бажання бути обраними незалежними членами Ради Банку, засiданням робочої групи на чолi з корпоративним секретарем вiдбувається вiдбiр та надаються на розгляд акцiонерiв Банку ряд кандидатур. 
Члени Ради обираються Загальними зборами в кiлькостi не менше п'яти осiб виключно шляхом кумулятивного голосування. До складу Ради можуть обиратися акцiонери, особи, якi представляють їхнi iнтереси, та незалежнi члени. Обранi кандидати гарно розумiють бiзнес-стратегiю роботи АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", та в повнiй мiрi вiдповiдають усiм критерiям та вимогам чинного законодавства України щодо незалежностi.
Член Ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору або трудового договору, укладеного з Банком, а представник акцiонера - член Ради, здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Радi.
Дiя договору з членом Наглядової ради припиняється в разi припинення його повноважень. Загальнi збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень Голови/членiв Ради та одночасним обранням нових членiв у разi незадовiльної оцiнки його дiяльностi за пiдсумками роботи за рiк, систематичного невиконання покладених обов'язкiв (зокрема, не прийняття участi у бiльш нiж 50% засiдань Ради протягом одного календарного року), втрати Головою/членом Ради статусу акцiонера/представника акцiонера Банку. Повноваження Голови/членiв Ради припиняються з дня прийняття Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдного рiшення або з дати, зазначеної у рiшеннi.
Без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв повноваження Голови/члена Ради припиняються: 
 	за його бажанням (за умови письмового повiдомлення про це Банк за два тижнi);
 	у разi неможливостi виконання обов'язкiв Голови/члена Ради за станом здоров'я (повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви або документа вiд медичної установи);
 	у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв голови/члена Ради (повноваження припиняються з дати одержання Банком вiдповiдного документу - копiї вироку чи рiшення суду);
 	у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим (повноваження припиняються (повноваження припиняються з дати одержання Банком вiдповiдного документа, що встановлює такий факт);
 	у разi отримання Банком письмового повiдомлення про замiну Голови/члена Ради, який є представником акцiонера (повноваження припиняються з дати одержання Банком повiдомлення вiд акцiонера про замiну Голови/члена Ради.

Порядок обрання/призначення,/звiльнення Голови/членiв Правлiння визначено Статутом та Положенням про Правлiння Банку.
Кандидати, якi висуваються на посаду Голови Правлiння та члена Правлiння  мають вiдповiдати наступним вимогам: наявнiсть повної вищої освiти; досвiд роботи у банкiвському та/або фiнансовому секторi не менше п'яти рокiв у сукупностi, у тому числi на керiвних посадах - не менше трьох рокiв (для Голови Правлiння); досвiд роботи у банкiвському та/або фiнансовому секторi не менше трьох рокiв у сукупностi (для члена Правлiння); вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам щодо дiлової репутацiї та професiйної придатностi; мати бездоганну дiлову репутацiю. Професiйна придатнiсть Голови та членiв Правлiння Банку визначається як сукупнiсть знань, професiйного та управлiнського досвiду особи, необхiдних для належного виконання посадових обов'язкiв Головою та членами Правлiння з урахуванням бiзнес-плану та стратегiї Банку, а також функцiонального навантаження та сфери вiдповiдальностi конкретного керiвника Банку. Строк перебування ключових керiвникiв на посадах необмежний. 
Голова та члени Правлiння призначаються Радою Банку в кiлькостi не менше трьох осiб. Будь-хто з членiв Ради або акцiонерiв Банку може висувати кандидатiв на посаду Голови Правлiння.
Голова Правлiння заступає на посаду пiсля надання згоди на це Нацiональним банком України. Голова Правлiння, його заступники та члени правлiння призначаються на строк до моменту їх переобрання, якщо iнше не визначено рiшенням Ради.
Повноваження Голови/заступникiв/членiв Правлiння припиняються за рiшенням Ради. Повноваження членiв Правлiння можуть бути припиненi, зокрема, але не виключно, в наступних випадках:
-	розiрвання трудових вiдносин з Банком та/або контракту, укладеного з членом Правлiння;
-	подання письмової заяви про вихiд зi складу Правлiння;
-	прийняття вiдповiдного рiшення Радою Банку.
Наглядова рада вiдповiдно до умов контракту, укладеного з Головою/заступниками/членами Правлiння може прийняти рiшення про дострокове припинення їхнiх повноважень, про що особа сповiщається у строк, визначений в такому контрактi. Зокрема, кожен Член Правлiння може бути усунений з посади Радою Банку в разi його некомпетентностi, зловживання службовим становищем, розголошення комерцiйної таємницi чи iншої iнформацiї з обмеженим доступом або в разi здiйснення iнших дiй, що спричинили шкоду iнтересам Банку.


9) повноваження посадових осіб емітента
До компетенцiї Голови та членiв Ради Банку, зокрема, належить:
 	затвердження стратегiї розвитку Банку, його бюджету (у т.ч. здiйснення контролю за його виконанням), бiзнес-плану розвитку Банку стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедур управлiння ними, перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв, контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
 	забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
 	визначення кредитної полiтики Банку в рамках стратегiї розвитку Банку та здiйснення контролю по її реалiзацiї, затвердження органiзацiйної структури Банку, затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть Банку, та структурних пiдроздiлiв (у т.ч. пiдроздiлу внутрiшнього аудиту), крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв;
 	визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлiв внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю;
 	скликання Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв акцiонерiв, обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) Голови Правлiння, його заступникiв та членiв Правлiння, затвердження умов трудових договорiв з ними, встановлення розмiру їх винагороди;
 	нагляд та контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її удосконалення; щоквартальний розгляд поточних звiтiв Правлiння та прийняття рiшень за результатами їх розгляду;
 	iншi повноваження вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Наглядову раду.
До компетенцiї Правлiння Банку належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, вiднесених до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Ради, зокрема:
 	розробка та затвердження поточних фiнансового-господарських планiв i оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалiзацiї, реалiзацiя затвердженої Радою стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
 	реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв;
 	надання пропозицiй Радi Банку щодо органiзацiйної структури, формування визначеної Радою органiзацiйної структури;
 	затвердження внутрiшнiх документiв Банку (полiтик, положень, порядкiв, регламентiв, процедуро тощо), за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Ради;
 	забезпечення безпеки iнформацiйних систем i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв;
 	iнформування Ради про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення законодавства, внутрiшнiх положень тощо;
 	створення постiйно дiючих робочих органiв (комiтетiв, комiсiй), яким можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння;
 	пiдготовка звiтiв для Ради та Загальних зборiв акцiонерiв щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiчного плану, рiчних бюджетiв, планiв капiталiзацiї тощо;
 	прийняття рiшень з питань поточного керiвництва роботою вiдокремлених пiдроздiлiв та структурних пiдроздiлiв Банку;
 	вирiшення iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Ради Банку.


10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
Думка iз застереженням



Ми провели аудит фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (надалi - АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", Банк), що складається зi Звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2020 року, Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, Звiту про змiни у власному капiталi та Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.



На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2020 року та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.

Основа для думки iз застереженням



Ми зазначаємо, що за результатами аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк аудиторами була висловлена думка iз застереженням з огляду на збiльшення на звiтну дату резервiв за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв на суму 36 936 тис. грн., вiдповiдного зменшення зазначених активiв на звiтну дату та збiльшення витрат вiд зменшення корисностi фiнансових активiв у звiтному 2019 роцi. Зазначене потребувало вiдповiдного коригування вхiдних залишкiв та порiвняльної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року.



Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Банку згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв (включаючи мiжнароднi стандарти незалежностi) Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.



Ключовi питання аудиту



Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що нижченаведенi питання є ключовими питаннями аудиту, iнформацiю про якi слiд вiдобразити в нашому звiтi:

"	судження та оцiнки щодо кредитiв та заборгованостi клiєнтiв;

"	оцiнка справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi;

"	оцiнка iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд.



Судження та оцiнки щодо кредитiв та заборгованостi клiєнтiв 



Ми визначили цю область ключовим питанням аудиту, оскiльки оцiнка суми резерву пiд знецiнення кредитiв клiєнтiв було ключовою областю професiйних суджень керiвництва Банку. На звiтну дату кредити та заборгованiсть клiєнтiв складають 36,3% вiд загальних активiв Банку та мають суттєвий вплив на його фiнансовий стан, грошовi потоки та результати дiяльностi. 

При оцiнцi очiкуваних кредитних ризикiв клiєнтiв керiвництво Банку робить суттєвi судження щодо фiнансового стану позичальникiв, обсягу очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за кредитами, ринкової вартостi забезпечення за кредитними операцiями, рiвня ймовiрностi дефолту. 



Нашi аудиторськi процедури зокрема включали:

"	тестування ефективностi ключових контролiв, якi запровадженi управлiнським персоналом в процесi класифiкацiї активiв та визначення розмiру резервiв з урахуванням оцiнки очiкуваних збиткiв;

"	оцiнку та перевiрку ключових припущень, прийнятих управлiнським персоналом при оцiнках суттєвого збiльшення кредитного ризику, ймовiрностi настання дефолту, втрат в разi дефолту та оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв за кредитами клiєнтiв;

"	розгляд методологiї знецiнення, та перевiрку доречностi та точностi застосованих Банком вхiдних даних при розрахунку резервiв;

"	незалежну оцiнку розмiру створених резервiв пiд знецiнення кредитiв клiєнтам на основi перегляду iнформацiї, що мiститься в кредитних справах, включаючи оцiнку фiнансового стану позичальникiв, своєчаснiсть сплати заборгованостi, аналiз прогнозiв майбутнiх грошових потокiв тощо.  



Iнформацiя щодо кредитiв клiєнтiв та розмiру їх знецiнення наведена в примiтцi 7 до рiчної фiнансової звiтностi. Iнформацiя щодо суттєвих облiкових оцiнок, застосованих при визначеннi балансової вартостi кредитiв клiєнтiв, очiкуваних кредитних збиткiв за ними  наведена у примiтцi 4.



Оцiнка справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi



Станом на звiтну дату в складi активiв Банку враховуються iнвестицiйна нерухомiсть балансовою вартiстю 282 020 тис. грн., що складає 7,0% вiд загального обсягу активiв Банку на звiтну дату.



Ми визначили цю область ключовим питанням аудиту, оскiльки керiвництво Банку має застосовувати суттєвi судження, необхiднi для визначення справедливої вартостi зазначеного майна, з огляду на суттєву питому вагу загальних активiв в загальному обсязi активiв Банку та значний вплив зазначених активiв на капiтал Банку. Вартiсть вiдображення в балансi Банку зазначеного майна грунтується на висновках незалежних оцiнювачiв.  



Ми провели процедури з метою визначення дiапазону оцiнок, у якому найбiльш iмовiрно перебуває справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi та майна, що перейшло у власнiсть Банка як заставодержателя, зокрема:

"	оцiнили об'єктивнiсть, незалежнiсть зовнiшнiх оцiнювачiв, якi визначали ринкову вартiсть майна Банку на звiтну дату, а також проаналiзували основнi пiдходи та методологiю щодо визначення ринкової вартостi об'єктiв;

"	залучили експертiв з оцiнки нерухомостi з метою отримання незалежної думки щодо ринкової вартостi зазначених активiв Банку на звiтну дату. 

Крiм того, ми отримали належнi пiдтвердження щодо права власностi Банку на зазначенi активи та проаналiзували обставини, пов'язанi в тому числi iз судовими позовами, що можуть призвести до обмеження прав Банку на користування/розпорядження цими активами. 

Iнформацiя щодо iнвестицiйної нерухомостi розкрита в примiтцi 9 до рiчної фiнансової звiтностi.



Оцiнка iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд



Ми визначили цю область ключовим питанням аудиту, оскiльки оцiнка справедливої вартостi iнвестицiй в цiннi папери було ключовою областю професiйних суджень керiвництва Банку. На звiтну дату iнвестицiї в цiннi папери, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, складають 22,1% вiд загальних активiв Банку та мають суттєвий вплив на його фiнансовий стан, грошовi потоки та результати дiяльностi.



Нашi аудиторськi процедури зокрема включали отримання розумiння процесу оцiнки справедливої вартостi цiнних паперiв, джерел вхiдних даних та обгрунтованостi припущень управлiнського персоналу. Ми здiйснили аналiз суджень та припущень керiвництва Банку, що були використанi в процесi визначення справедливої вартостi цiнних паперiв, включаючи умови їх випуску.



Iнформацiя щодо iнвестицiй в цiннi папери розкрита в примiтцi 8 до рiчної фiнансової звiтностi. Iнформацiя щодо суттєвих облiкових оцiнок, застосованих при визначеннi справедливої вартостi цiнних паперiв, наведена у примiтках 4, 35. 



Пояснювальний параграф



Операцiйне середовище

Звертаємо увагу на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Банку, а також на обставини, якi iснують на день випуску цього звiту, пов'язанi з епiдемiологiчною ситуацiєю у свiтi i в Українi зокрема, в результатi чого обмежується та призупиняється дiяльнiсть суб'єктiв господарювання. Iнформацiя щодо цього зазначена у примiтках 2, 4 та 38 до фiнансової звiтностi. Термiн дiї та наслiдки цих обставин ми не можемо спрогнозувати. Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки i вплив таких майбутнiх змiн  на операцiї та фiнансовий стан Банку може бути суттєвим. Наш звiт не був модифiкований щодо цього питання.



Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї



Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi керiвництва (звiтi про управлiння) АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за 2020 рiк, (надалi - Звiт керiвництва), але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.



Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.



У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.



Вiдповiдно до вимог ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" повiдомляємо наступне.



Ми перевiрили iнформацiю, викладену в роздiлi "Звiт про корпоративне управлiння" Звiту керiвництва щодо:

"	дотримання Банком положень кодексу корпоративного управлiння,

"	проведених протягом звiтного перiоду загальних зборiв акцiонерiв Банку та прийнятих на зборах рiшень,

"	персонального складу Наглядової ради та Правлiння Банку, комiтетiв Правлiння Банку, та проведенi засiдання та прийнятих на них рiшень,



та не встановили суттєвих невiдповiдностей з iнформацiєю, викладеною в Кодексi корпоративного управлiння АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (затверджений Загальними зборами акцiонерiв Банку 24.07.2020р., протокол №20), iншими прийнятими Банком положеннями/полiтиками в частинi корпоративного управлiння, iншою iнформацiєю i або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту.



Ми розглянули питання, що мiстяться в роздiлi "Звiт про корпоративне управлiння" Звiту керiвництва, стосовно:

"	основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Банку;

"	перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Банку;

"	iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Банку;

"	порядку призначення та звiльнення посадових осiб Банка;

"	повноважень посадових осiб Банку,



та висловлюємо свою думку, що зазначена iнформацiя розкрита управлiнським персоналом з дотриманням вимог чинного законодавства, зокрема Законiв України "Про цiннi папери та фондову бiржу" та "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", узгоджена з iншими частинами рiчного звiту та не суперечить iнформацiї, отриманiй нами пiд час аудиту фiнансової звiтностi Банку.



Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть



Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.



При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.



Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями (Наглядова рада), несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Банку.



Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi



Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.



Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:

"	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

"	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

"	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

"	доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Банку продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Банк припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;

"	оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.



Ми повiдомляємо Наглядовiй радi iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаємо Наглядовiй радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.



З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй радi, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.













11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Загальна iнформацiя про банк 

Банк створений у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю на пiдставi рiшення Загальних зборiв учасникiв вiд 25.05.2004 року (протокол №1) та зареєстрований Нацiональним банком України 09.08.2005 року за номером 300 в Державному реєстрi банкiв. 
Вiдповiдно до рiшення установчих зборiв вiд 21.04.2009 року (протокол № 1) та вимог законодавства України, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Банк iнвестицiй та заощаджень" перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "Банк iнвестицiй та заощаджень". 
З метою приведення Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства "Банк iнвестицiй та заощаджень" у вiдповiднiсть до вимог законодавства України, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.09.2009 року (протокол №2), змiнено найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Банк iнвестицiй та заощаджень" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ". 
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2019 року (протокол №17), з метою приведення типу товариства ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" у вiдповiднiсть до вимог законодавства України, змiнено тип товариства ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та затверджено нову редакцiю статуту АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (далi - АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", Банк),  яка враховує  вказанi змiни.
З метою приведення Статуту Банку у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України, уточнення повноважень органiв управлiння Банку, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.07.2020 року (протокол №20), Статут Банку викладено та затверджено в новiй редакцiї.
Даний "Звiт керiвництва (Звiт про управлiння) АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за 2020 рiк" складений та надається вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансовий послуг", "Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України", затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України №373 вiд 24.10.2011 р. 

Економiчне середовище  

Пiсля стрiмкого обвалу в другому кварталi 2020 року, спричиненого карантином, економiка швидко вiдновилася вже в наступному кварталi, перевершивши очiкування бiльшостi економiчних прогнозистiв. Однак подальше зростання загальмувалося восени iз другою хвилею коронавiрусної пандемiї та посиленням карантинних заходiв як в Українi, так i в iнших європейських країнах. Водночас позитивнi новини щодо вакцин дали надiю, що в наступному роцi нових хвиль поширення хвороби та жорстких обмежень можна буде уникнути й економiка отримає новий iмпульс для повернення на допандемiчну траєкторiю.
Фiнансовий сектор успiшно проходить коронакризу та належним чином виконує свої функцiї. Банки увiйшли в перiод пандемiї без помiтних дисбалансiв, достатньо капiталiзованими та високолiквiдними. Робота з очищення та пiдвищення стiйкостi банкiвської системи, проведена вiд 2015 року, дала беззаперечний позитивний результат. Уперше в iсторiї пiд час кризи українськi банки не стали фактором посилення економiчної нестабiльностi. Навпаки, вони пiдтримували бiзнес до цього часу та сприятимуть вiдновленню економiчного зростання в майбутньому, надаючи кредити. З часу розгортання кризи бiльшiсть банкiв досить швидко переорiєнтувалася на роботу онлайн. До певної мiри вiдбулася структурна змiна у форматi роботи банкiвського сектору. Незважаючи на тимчасове скорочення кiлькостi працюючих вiддiлень, доступнiсть банкiвських сервiсiв не знизилася.
За пiдсумками 2020 року реальний ВВП, за оцiнками, скоротився на 4.4%. Це значно менше, нiж очiкувалося на початку коронакризи (6%). Економiка України швидко вiдновлювалася в другому пiврiччi. Пiсля проходження жорсткої фази карантину падiння реального ВВП сповiльнилося до 3.5% р/р у III кварталi i, за оцiнками Нацiонального банку, продовжувало сповiльнюватися в IV кварталi. Ужорсточення карантинних заходiв у листопадi мало обмежений вплив на дiлову активнiсть.
Швидке вiдновлення економiки зумовлене передусiм зростанням споживання. Збiльшення заробiтних плат та соцiальних видаткiв бюджету пiдтримувало споживчий попит на високому рiвнi. Також почало скорочуватися безробiття. Вагомий внесок у вiдновлення економiки мало державне споживання з огляду на нарощування поточних витрат бюджету на iнфраструктуру, насамперед дорожнi ремонти, а також охорону здоров'я. Натомiсть через невизначенiсть в умовах пандемiї iнвестицiйна активнiсть бiзнесу залишалася млявою.
Упродовж 2020 року iнфляцiя перебувала переважно нижче цiльового дiапазону 5% + 1 в.п. Падiння свiтових цiн на енергоносiї, а також зниження попиту на непершочерговi товари i послуги стримували зростання цiн пiд час пандемiї. Водночас наприкiнцi року iнфляцiя очiкувано прискорилася. Це зумовлювалося динамiчним вiдновленням свiтової економiки, подальшим зростанням внутрiшнього споживчого попиту, а також подорожчанням енергоносiїв та окремих продуктiв харчування. У результатi, в груднi iнфляцiя повернулася до цiльового дiапазону i сягнула його центральної точки.
Монетарнi умови залишатимуться м'якими, через те що по-перше iнфляцiйний тиск посилюється дуже повiльно. Очiкується, що в 2021 р., незважаючи на рiзке пiдвищення мiнiмальної зарплати, iнфляцiя коливатиметься близько до верхньої межi цiльового дiапазону - 6%. Хоча економiка активно вiдновлюватиметься з другого кварталу 2021, глобальне низькоiнфляцiйне середовище та певне змiцнення обмiнного курсу внаслiдок покращення зовнiшньоекономiчних балансiв будуть стримувати iнфляцiю. А    по-друге, свiтовi процентнi ставки залишатимуться низькими щонайменше протягом наступного року. I, нарештi, вiдновлення офiцiйного фiнансування зменшуватиме середньостроковi ризики для зовнiшньої стiйкостi та фiнансової стабiльностi. Тому Нацiональний банк матиме пiдстави вiдтягнути перше пiдвищення процентної ставки до липня, i загалом ми очiкується зростання ставки протягом 2021 лише на 100 б.п. до 7.0% (порiвняно з 7.5% в жовтневому прогнозi НБУ). Унаслiдок середня реальна процентна ставка з урахуванням очiкуваної iнфляцiї наступного року буде навiть нижчою, нiж цього року.  
У 2021 роцi економiка майже надолужить втрати вiд коронакризи - ВВП України зросте на 4.2%. Головним рушiєм залишатиметься стiйкий внутрiшнiй попит, зумовлений подальшим збiльшення реальних доходiв громадян. Зменшення невизначеностi з розвитком пандемiї сприятиме вiдновленню iнвестицiйної активностi.
У середньостроковiй перспективi українська економiка зростатиме на рiвнi близько 4%. Цьому сприятиме збiльшення реальних доходiв населення, зростання iнвестицiй, високий зовнiшнiй попит i пiдвищення кредитної активностi.
Для пiдтримки населення та швидшого вiдновлення економiки уряд збереже значний рiвень дефiциту бюджету (4.5% вiд ВВП) i в поточному роцi. Проте потреби у фiскальних стимулах будуть поступово меншати, адже економiка повернеться до сталого зростання. У 2022 роцi очiкується скорочення дефiциту до 3% ВВП. Державний та гарантований державою боргу пiсля зростання до 62% ВВП у 2020 роцi в подальшому скорочуватиметься на 2-3 в. п. щороку.
Зовнiшньоекономiчнi фактори: 
Масштабнi фiскальнi та монетарнi заходи стимулюватимуть зростання глобальної економiки, насамперед за рахунок прискореного вiдновлення промисловостi. Пожвавлення попиту на тлi надм'яких монетарних умов зумовить поступове прискорення глобальної iнфляцiї. Останню стримуватиме повiльнiше вiдновлення сектору послуг. Цiни на свiтових товарних ринках залишатимуться високими. Пiсля корекцiї у першiй половинi 2021 року вони стабiлiзуються, попри значний попит, завдяки прискореному нарощуванню пропозицiї. Цiни на енергоносiї поступово зростатимуть, що погiршить умови торгiвлi для України. Збереження м'яких умов на свiтових фiнансових ринках за обмежених обсягiв високоприбуткових активiв пiдтримуватиме iнтерес iнвесторiв до розвиваючихся ринкiв. 
Ефективнi вакцини, менш схильна до тарифiв адмiнiстрацiя США, зростаючi цiни на сировину та послаблення долара США мають посприяти країнам, що розвиваються. Водночас значно гiрший доступ до вакцин, високi рiвнi зовнiшнього боргу та структурнi вiдмiнностi економiк означають дуже нерiвномiрне вiдновлення серед країн, що розвиваються.
Потужнi монетарнi та фiскальнi стимули в США та iнших розвинених країнах сприяють збiльшенню лiквiдностi на фiнансових ринках та пiдтримують попит на бiльш ризиковi активи та полювання за доходнiстю. Пiсля вiдпливу на майже $50 млрд з акцiй та боргових iнструментiв з ринкiв країн, що розвиваються, у першому пiврiччi 2020 року високоiмовiрним є подальше зростання позицiонування iноземного капiталу в країнах, що розвиваються, у 2021 р. Це призведе до продовження звуження суверенних спредiв цих країн. У зв'язку з цим у перше пiврiччя 2021 року може стати найбiльш сприятливим для них, оскiльки глобальна лiквiднiсть, iмовiрно, досягне свого пiку протягом цього перiоду.

Звiт про корпоративне управлiння

Метою дiяльностi АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" є задоволення суспiльних потреб у банкiвських та iнших фiнансових послугах, забезпечення економiчного зростання Банку та отримання прибутку в iнтересах акцiонерiв.

	Корпоративний кодекс

Банк має розроблений та затверджений загальними зборами акцiонерiв Кодекс корпоративного управлiння  АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (протокол вiд 24.07.2020 №20). Вказаний кодекс розмiщено на сайтi Банку за посиланням https://www.bisbank.com.ua/files/Kodeks%20korp%20upravlinnya%20z%2011.09.2020.pdf.
Вимоги Кодексу корпоративного управлiння АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" протягом 2020 року дотримано.

Органи управлiння

Органами управлiння АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" є: 
-	Загальнi збори акцiонерiв, 
-	Наглядова рада АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"
-	Правлiння АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ".
Розподiл повноважень мiж цими органами управлiння визначенi Статутом АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", який погоджено Нацiональним банком України 03.09.2020 та зареєстровано 10.09.2020 в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Також повноваження членiв Наглядової ради та Правлiння визначаються чинним законодавством України, Положенням про Правлiння та Положенням про Наглядову раду Банку.
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Банку, регламентовано у Статутi Банку, Положеннi про Наглядову раду Банку та Положеннi про Правлiння Банку, якi затвердженi загальними зборами акцiонерiв.

Загальнi збори акцiонерiв

Загальнi збори акцiонерiв АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" проведенi 24.07.2020 року, на яких прийнято рiшення щодо: 
-	затвердження звiту Наглядової ради АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" та заходiв  за результатами розгляду звiту;
-	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ";
-	затвердження аудиторського звiту та висновку ТОВ "Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит - фiнанси" за результами дiяльностi Банку у 2019 роцi та заходiв  за результатами розгляду звiту;
-	затвердження рiчного звiту АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за 2019 рiк;
-	затвердження розподiлу прибутку АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", отриманого в 2019 роцi, в сумi 24 278,6 тис.грн., iз спрямуванням 5% прибутку до резервного фонду Банку, 95% прибутку залишивши нерозподiленими;
-	припинення повноважень всiхчленiв Нагядової ради з метою їх наступного переобрання;
-	обрання Наглядової ради АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" у кiлькостi 6 осiб у складi: 
1.	Голова  Наглядової ради - Зiнченко Вiктор Iгорович.
2.	Члени Наглядової ради:
Гончаренко Iгор Володимирович;
Гришко Олена Анатолiївна; 
Попов Олексiй Михайлови;
Карпiнський Андрiй Олександрович; 
Ткалiч Iгор Олександрович.
-	затвердження змiн до Статуту АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", виклавши його у новiй редакцiї;
-	затвердження нових редакцiй "Положення про Наглядову раду АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", "Положення про Правлiння АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", Кодексу корпоративного управлiння АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ".
Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах  вiдсутнi. 

Станом на 31.12.2020 iстотною участю у АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"  володiють наступнi акцiонери:
1.	Iвахiв Степан Петрович  - 23,3% (пряма участь);
2.	Лагур Сергiй Миколайович - 24,9% (пряма участь);
3.	 Попов Андрiй Володимирович - 9,7998% (пряма участь), 5,2002% (опосередкована участь), 15,0% (сукупна участь).

Усi власники iстотної участi в Банку отримали дозволи Нацiонального банку України на володiння iстотною участю в Банку та вiдповiдають встановленим законодавством України вимогам.

Протягом 2020 року додаткова емiсiя акцiй АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" не проводилась.

Наглядова рада

Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку, в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Банком, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
Порядок обрання/призначення/звiльнення Голови/членiв Наглядової ради визначено Статутом та Положенням про Наглядову раду Банку. Керуючись усiма дiючими вимогами законодавства України щодо квалiфiкацiї та критерiїв незалежностi, та на вимогу акцiонерiв АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", на сайтi Банку в мережi Iнтернет одночасно з оголошенням про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, на яких вiдбувається обрання членiв Наглядової ради (надалi - Рада), розмiщується iнформацiя-оголошення конкурсного вiдбору на посаду незалежного члена Ради з викладенням усiх визначених законодавством України вимог до даної посади. 
Iз наявного числа кандидатiв, що виявляють бажання бути обраними незалежними членами Ради Банку, засiданням робочої групи на чолi з корпоративним секретарем вiдбувається вiдбiр та надаються на розгляд акцiонерiв Банку ряд кандидатур. 
Члени Ради обираються Загальними зборами акцiонерiв в кiлькостi не менше п'яти осiб виключно шляхом кумулятивного голосування на строк не бiльший нiж три роки. До складу Ради можуть обиратися акцiонери, особи, якi представляють їхнi iнтереси, та незалежнi члени. Обранi кандидати розумiють бiзнес-стратегiю роботи АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", та в повнiй мiрi вiдповiдають усiм критерiям та вимогам чинного законодавства України щодо незалежностi.
Член Ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору або трудового договору, укладеного з Банком. 
Дiя договору з членом Наглядової ради припиняється в разi припинення його повноважень. Загальнi збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень Голови/членiв Ради та одночасним обранням нових членiв у разi незадовiльної оцiнки його дiяльностi за пiдсумками роботи за рiк, систематичного невиконання покладених обов'язкiв (зокрема, не прийняття участi у бiльш нiж 50% засiдань Ради протягом одного календарного року), втрати Головою/членом Ради статусу акцiонера/представника акцiонера Банку. 
Повноваження Голови/членiв Ради припиняються з дня прийняття Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдного рiшення або з дати, зазначеної у рiшеннi.
Без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв повноваження Голови/члена Ради припиняються: 
 	за його бажанням (за умови письмового повiдомлення про це Банк за два тижнi);
 	у разi неможливостi виконання обов'язкiв Голови/члена Ради за станом здоров'я (повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви або документа вiд медичної установи);
 	у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв голови/члена Ради (повноваження припиняються з дати одержання Банком вiдповiдного документу - копiї вироку чи рiшення суду);
 	у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим (повноваження припиняються (повноваження припиняються з дати одержання Банком вiдповiдного документа, що встановлює такий факт);
 	у разi отримання Банком письмового повiдомлення про замiну Голови/члена Ради, який є представником акцiонера (повноваження припиняються з дати одержання Банком повiдомлення вiд акцiонера про замiну Голови/члена Ради.

До компетенцiї Голови та членiв Ради Банку, зокрема, належить:
 	затвердження стратегiї розвитку Банку, його бюджету;
 	ухвалення рiшень щодо запровадження значних змiн у дiяльностi Банку; 
 	затвердження плану вiдновлення дiяльностi та забезпечення виконання функцiй щодо вiдновлення дiяльностi Банку;
 	затвердження внутрiшньобанкiвських документiв з питань управлiння ризиками та здiйснення контролю за їх упровадженням, дотриманням та своєчасним оновленням, затвердження перелiку лiмiтiв щодо кожного виду ризикiв та процедури ескалацiї порушень лiмiтiв ризикiв; 
 	 визначення характеру, формату та обсягу iнформацiї про ризики, розгляд управлiнської звiтностi про ризики та, якщо профiль ризику Банку не вiдповiдає затвердженому ризик-апетиту невiдкладне прийняття рiшення щодо застосування адекватних заходiв для пом'якшення ризикiв;
 	забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її ефективнiстю;
 	вжиття заходiв щодо запобiгання конфлiктам iнтересiв у Банку, сприяння їх врегулюванню;
 	затвердження органiзацiйної структури Банку, внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть Банку, та структурних пiдроздiлiв (у т.ч. пiдроздiлу внутрiшнього аудиту), крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв;
 	визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю;
 	iншi повноваження вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Наглядову раду.

Станом на 31.12.2020 Головою Наглядової ради АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" є Зiнченко Вiктор Iгорович.
До складу Наглядової ради входять:
Гончаренко Iгор Володимирович, як незалежний член;
Гришко Олена Анатолiївна, представник акцiонера АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" Iвахiва С.П.; 
Попов Олексiй Михайлович, як представник акцiонера АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" ТОВ "Єврорезерв".
Карпiнський Андрiй Олександрович, як незалежний член; 
Ткалiч Iгор Олександрович, як незалежний член.
Впродовж 2020 року до складу Наглядової ради входили: Потапенко Ольга Григорiвна,  Грицюк Андрiй Iванович.

Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi з перiодичнiстю не рiдше одного разу на квартал. 
Впродовж 2020 року проведено 98 засiдань Наглядової ради, на яких приймались рiшення щодо:
 	затвердження органiзацiйної структури Банку, полiтик, положень про структурнi пiдроздiли, положень, що регламентують дiяльнiсть управлiння внутрiшнього аудиту;
 	затвердження змiн в складi Правлiння, скликання рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв;
 	розгляду звiтiв Правлiння Банку, комiтетiв Правлiння, звiтiв про результати монiторингу ефективностi функцiонування системи внутрiшнього контролю, про виконання плану заходiв по приведенню нормативу Н9 у вiдповiднiсть до вимог Нацiонального банку України,  звiтiв щодо рiвня ризикiв;
 	затвердження рiчного плану проведення аудиторських перевiрок на 2021 рiк, звiту про виконання плану аудиторських перевiрок на 2019 рiк, затвердження стратегiчного/довгострокового плану аудиторських перевiрок на 2022-2025 рр., бюджету управлiння внутрiшнього аудиту, розгляду аудиторських звiтiв, складених за результатами перевiрки вiддiлень, процесiв, напрямiв дiяльностi Банку вiдповiдно до плану перевiрок, розгляду стану реалiзацiї рекомендацiй, наданих внутрiшнiми аудиторами за результатами проведених перевiрок;
 	розгляду звiту складеного за результатами аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi;
 	надання кредитiв/гарантiй юридичним та фiзичним особам, внесення змiн умов кредитування, прийняття/виведення застави, тощо.

Правлiння Банку 

Виконавчим органом Банку, що здiйснює поточне управлiння, є Правлiння.
Порядок обрання/призначення,/звiльнення Голови/членiв Правлiння визначено Статутом та Положенням про Правлiння Банку.
Банк проводить перевiрку кандидатiв у члени та членiв Правлiння на предмет їх вiдповiдностi квалiфiкацiйним вимогам, установленим Нацiональним банком України вiдповiдно до порядку та процедур, визначених внутрiшньобанкiвськими документами Банку.
Голова та члени Правлiння призначаються Радою Банку в кiлькостi не менше трьох осiб. Будь-хто з членiв Ради або акцiонерiв Банку може висувати кандидатiв на посаду Голови Правлiння.
Голова Правлiння заступає на посаду пiсля надання згоди на це Нацiональним банком України. Голова Правлiння, його заступники та члени правлiння призначаються на строк до моменту їх переобрання, якщо iнше не визначено рiшенням Ради.
Повноваження Голови/заступникiв/членiв Правлiння припиняються за рiшенням Ради. Повноваження членiв Правлiння можуть бути припиненi, зокрема, але не виключно, в наступних випадках:
-	розiрвання трудових вiдносин з Банком та/або контракту, укладеного з членом Правлiння;
-	подання письмової заяви про вихiд зi складу Правлiння;
-	прийняття вiдповiдного рiшення Радою Банку.
Наглядова рада вiдповiдно до умов контракту, укладеного з Головою/заступниками/членами Правлiння може прийняти рiшення про дострокове припинення їхнiх повноважень, про що особа сповiщається у строк, визначений в такому контрактi. Зокрема, кожен Член Правлiння може бути усунений з посади Радою Банку в разi його некомпетентностi, зловживання службовим становищем, розголошення комерцiйної таємницi чи iншої iнформацiї з обмеженим доступом або в разi здiйснення iнших дiй, що спричинили шкоду iнтересам Банку.

До компетенцiї Правлiння Банку належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, вiднесених до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Ради, зокрема:
 	розробка та затвердження поточних фiнансового-господарських планiв i оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалiзацiї, реалiзацiя затвердженої Радою стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;
 	реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв;
 	надання пропозицiй Радi Банку щодо органiзацiйної структури, формування визначеної Радою органiзацiйної структури;
 	затвердження внутрiшнiх документiв Банку (полiтик, положень, порядкiв, регламентiв, процедуро тощо), за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Ради;
 	забезпечення безпеки iнформацiйних систем i систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв;
 	iнформування Ради про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення законодавства, внутрiшнiх положень та про будь-яке погiршення фiнансового стану Банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку;
 	створення постiйно дiючих робочих органiв (комiтетiв, комiсiй), яким можуть бути делегованi окремi повноваження Правлiння;
 	пiдготовка звiтiв для Ради та Загальних зборiв акцiонерiв щодо виконання основних напрямiв розвитку Банку, стратегiчного плану, рiчних бюджетiв, планiв капiталiзацiї тощо;
 	прийняття рiшення щодо пропозицiй Вiдповiдального працiвника Банку за проведення фiнансового монiторингу стосовно забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
 	прийняття рiшень з питань поточного керiвництва роботою вiдокремлених пiдроздiлiв та структурних пiдроздiлiв Банку;
 	вирiшення iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Ради Банку.

Станом на кiнець дня 31.12.2020 Правлiння АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" очолює Голова - Зiннiков Вiталiй Олександрович.
До складу Правлiння станом на  кiнець дня 31.12.2020 входили :
-	Борщук Олександр Сергiйович, перший заступник Голови Правлiння;
-	Воротнiков Вiталiй Павлович, директор  з роздрiбного бiзнесу та МСБ;
-	Овсянников Дмитро Юрiйович, директор з корпоративного бiзнесу;
-	Шиянюк Микола Васильович, директор з правових питань;
-	Снiгур Людмила Петрiвна, Начальник департаменту з фiнансового та валютного монiторингу, Вiдповiдальний працiвник за проведенням фiнансового монiторингу. 
Впродовж 2020 року  зi складу Правлiння виведено заступника Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу та МСБ, члена Правлiння - Шкодовського Вадима Ростиславовича та введено до складу Правлiння Директора з роздрiбного бiзнесу та МСБ, члена Правлiння Воротнiкова Вiталiя Павловича.

Впродовж 2020 року вiдповiдальними особами за ведення фiнансово-господарської дiяльностi АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" були:
Голова Правлiння Зiннiков Вiталiй Олександрович;
Головний бухгалтер Кирилюк Ярослава Миколаївна.

Засiдання Правлiння Банку проводяться в разi необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць. 

Впродовж 2020 року вiдбулося 154 засiдання Правлiння, на яких розглядались питання щодо:
 	затвердження рiшень Кредитного комiтету щодо надання кредитiв юридичним та фiзичним особам та гарантiй, внесення змiн до умов кредитних договорiв та гарантiй, дострокового погашення кредитiв тощо;
 	придбання права вимоги за кредитними договорами;
 	затвердження Положень про структурнi пiдроздiли, складiв Комiтетiв Правлiння;
 	затвердження внутрiшнiх нормативних документiв, банкiвських продуктiв, проектiв Банку та змiн до них;
 	затвердження Перелiку пов'язаних з Банком осiб, 
 	визнання безнадiйної заборгованостi та списання її за рахунок сформованого резерву;
 	придбання основних засобiв, оприбуткування на баланс Банку об'єктiв нерухомого майна, що перейшло до Банку на пiдставi реалiзацiї прав заставодержателя, визначення матерiально-вiдповiдальних осiб, передачу в оренду нерухомого майна;
 	затвердження розмiру орендної плати за орендованi Банком примiщення, погодження пiдрядникiв та постачальникiв послуг/товарiв для господарських потреб Банку;
 	списання безнадiйної заборгованостi з позабалансових рахункiв;
 	розгляду звiтiв комплаєнс-контролю, звiтiв про результати монiторингу ефективностi функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку, звiтiв про фiнансовi результати Банку;
 	розгляд питань, що виникають пiд час здiйснення  заходiв iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 	затвердження системи мотивацiї для працiвникiв Банку;
 	розгляду аудиторських звiтiв, звiту начальника Управлiння внутрiшнього аудиту про результати оцiнки якостi внутрiшнього аудиту, стан виконання структурними пiдроздiлами Банку рекомендацiй, наданих за результатами аудиторських перевiрок;
 	розгляду звiтiв за результатами службових розслiдувань;
 	аналiзу результатiв окремих напрямкiв дiяльностi Банку;
 	надання матерiальної допомоги працiвникам Банку;
 	розгляд звiтiв комiтетiв Правлiння;
 	розгляду iнцидентiв операцiйного ризику, тощо.

За виконання функцiй та обов'язкiв Головi/члену Наглядової ради, Правлiння Банку щомiсяця виплачується грошова винагорода (оплата) згiдно штатного розкладу. 
Розмiр винагороди членiв Наглядової ради за 2020 рiк склав 4 014.5 тис. грн., членiв Правлiння - 6 664,1 тис. грн. 

Впродовж 2020 року вiдсутнi факти порушення членами Наглядової ради та Правлiння Банку внутрiшнiх правил, що могли б призвести до заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових послуг.

Впродовж 2020 року до Банку заходи впливу застосовували:
-	Нацiональний банк України у виглядi штрафу, загальний розмiр сплачених штрафiв склав 5 100,0  тис.грн. та у виглядi письмового застереження;
-	Офiс великих платникiв податкiв Державної фiскальної служби у виглядi штрафу, розмiр сплаченого штрафу склав 1,0 тис. грн.
В 2020 роцi згiдно постанови ФГВФО накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi штрафу в розмiрi 8,5 тис. грн. на заступника Голови Правлiння Шкодовського В.Р.
Заходи впливу до членiв Наглядової ради Банку впродовж 2020 року не застосувались. 

Станом на 31.12.2020 року органiзацiйна структура вiдповiдає метi та дiяльностi Банку, дає можливiсть задовольнити вимоги клiєнтiв у повному обсязi та є оптимальною. Iнформацiя щодо структурних пiдроздiлiв наведена у додатку 1 до звiту. До органiзацiйної структури Банку входять сорок одне вiддiлення, якi здiйснюють банкiвськi операцiї, передбаченi Положеннями про вiддiлення. 

Протягом 2020 року вiдбулись змiни/оптимiзацiя  органiзацiйної структури Банку, а саме: 
- 	з метою забезпечення виконання стратегiї розвитку АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" на 2020 - 2021 роки  створено:  Управлiння аналiзу кредитних ризикiв; Департамент по роботi з непрацюючими активами iз пiдпорядкуванням Директору з ризикiв; 
- 	у зв'язку з необхiднiстю чiткого розподiлу функцiональних обов'язкiв та пiдвищення якостi прийняття управлiнських рiшень створено Департамент документарного бiзнесу, якому пiдпорядковується Управлiння з надання банкiвських гарантiй, Управлiння продажiв банкiвських гарантiй, Управлiння контролю якостi та пiдвищення ефективностi роботи з банкiвськими гарантiями та Управлiння монiторингу, аналiзу та супроводження банкiвських гарантiй;
- 	у зв'язку iз необхiднiстю розширення клiєнтської бази по структурованим активним операцiям з використанням iнструментiв торгового фiнансування, акредитивiв та гарантiй створено Вiддiл структурованого фiнансування та гарантiй в Управлiннi кредитних операцiй Департаменту корпоративного бiзнесу;
- 	для ефективного ведення та супроводження електронних каналiв продажу Банку, в Департаментi банкiвських продуктiв та електронного бiзнесу створено Управлiння розвитку та супроводження електронних каналiв продажу;
- 	для ефективного розвитку та керування новоствореним каналом - точками продажiв, в Управлiннi ефективностi регiональної мережi Департаменту продажiв роздрiбних продуктiв та МСБ створено вiддiл органiзацiї роботи точок продажiв;
- 	у зв'язку iз побудовою ефективної системи управлiння непрацюючими активами Банку, зменшення обсягу втрат вiд непрацюючих активiв: Департамент по роботi з непрацюючими активами пiдпорядковано Головi Правлiння; в Управлiннi по роботi з непрацюючими активами Департаменту по роботi з непрацюючими активами створено Вiддiл по реструктуризацiї боргiв та  Вiддiл зi стягнення проблемної заборгованостi;
- 	першому заступнику Голови Правлiння пiдпорядковано Казначейство, в Департаментi бiзнесу на фiнансових ринках створено Управлiння боргового фiнансування;
-	Фiнансовому управлiнню пiдпорядковано Вiддiл стратегiчного планування; 
-	Директору з роздрiбного бiзнесу та МСБ, члену Правлiння пiдпорядковано наступнi пiдроздiли: Департамент продажiв РБ та МСБ; Департамент приватного банкiнгу;  Управлiння маркетингу; Департамент банкiвських продуктiв  та електронного бiзнесу; Управлiння методологiї бiзнес процесiв; Управлiння транзакцiйних продуктiв; Управлiння органiзацiї термiнального бiзнесу; 
-	створено структурний пiдроздiл проектного офiсу, лiквiдовано Департамент придбання активiв.

Комiтети Наглядової ради та профiльнi комiтети

Станом на 31.12.2020 в Банку створено  комiтети Наглядової ради та Правлiння Банку:

	КОМIТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
1.	КОМIТЕТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ З ПИТАНЬ АУДИТУ
	Склад Комiтету	
	Голова Комiтету	Гончаренко Iгор Володимирович
	Член Комiтету	Попов Олексiй Михайлович
	Член Комiтету	Карпiнський Андрiй Олександрович
		
2. 	КОМIТЕТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ З УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
	Склад Комiтету	
	Голова Комiтету	Гришко Олена Анатолiївна
	Член Комiтету	Гончаренко Iгор Володимирович
	Член Комiтету	Попов Олексiй Михайлович
	Член Комiтету	Ткалiч Iгор Олександрович
		
	КОМIТЕТИ ПРАВЛIННЯ	
1.	КРЕДИТНИЙ КОМIТЕТ	
	Склад Комiтету	
	Голова Комiтету	Овсянников Дмитро Юрiйович
	Заступник Голови Комiтету	Воротнiков Вiталiй Павлович
	Член Комiтету	Зiннiков Вiталiй Олександрович
	Член Комiтету	Шиянюк Микола Васильович
	Член Комiтету	Титаренко Олександр Вiкторович
	Член Комiтету	Борщук Олександр Сергiйович
	Член Комiтету	Гаврилюк Вадим Миколайович 
	Член Комiтету	Войтович Сергiй Олександрович
	Член Комiтету	Базюк Вiталiй Вiкторович
		
2.	МАЛИЙ КРЕДИТНИЙ КОМIТЕТ
	Склад Комiтету	
	Голова Комiтету	Нищенко Катерина Володимирiвна
	Заступник Голови Комiтету	Гаврилюк Вадим Миколайович
	Член Комiтету	Василевський Анатолiй Георгiйович
		
3.	РОЗДРIБНИЙ КРЕДИТНИЙ КОМIТЕТ
	Склад Комiтету	
	Голова Комiтету	Краснiков Владислав Валервєвич.
	Член Комiтету	Бородавко Павло Миколайович
	Член Комiтету
Член Комiтету	Титаренко Олександр Вiкторович
Литвинов Сергiй Анатолiєвич

4.	КРЕДИТНИЙ КОМIТЕТ З МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БIЗНЕСУ	
	Склад Комiтету	
	Голова Комiтету	Вiльчинський Вiктор Миколайович 
	Член Комiтету	Силкiн Дмитро Сергiйович
	Член Комiтету	Титаренко Олександр Вiкторович
	Член Комiтету	Литвинов Сергiй Анатолiєвич

5.	ТАРИФНИЙ КОМIТЕТ
	Склад Комiтету	
	Голова Комiтету	Євдокимова Iрина Валерiївна
	Заступник Голови Комiтету	Шут'єва Яна Юрiївна 
	Член Комiтету	Савка Сергiй Васильович
	Член Комiтету	Преображенський Євгенiй Олександрович
	Член Комiтет	  Василевський Анатолiй Георгiйович
		
6.	КОМIТЕТ З ПИТАНЬ УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ
	Склад Комiтету	
	Голова Комiтету	Борщук Олександр Сергiйович
	Заступник Голови Правлiння	Шут'єва Яна Юрiївна
	Член Комiтету	Зiннiков Вiталiй Олександрович
	Член Комiтету	Титаренко Олександр Вiкторович
	Член Комiтету	Овсянников Дмитро Юрiйович
	Член Комiтету	Воротнiков Вiталiй Павлович
		
7.	ТЕНДЕРНИЙ КОМIТЕТ
	Склад Комiтету	
	Голова	Шарiпов Борис Олексiйович
	Заступник Голови Комiтету	Шут'єва Яна Юрiївна 
	Член Комiтету	Гаврилюк Вадим Миколайович 
	Член Комiтету	Базюк Вiталiй Вiкторович
	Член Комiтету	Слободян Олена Вiкторiвна
		
8.	КОМIТЕТ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ КЛIЄНТIВ	
	Склад Комiтету
	Голова	Краснiков Владислав Валерiйович 

	Член Комiтету	Iскрицький Володимир Володимирович
	Член Комiтету	Дубогрiй Iрина Павлiвна
		
8.	КОМIТЕТ З УПРАВЛIННЯ ПРОЕКТАМИ	
	Склад Комiтету	
	Голова	Єфiменко Дмитрiй Олександрович
	Заступник Голови Комiтету	Баланда Андрiй Семенович
	Член Комiтету	Зiннiков Вiталiй Олександрович
	Член Комiтету	Воротнiков Вiталiй Павлович 
		Овсянников Дмитро Юрiйович
	Член Комiтету	Євдокимова Iрина Валерiївна
	Член Комiтету	Шут'єва Яна Юрiївна
	Член Комiтету	Дробязгiн Максим Борисович
	Член Комiтету	Савка Сергiй Васильович
	Член Комiтету	Шарiпов Борис Олексiйович
		
	КОМIТЕТ ПО РОБОТI З НЕПРАЦЮЮЧИМИ АКТИВАМИ	
	Голова	Титаренко Олександр Вiкторович
	Заступник Голови Комiтету	Шиянюк Микола Васильович
	Член Комiтету	Гаврилюк Вадим Миколайович
		

Комiтети Наглядової ради: Комiтет з управлiння ризиками та Комiтет з питань аудиту створенi згiдно рiшення Наглядової ради вiд 26.12.2018, протокол №142/3. Основними функцiями зазначених комiтетiв Наглядової ради є:
Комiтет з управлiння ризиками:
 	забезпечує розробку/затвердження/перегляд/ внутрiшньобанкiвських документiв щодо системи управлiння ризиками та контроль за їх впровадженням;
 	контролює стан виконання заходiв щодо оперативного усунення недолiкiв у функцiонуваннi системи управлiння ризиками, виконання рекомендацiй i зауважень пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, зовнiшнiх аудиторiв, НБУ та iнших контролюючих органiв; 
 	здiйснює контроль за тим, щоб цiноутворення/установлення тарифiв на банкiвськi продукти враховувало бiзнес-модель Банку та стратегiю управлiння ризиками;
 	готує та не рiдше одного разу на квартал надає звiти про виконання покладених на нього функцiй в частинi функцiонування системи управлiння ризиками Наглядовiй Радi Банку; 
 	приймає попереднi рiшення у межах своїх повноважень щодо здiйснення банкiвських активних операцiй з фiзичними особами, юридичними особами, банкiвськими установами, здiйснення активних операцiй Банком, якi перевищують розмiр повноважень (прав, лiмiтiв) Правлiння, Кредитного комiтету, Малого кредитного комiтету, Роздрiбного кредитного комiтету та уповноважених осiб;
 	забезпечує виконання iнших функцiй та повноважень з питань управлiння ризиками, визначених Наглядовою Радою Банку. 
Комiтет з питань аудиту здiйснює:
 	пiдготовку матерiалiв до засiдань Ради та надання звiтiв Радi з питань, вiднесених до сфери його вiдповiдальностi; 
 	монiторинг процесу складання фiнансової звiтностi, отриманого фiнансового результату дiяльностi Банку, впровадження Банком облiкових полiтик, дiючих суттєвих якiсних практик з бухгалтерського облiку, включаючи розрахунки та розкриття фiнансової звiтностi; 
 	монiторинг цiлiсностi фiнансової звiтностi Банку та будь-яких офiцiйних заяв, якi стосуються фiнансових результатiв Банку; 
 	погодження та надання Радi на затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку, посадових iнструкцiй працiвникiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку, iнших внутрiшнiх нормативних документiв, що регламентують дiяльнiсть пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
 	погодження та надання рекомендацiй Радi щодо рiчного плану роботи та бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту в Банку; 
 	контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку в частинi своєчасного забезпечення пiдроздiлу внутрiшнього аудиту в Банку достатнiми ресурсами для виконання рiчного плану аудиторських перевiрок;
 	монiторинг ефективностi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку, розгляд та надання на затвердження Радi звiту про оцiнку дiяльностi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, розгляд звiтiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту за результатами здiйснених ним перевiрок та перiодичних звiтiв про роботу пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
 	iншi функцiї вiдповiдно до Положення про Комiтет.

Кредитний комiтет (КК), Малий кредитний комiтет (МКК), Роздрiбний кредитний комiтет (РКК), Кредитний комiтет з малого та середнього бiзнесу (ККМСБ), Комiтет з питань управлiння активами та пасивами, Тендерний комiтет, Тарифний комiтет, Комiтет з управлiння проектами, Комiтет з розгляду скарг є колегiальними постiйно дiючим органами Банку i є пiдзвiтними та пiдконтрольними Правлiнню Банка. Вказанi комiтети впрождовж 2020 року виконували свої функцiї згiдно функцiоналу, визначеного у вiдповiдних положення про комiтети. 

Основними функцiями Кредитного комiтету є:
 	реалiзацiя повноваження (права, лiмiти) на прийняття рiшення на проведення Банком активних операцiй з банками, юридичними та фiзичними особами в розмiрi, вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, внутрiшньобанкiвських документiв;
 	визначення  всiх умов здiйснення Банком активної операцiї, в тому числi в частинi встановлення процентних ставок, комiсiй та рiвня забезпечення активної операцiї, окрiм затверджених умов, зазначених в типових формах договорiв на проведення активної операцiї;
 	встановлення повноважень та лiмiтiв на прийняття рiшень МКК, РКК та уповноваженими особами щодо проведення Банком активних операцiй;
 	забезпечення дотримання процедур оцiнки кредитного ризику, вiдповiдностi лiмiтам, порядку здiйснення активної операцiї, що перевищують установленi лiмiти;
 	оцiнка якостi активiв Банку та затвердження суми формування резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями;
 	прийняття рiшення щодо необхiдних вiдповiдних дiй по оптимiзацiї та управлiнню активними операцiями Банку;
 	розгляд результатiв аналiзу кредитної дiяльностi Банку та винесення на розгляд Правлiння Банку рекомендацiй щодо її вдосконалення та прiоритетiв в реалiзацiї кредитних та iнвестицiйних проектiв;
 	прийняття рiшень у межах своїх повноважень, (прав, лiмiтiв), щодо: здiйснення банкiвських активних операцiй з фiзичними особами, юридичними особами, банкiвськими установами, надання бланкових кредитiв; встановлення додаткових умов страхування заставного майна за окремими позичальниками та окремими кредитними операцiями; затвердження активної операцiї з вiдхиленнями вiд стандартної програми/продукту кредитування та рамкового договору до неї; щодо оцiнки якостi активiв Банку та затвердження сум формування резервiв на покриття можливих збиткiв вiд їх знецiнення тощо;
 	розгляд питань щодо порушень внутрiшнiх лiмiтiв, встановлених на залишки коштiв за кореспондентськими рахунками;
 	iншi функцiї вiдповiдно до Положення про Комiтет.
Кредитний комiтет малого та середнього бiзнесу визначає умови здiйснення Банком активної операцiї згiдно iз затвердженими банкiвськими продуктами для клiєнтiв малого та середнього бiзнесу у вiдповiдностi до повноважень та лiмiтiв на прийняття рiшень.
Малий кредитний комiтет визначає умови здiйснення Банком активної операцiї згiдно iз затвердженими банкiвськими продуктами у вiдповiдностi до повноважень та лiмiтiв на прийняття рiшень, в тому числi в частинi встановлення процентних ставок, комiсiй та рiвня забезпечення активної операцiї.
Роздрiбний кредитний комiтет визначає умови здiйснення Банком активної операцiї згiдно iз затвердженими банкiвськими продуктами для роздрiбних клiєнтiв у вiдповiдностi до повноважень та лiмiтiв на прийняття рiшень, в тому числi в частинi встановлення процентних ставок, комiсiй та рiвня забезпечення активної операцiї (якщо умовами банкiвського продукту передбачена наявнiсть застави).

Впродовж 2020 року вiдбулося 10 засiдань Комiтету Наглядової ради з питань аудиту, на яких розглядались питання щодо:
-	погодження звiту складеного ТОВ Аудиторська фiрма "Актив -Аудит" за результатами аудиту рiчної фiнансової звiтностi;
-	стану реалiзацiї наданих управлiнням внутрiшнього аудиту рекомендацiй, усунення порушень/недолiкiв, виявлених управлiнням внутрiшнього аудиту за результатами проведених перевiрок;
-	погодження звiтiв складених за результатами перевiрок, проведених пiдроздiлом внутрiшнього аудиту; 
-	погодження внутрiшньобанкiвських положень з питань внутрiшнього аудиту; 
-	погодження звiту про виконання плану аудиторських перевiрок на 2019 рiк,  про виконання бюджету управлiння внутрiшнього аудиту на 2020 рiк та бюджету управлiння внутрiшнього аудиту на 2021 рiк; 
-	погодження змiн внесених до плану аудиторських перевiрок  на 2020 рiк, плану аудиторських перевiрок на 2021 рiк та погодження довгострокового плану аудиторських перевiрок; тощо.

Впродовж 2020 року вiдбулося 80 засiдань Комiтету Наглядової ради з ризикiв, на яких розглядались питання щодо:
-	здiйснення банкiвських активних операцiй з фiзичними особами та юридичними особами, у тому числi щодо рiзних видiв кредитних операцiй; 
-	змiни умов активних операцiй, дострокове розiрвання договорiв, реструктуризацiї активних операцiй;
-	направлення вимоги щодо погашення кредитiв, продажу проблемних кредитiв, стану простроченої заборгованостi; 
-	якостi кредитного портфеля та звiти щодо ризикiв Банку;
-	результатiв монiторингу системи внутрiшнього контролю та звiти щодо комплаєнс-ризику, тощо.

Засiдання Кредитного комiтету проводяться на регулярнiй основi, але не рiдше нiж два рази на мiсяць. Позачергове засiдання може бути скликано у випадку необхiдностi за iнiцiативою Голови Кредитного комiтету (або заступника голови - у випадку вiдсутностi Голови Кредитного комiтету) або за iнiцiативою будь-якого з членiв Кредитного комiтету. 

Впродовж 2020 року вiдбулося 126 засiдання Кредитного комiтету, на яких розглядались питання щодо:
 	надання кредитiв/кредитних лiнiй/траншiв кредитних лiнiй юридичним особам, фiзичним особам;
 	внесення змiн до умов укладених кредитних договорiв з юридичними та фiзичними особами в частинi збiльшення/зменшення лiмiту кредитних лiнiй, змiни вiдсоткових ставок, змiни термiнiв погашення кредитiв, прийнятт/виведення/змiни застави за кредитами тощо;
 	надання банкiвських гарантiй юридичним особам;
 	внесення змiн до умов укладених договорiв про надання банкiвських гарантiй з юридичними особами в частинi змiни термiнiв надання гарантiй тощо;
 	класифiкацiї заборгованостi та затвердження суми резерву за активними банкiвськими операцiями (щомiсячно);
 	класифiкацiї заборгованостi за активними операцiями банку, затвердження величини кредитного ризику та непокритого кредитного ризику за активними операцiями, аналiз якостi кредитної заборгованостi (щомiсячно);
 	акредитацiї суб'єктiв оцiночної дiяльностi;
 	акредитацiї страхових компанiй;
 	роботи з проблемною заборгованiстю.

Впродовж 2020 року вiдбулося 195 засiдань Роздрiбного кредитного комiтету, на яких розглядались питання щодо:
 	надання кредитiв/кредитних карт фiзичним особам;
 	внесення змiн до умов укладених кредитних договорiв з фiзичними особами в частинi збiльшення/зменшення лiмiту кредитного лiмiту.

Впродовж 2020 року вiдбулось 3 587 засiдань МКК на яких розглядались питання щодо:
 	надання тендерних гарантiй;
 	надання гарантiй виконання;
 	надання гарантiй цивiльної вiдповiдальностi туроператорiв;
 	внесення змiн до дiючих гарантiй.

Впродовж 2020 року вiдбулося 39 засiдань Кредитного комiтету малого та середнього бiзнесу, на яких розглядались питання щодо надання кредитiв клiєнтам малого та середнього бiзнесу.
Основними функцiями Комiтету з питань управлiння активами та пасивами є:
 	управлiння активами та пасивами, зокрема: керiвництво розробкою та впровадженням процесу управлiння активами/пасивами та пов'язаних з ним процедур, стратегiй та тактик з управлiння активами/пасивами та ризиками Банку; контроль дотримання фiнансових показникiв результатiв дiяльностi встановленим нормам та стандартам; контроль показникiв фiнансових iндикаторiв, якi вiдображають стан Банку; прийняття рiшень щодо структури активiв та пасивiв; встановлення лiмiтiв залишкiв готiвкових коштiв в операцiйних касах Банку; контроль лiмiтiв коштiв, що можуть бути одночасно завантаженi та зберiгатися в сейфi банкомату тощо;
 	управлiння капiталом, зокрема: перегляд поточних та майбутнiх потреб у капiталi; перегляд ефективностi використання капiталу;
 	управлiння ризиком лiквiдностi, зокрема: координацiя розробки та впровадження полiтики та процедур з питань ризикiв лiквiдностi Банку; прийняття рiшень щодо лiквiдностi з огляду на оцiнку та вплив ризикiв на дiяльнiсть Банку; прийняття рiшень щодо вiдповiдностi строковостi активiв i пасивiв; встановлення лiмiтiв щодо ризику лiквiдностi та контроль їх дотримання тощо;
 	управлiння валютним ризиком, зокрема: координацiя розробки та впровадження полiтики та процедур з питань валютного ризику; прийняття рiшень щодо валютного ризику; розгляд звiтностi щодо валютного ризику; управлiння валютними позицiями Банку, у т.ч. встановлення лiмiтiв валютних позицiй регiональних структурних пiдроздiлiв Банк; встановлення лiмiтiв валютного ризику та контроль їх дотримання;
 	управлiння процентним ризиком, зокрема: проведення систематичного аналiзу процентного ризику з метою виявлення, вимiрювання та оцiнки ризику; прийняття рiшень щодо рiвня чутливостi до вiдсоткових ставок; встановлення повноважень та лiмiтiв на iндивiдуальне прийняття рiшень щодо процентних ставок; встановлення загальної доходностi за банкiвськими продуктами;
 	управлiння ринковим ризиком, зокрема: прийняття рiшень щодо ринкового ризику з огляду на оцiнку та вплив ризику на дiяльнiсть Банку; встановлення лiмiтiв ринкового ризику та контроль їх дотримання; прийняття рiшень щодо вжиття заходiв з метою зниження рiвня ринкового ризику;
 	управлiння Банком у разi виникнення кризових обставин (у виглядi кризи лiквiдностi та iнших видiв фiнансових криз), зокрема: затвердження та контроль виконання плану заходiв, що мiнiмiзують вплив та наслiдки ризикiв на дiяльнiсть Банку;
 	управлiння трансфертним цiноутворенням, зокрема встановлення внутрiшнiх трансферних цiн;
 	участь у процесi планування дiяльностi, зокрема, у частинi кредитно-ресурсного плану;
 	розгляд звiтiв про огляд ринкiв.

Вiдповiдальна особа   Яцюк В.О.

Засiдання Комiтету з питань управлiння активами та пасивами проводяться на регулярнiй основi, але не рiдше нiж два рази на мiсяць. Позачергове засiдання може бути скликано у випадку необхiдностi за iнiцiативою Голови КУАП (заступника голови КУАП - у разi вiдсутностi Голови КУАП) або за iнiцiативою будь-якого з членiв КУАП.
Впродовж 2019 року Комiтетом з питань управлiння активами та пасивами проведено 285 засiдань, на яких розглядались наступнi питання:
 	актуалiзацiя ставок для клiєнтiв юридичних та фiзичних осiб;
 	актуалiзацiя умов за банкiвськими продуктами;
 	акцiя на регiональному вiддiленнi;
 	звiт щодо дiяльностi банку та аналiз лiквiдностi (мiсячний);
 	iндивiдуальнi умови для клiєнтiв юридичних та фiзичних осiб;
 	лiмiти на облiгацiї внутрiшньої державної позики, каси, для банкоматiв;
 	мiнiмальнi ставки за кредитами;
 	трансфертне цiноутворення тощо.

Основними функцiями Тарифного комiтету є:
 	розробка та впровадження тарифної полiтики Банку;
 	розробка та затвердження загальних та iндивiдуальних тарифiв на послуги Банку;
 	аналiз спiввiдношення собiвартостi послуг та ринкової конкурентоспроможностi послуг Банку;
 	проведення монiторингу стану ринку банкiвських послуг;
 	аналiз собiвартостi послуг та дiючих тарифiв Банку;
 	визначення методики розрахунку собiвартостi послуг; тощо.
Засiдання Тарифного комiтету проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць. 
Впродовж 2020 року Комiтетом проведено 47 засiдань, на яких розглядались наступнi питання:
 	змiни в РКО фiзичних осiб;
 	змiни в РКО юридичних осiб;
 	затвердження нових нових тарифних пакетiв (планiв) для юридичних та фiзичних осiб.

Сферою дiяльностi Тендерного комiтету є закупiвля товарiв, робiт чи послуг на суму, що перевищує 100,0 тис.грн. на рiк. Основними функцiями Тендерного комiтету є:
 	органiзацiя дiяльностi Банку з питань придбання товарiв, робiт i послуг на всiх етапах їх проведення;
 	оптимiзацiя витрат i придбання якiсних товарiв i послуг на конкурснiй основi;
 	прийняття рiшень щодо органiзацiї, пiдготовки, оголошення i проведення конкурсних торгiв, визначення критерiїв оцiнки пропозицiй учасникiв i вибору переможцiв конкурсних торгiв.
Засiдання Тендерного комiтету проводяться в мiру необхiдностi. 
Впродовж 2020 року Тендерним комiтетом проведено 5 засiдань, на яких розглядались наступнi питання:
-	щодо вибору постачальника послуг з ремонту та технiчного обслуговування службових автомобiлiв та касової технiки Банку;
-	щодо вибору постачальника сейфового обладнання та касової технiки;
-	щодо вибору пiдрядної органiзацiї з надання клiнiнгових послуг для Банку;
-	щодо вибору виконавця робiт: з виготовлення та монтажу касових кабiн та алюмiнiєвих перегородок; по встановленню систем вентиляцiї, кондицiювання повiтря та їх сервiсного обслуговування;
-	щодо вибору постачальника: офiсного паперу, господарських матерiалiв та миючих засобiв, питної води, витратних матерiалiв для каси, канцелярських товарiв;
-	щодо вибору: компанiї з надання послуг на проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi Банку; квалiфiкованого незалежного експерта для проведення зовнiшньої оцiнки якостi функцiї внутрiшнього аудиту Банку.

Основними функцiями Комiтету з розгляду скарг клiєнтiв є:
 	контроль забезпечення єдиного пiдходу до розгляду пропозицiй, заяв та скарг клiєнтiв (далi - звернення);
 	забезпечення оперативного реагування на звернення клiєнтiв i створення механiзмiв запобiгання скарг клiєнтiв у подальшому;
 	створення злагодженого механiзму розгляду звернень клiєнтiв Банку;
 	здiйснення безперервного контролю за станом роботи зi зверненнями клiєнтiв, аналiзу та узагальнення звернень з метою полiпшення обслуговування клiєнтiв, виявлення та усунення причин i умов, що породжують недолiки при обслуговуваннi клiєнтiв.
Комiтет з розгляду скарг проводить засiдання в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу в квартал.
Впродовж 2020 року Комiтетом проведено 4 засiдання, на яких розглядалися скарги щодо:
-	змiни курсiв перед безпосереднiм валютообмiном/не спiвпадiння курсу на сайтi чи тендерi i в касi;
-	незгоди з нарахованою/стягненої Банком комiсiєю по будь-яких рахунках;
-	реструктуризацiї кредитiв;
-	порушення стандартiв якостi обслуговування;
-	обслуговування карткових рахункiв;
-	депозитних договорiв.

Основними функцiями Комiтету з управлiння проектами є: iнiцiацiя, створення, та реалiзацiя затверджених Правлiнням Банку проектiв, аналiз iнiцiйованих проектiв та завдань, проведення конкурсних вiдборiв найкращих програмних рiшень та комплексiв для подальшої реалiзацiї проектiв,  винесення пропозицiй на Правлiння Банку для прийняття рiшення щодо вiдкриття (подальшої реалiзацiї) нового проекту або закриття реалiзованого проекту, затвердження нових проектiв, внесення змiн в iснуючi проекти, їх закриття у зв'язку з реалiзацiєю та (або) змiною прiоритетiв щодо реалiзацiї, тощо, задля автоматизацiї, систематизацiї та оптимiзацiї банкiвських процесiв, а також впровадження новiтнiх технологiй для покращення конкурентоздатностi банкiвських продуктiв та каналiв обслуговування клiєнтiв.
Комiтет з управлiння проектами проводить засiдання в мiру необхiдностi, але не рiдше нiж два рази на мiсяць. Впродовж 2020 року Комiтетом проведено 29 засiдань, на яких розглядалися питання щодо статусу дiючих проектiв Банку на 2020 рiк (зокрема, змiна автоматизованої банкiвської системи, iнтернет - банкiнгу, мобiльного банкiнгу для клiєнтiв - фiзичних та юридичних осiб та ФОП, замiна центру сертифiкацiї ключiв (ЦСК), впровадження сервiсiв Apple Pay/Google Pay, впровадження кредитного модулю тощо) та нових проектiв (вступ та початок емiсiї карток в НПС "ПРОСТIР", впровадження стандарту 3D Secure", впровадження VISA B2B Connect, вдосконалення СУIБ та цифровий банк), а також подальший монiторинг стану їх реалiзацiї. 

Основними функцiями Комiтету по роботi з непрацюючими активами є: 
- забезпечення захисту економiчних iнтересiв Банку шляхом прийняття рiшень, спрямованих на максимально можливе скорочення рiвня та обсягу непрацюючих активiв (далi - НПА), а також рiвня та обсягу стягнутого майна;
- органiзацiя та координацiя заходiв iз врегулювання заборгованостi боржникiв/контрагентiв, визнаних Банком НПА, в межах повноважень, визначених цим Положенням та з урахуванням вимог, визначених чинним законодавством України та внутрiшнiми нормативними документами Банку;
- забезпечення ефективного використання активiв, що перейшли у власнiсть Банку як заставодержателя (стягнуте майно), їх збереження та пiдвищення їх iнвестицiйної привабливостi;
- управлiння стягнутим майном у межах повноважень, визначених цим Положенням, з урахуванням вимог щодо здiйснення господарських операцiй, визначених чинним законодавством України та внутрiшнiми нормативними документами Банку.
Засiдання Комiтету по роботi з непрацюючими активами впродовж 2020 року не вiдбувались.

Система управлiння ризиками та внутрiшнього контролю

Для забезпечення виявлення помилок (недолiкiв), що виникають пiд час здiйснення банкiвських операцiй, та недопущення їх в подальшому в Банку впроваджена 3-х (трьох) лiнiйна система внутрiшнього контролю.
Процедура здiйснення внутрiшнього контролю передбачає: постiйний монiторинг системи внутрiшнього контролю на етапi здiйснення операцiй; перевiрку керiвниками функцiональних пiдроздiлiв дiяльностi пiдпорядкованих працiвникiв (операцiй та процесiв, у яких задiянi пiдроздiли) та документальне оформлення вiдповiдних  перевiрок; контроль результатiв здiйснених перевiрок та складання звiту про результати монiторингу ефективностi функцiонування системи внутрiшнього контролю; доведення результатiв монiторингу ефективностi функцiонування системи внутрiшнього контролю до вiдома Правлiння Банку; регулярний контроль з боку Наглядової ради за ефективнiстю системи внутрiшнього контролю, в т.ч. шляхом розгляду аудиторських звiтiв складених за результатами перевiрок проведених пiдроздiлом внутрiшнього аудиту.

Система управлiння ризиками в Банку також включає в себе 3 лiнiї захисту та побудована таким чином, що в нiй задiянi всi рiвнi менеджменту: Наглядова рада визначає стратегiю розвитку Банку, формує стратегiю та полiтику управлiння ризиками; Комiтет з управлiння ризикiв контролює стан виконання заходiв щодо оперативного усунення недолiкiв у функцiонуваннi системи управлiння ризиками, виконання рекомендацiй i зауважень пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, зовнiшнiх аудиторiв, Нацiонального банку та iнших контролюючих органiв; Правлiння Банку здiйснює оперативне управлiння дiяльнiстю Банку, загальне керiвництво процесом управлiння ризиками, реалiзовує полiтики управлiння ризиками, затвердженi Наглядовою Радою Банку, забезпечує впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв; Управлiння ризикiв забезпечує безпосереднiй аналiз, монiторинг та контроль ризикiв, вплив яких на показники Банку є найбiльш вiдчутним, внутрiшнiй аудит на постiйнiй основi здiйснює перевiрку та оцiнку ефективностi функцiонування системи управлiння ризиками. Крiм того, в Банку створенi та на постiйнiй основi дiють колегiальнi органи (Комiтет з управлiння ризиками, Кредитний комiтет, Комiтет з управлiння активами та пасивами, Тарифний комiтет, Тендерний комiтет), задача яких у тому числi полягає i в оперативному вирiшеннi тактичних завдань з управлiння ризиками. 
Рiвень iснуючої в Банку системи ризик-менеджменту повнiстю вiдповiдає обсягам та складностi операцiй, якi вiн проводить. Банк здiйснив перехiд на АБС Б2, яка в достатнiй мiрi дозволяє автоматизовано формувати управлiнську звiтнiсть для керiвництва з основних видiв ризикiв, що дозволяє оперативно приймати необхiднi рiшення щодо мiнiмiзацiї негативного впливу ризикiв на фiнансовi показники Банку. 
Полiтика та Стратегiя управлiння ризиками регламентує оцiнку та контроль основних ризикiв, що приймає на себе Банк при здiйсненнi фiнансової дiяльностi, визначає цiлi та задачi Банку в процесi контролю за ризиками, а також регулює порядок проведення заходiв, що спрямованi на зниження банкiвських ризикiв. Ризики прийнятнi для Банку, знаходяться в межах встановлених лiмiтiв ризикiв та ризик апетиту. 
Банк вживає наступнi заходи для пом'якшення ризикiв: уникнення ризику, диверсифiкацiя, лiмiтування, покриття заставою, внутрiшнiй контроль. Звiти щодо основних видiв ризикiв складаються пiдроздiлом з управлiння ризиками, щомiсячно розглядаються Правлiнням Банку, щоквартально - Наглядовою Радою Банку, щоквартально проводиться стрес-тестування ризикiв та їх вплив на капiтал Банку, результати стрес-тесту затверджуються Наглядовою Радою Банку.

Система управлiння ризиками в Банку є iстотним елементом формування загальної бiзнесової стратегiї Банку. Управлiння ризиками покликане забезпечити оптимальне для Банку спiввiдношення прибутку i ризику.
Система управлiння ризиками в Банку направлена на здiйснення наступних заходiв:
- iдентифiкацiю ризикiв;
- аналiз i оцiнку ризикiв;
- розробку стратегiї i тактики управлiння ризиками;
- розробку i здiйснення конкретних процедур управлiння ризиками.

Кредитний ризик (найбiльш значимий серед усiх ризикiв). Мiнiмiзацiя цього ризику досягається за рахунок запровадження Банком чiтких кредитних процедур проведення кредитних операцiй та зважених методик, що використовуються при аналiзi платоспроможностi позичальника, а також за рахунок кредитування переважно пiд лiквiдне забезпечення (нерухомiсть, майновi права на грошовi депозити та iншi).
При формуваннi кредитної полiтики банк враховує такi фактори як: ринкова позицiя банку; макроекономiчне середовище, галузевий та географiчний регiональний принцип (зовнiшнi фактори), квалiфiкацiя персоналу, стандартизацiя кредитних процесiв та процедур, монiторинг, ресурсна позицiя Банку, адекватнiсть капiталу, нормативи економiчної дiяльностi Банку, iсторичнi данi щодо збиткiв, маржинальнiсть кредитних операцiй (внутрiшнi фактори).
Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi кредитним ризиком, слiд видiлити: встановлення лiмiтiв на кредитнi операцiї (на позичальника, на галузi економiки, на пов'язаних осiб тощо); дотримання обов'язкових економiчних нормативiв Нацiонального банку України (нормативiв кредитного ризику); використання сучасних методик аналiзу дiяльностi позичальника; встановлення кредитних рейтингiв за власною шкалою Банку, виходячи з фiнансової стiйкостi позичальникiв; страхування заставного майна та фiнансових ризикiв; застосування рiзних методiв оцiнки ринкової вартостi заставленого майна (дохiдного, витратного методiв та методу аналогiв); проведення стрес-тестування кредитного портфелю з урахуванням змiн бiзнес-середовища.
Значення нормативiв кредитного ризику (Н7, Н8, Н9) розраховуються згiдно вимог Нацiонального банку України та щоденно контролюються керiвництвом Банку. Станом на 01.01.2021 р. становили Н7 - 21,89% (при нормативному значеннi не бiльше 25%), Н8 - 140,48% (при нормативному значеннi не бiльше 800%), Н9 - 22,69% (при нормативному значеннi не бiльше 25%) (2020; Н7 - 18,98%, Н8 - 147,52%, Н9 - 70,92%). 
Нацiональним Банком України затверджено План заходiв Банку щодо приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог законодавства та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо операцiй з пов'язаними з банком особами, а саме: приведення нормативу Н9 до нормативного значення. План розрахований на 5 рокiв. Банк дотримувався i перевиконував встановлений План, i станом на 01.10.2020 привiв значення Н9 до нормативного значення i дотримується  вимог без порушень.

Мiнiмiзацiя ризику лiквiдностi досягається за рахунок збалансування Банком власної структури активiв та зобов'язань по строкам повернення/погашення (у тому числi, в розрiзi основних валют, в яких Банк проводить операцiї).
Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi ризиком лiквiдностi, слiд видiлити: ГЕП-аналiз та встановлення лiмiтiв на максимально можливi розриви лiквiдностi; використання платiжного календаря; дотримання показникiв лiквiдностi (у тому числi, обов'язкових економiчних нормативiв Нацiонального банку України, коефiцiєнту покриття лiквiднiстю (LCR) та норми обов'язкового резервування); оптимiзацiї нетто-позицiї лiквiдностi, дотримання достатнього рiвня платiжної позицiї Банку, диверсифiкацiя активiв та пасивiв; врахування зовнiшнiх чинникiв (стан економiки, стан грошового ринку, прогноз грошово - кредитної полiтики НБУ); пiдтримка в актуальному станi плану на випадок непередбачуваних ситуацiй; проведення стрес-тестування позицiї лiквiдностi Банку при рiзних сценарiях розвитку фiнансових ринкiв.
Станом на 01.01.2021 р. нормативи лiквiдностi становили Н6 - 66,86% (при нормативному значеннi не менше 60%), LCR (ВВ) 391,51% (при нормативному значеннi не менше 100%), LCR (IВ) - 211,43%, (при нормативному значеннi не менше 100%).
Кумулятивний ГЕП в еквiвалентi нацiональної валюти з термiном до погашення 1 мiсяць додатнiй, банком встановлений граничний розмiр вiд'ємного ГЕП до 1 мiсяця (-15%). Фактичне значення станом на 01.01.2021 року становить -0,3%.  

Управлiння ринковим ризиком централiзовано здiйснює Управлiння ризикiв, використовуючи такi методи вимiрювання, оцiнки та контролю за їх рiвнем як (VаR-аналiз, ГЕП-планування), лiмiтування операцiй банку, лiмiтування валютної позицiї, контроль, звiтування перед Правлiнням (щомiсячно) та Наглядовою Радою Банку (щоквартально) за операцiями що несуть в собi ринковий ризик (здiйснюється пiдроздiлом Управлiння ризиками) проведення стрес-тестування ринкового ризику та затвердження результатiв Наглядовою Радою Банку (щоквартально).
 Звiти щодо ринкового ризику крiм Наглядової ради та Правлiння банку розглядає Комiтет з управлiння активами та пасивами, яким потiм приймає рiшення щодо коригування ризикових позицiй з урахуванням очiкуваних/прогнозних рiвнiв курсiв валют, процентних ставок, цiн на цiннi папери.
Ринковi ризики найбiльш властивi таким операцiям банку: кредитним (процентний та валютний ризики), залучення ресурсiв (процентний та валютний ризики), операцiям з цiнними паперами (ОВДП, Депозитнi сертифiкати Нацiонального Банку України) (процентний ризик), операцiям на валютному ринку.
Станом на 01.01.2021 року частка капiталу пiд ризиком в регулятивному капiталi становить 0,02% (згiдно Var-методологiї для оцiнки валютного ризику) при лiмiтi 0,2%. Банк дотримується лiмiтiв вiдкритих валютних позицiй, що встановленi НБУ. Загальний валютний ризик є незначним.
Вплив цiнового ризику фактично вiдсутнiй.
Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi процентним ризиком, слiд видiлити: ГЕП-аналiз та встановлення лiмiтiв на максимально можливi розриви невiдповiдностей мiж активами та пасивами, чутливими до змiн вiдсоткової ставки; управлiння структурою активiв та пасивiв за допомогою показникiв спреду, чистої процентної маржi, дохiдностi/вартостi окремих статей процентних активiв/пасивiв (в розрiзi рiзних валют); проведення виваженої цiнової полiтики з метою максимiзацiї чистого процентного доходу; проведення стрес-тестування при рiзних сценарiях розвитку фiнансових ринкiв.

Реалiзацiя системи управлiння операцiйним ризиком для бiльшої ефективностi функцiонування здiйснюється за принципом децентралiзацiї, що характеризується залученням усiх структурних пiдроздiлiв Банку, їх працiвникiв - вiд керiвникiв до виконавцiв усiх рiвнiв. Основною задачею є утримання операцiйного ризику у межах допустимого рiвня як один iз ключових факторiв пiдтримки стабiльної рентабельностi Банку.
З метою виявлення та вимiрювання операцiйним ризиком, для мiнiмiзацiї (нейтралiзацiї) втрат за ним застосовуються наступнi основнi iнструменти управлiння операцiйним ризиком:
- розгляд результатiв перевiрок, здiйснених внутрiшнiм / зовнiшнiм аудитом та контролюючими органами;
- створення та ведення бази внутрiшнiх подiй операцiйного ризику та аналiз накопиченої в нiй iнформацiї з метою вдосконалення процесiв; 
- монiторинг i контроль ключових показникiв ризику (Key Risk Indicators) та ключових показникiв ефективностi (Key Performance Indicators);
-  створення карт бiзнес-процесiв (Business Process Mapping);
-  порiвняльний аналiз (Comparative Analysis)
Крiм обов'язкових iнструментiв для виявлення та вимiрювання операцiйного ризику використовуються наступнi додатковi iнструменти управлiння операцiйним ризиком:
-	самооцiнка операцiйного ризику (Risk Self-Assessment)
-	створення карт бiзнес-процесiв (Business Process Mapping);
-	порiвняльний аналiз (Comparative Analysis).
Перелiк пов`язаних з Банком осiб складається з юридичних та фiзичних осiб. 
Банк здiйснює операцiї з пов'язаними особами у вiдповiдностi до внутрiшнiх документiв та вимогами нормативно-правових актiв. Протягом звiтного року Банк проводив як активнi так i пасивнi операцiї з пов'язаними особами. Операцiї з пов'язаними з банком особами проводяться виключно на ринкових умовах, надання необгрунтованих переваг пов'язаним з Банком особам не допускається. Банк розкриває iнформацiю про операцiї з пов'язаними особами у складi фiнансової звiтностi у примiтцi 37.
Нацiональним Банком України затверджено План заходiв Банку щодо приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог законодавства та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо операцiй з пов'язаними з банком особами (План заходiв), а саме: приведення нормативу Н9 до нормативного значення (25%). Станом на 01.01.2021 вказаний План заходiв Банком виконано, норматив Н9 становить 22,69%. 
Фактичний сукупний обсяг всiх вимог банку до пов'язаних з банком осiб за вирахуванням високолiквiдного забезпечення (грошового покриття у виглядi депозитiв) станом на 01.01.2021 року становив 126 016 тис. грн. 

Внутрiшнiй аудит

Банк дотримується вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку з питань внутрiшнього аудиту.
Згiдно органiзацiйної структури в Банку створено самостiйний структурний пiдроздiл внутрiшнього аудиту - Управлiння внутрiшнього аудиту, яке пiдпорядковується Наглядовiй радi Банку. Управлiння внутрiшнього аудиту є складовою системи внутрiшнього контролю Банку, яка передбачає заходи (процедури) Банку, спрямованi на забезпечення ефективностi та результативностi здiйснення операцiй Банку, ефективностi управлiння активами та пасивами, ризиками, забезпечення повноти, своєчасностi та достовiрностi ведення бухгалтерського облiку та складання i надання фiнансової, статистичної, управлiнської звiтностi, запобiганню шахрайству, тощо. Дiяльнiсть управлiння внутрiшнього аудиту побудована з дотриманням принципу незалежностi та об'єктивностi. 
Управлiння внутрiшнього аудиту забезпечує виконання функцiй вiдповiдно до вимог ст. 45 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть", перевiряє банкiвськi процеси та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку. За результатами проведених аудиторських перевiрок складаються звiти, якi мiстять рекомендацiї щодо усунення виявлених недолiкiв. Вказанi аудиторськi звiти надаються керiвникам структурних пiдроздiлiв, Правлiнню Банку та Наглядовiй радi для вжиття своєчасних та належних коригувальних заходiв.

Зовнiшнiй аудит

Рiшенням Наглядової ради для проведення зовнiшнього аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2020 рiк та оцiнки якостi активiв Банку, прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями станом на 01.01.2021, згiдно з вимогами Нацiонального банку України, у вереснi звiтного року, призначено зовнiшнього аудитора Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" (далi - ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ").
ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" внесена до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiли "Суб'єкти аудиторської дiяльностi", "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi", "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" за номером 2315.
	Загальна тривалiсть надання аудиторських послуг ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень - 3 роки.
 ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" надає послуги Банку щодо аудиту рiчної фiнансової звiтностi третiй рiк поспiль. Крiм того, ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" забезпечує проведення оцiнки якостi активiв Банку та прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями станом на 01.01.2021 року вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Iншi аудиторськi послуги протягом 2020 року Банку не  надавалися. З огляду на вказане Банком забезпечено вимоги щодо ротацiї зовнiшнiх аудиторiв протягом останнiх п'яти рокiв. Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора вiдсутнi. 
ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" зареєстровано 24.03.2000 року. Загальний стаж аудиторської дiяльностi складає 20 рокiв. Стягнення, застосованi до ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг - вiдсутнi.
Рекомендацiї (вимоги) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку не надавались.

Захист фiнансовою установою прав та iнтересiв споживачiв фiнансових послуг 

Протягом 2020 року Банк укладав правочини, дотримуючись принципiв захисту прав споживачiв фiнансових послуг вiдповiдно до вимог Закону України "Про захист прав споживачiв" та умов щодо визначення сукупної вартостi фiнансових послуг. Банк розкриває повну iнформацiю щодо вартостi фiнансових послуг, зокрема,  кредитiв, не допускає самовiльного списання коштiв з рахункiв клiєнтiв в рахунок оплати послуг банку, погашення боргу, списання вiдсоткiв за кредитами за рахунок збiльшення кредитної заборгованостi, зниження в односторонньому порядку вiдсоткiв за депозитами тощо. 
У разi звернення клiєнта з метою отримання кредиту Банк надає розрахунок його вартостi з урахуванням всiх витрат, пов'язаних з отриманням кредиту, в тому числi з урахуванням вартостi послуг третiх осiб, надаючи клiєнту об'єктивну iнформацiю для прийняття рiшення щодо вибору фiнансової установи для кредитування. 
На вебсайтi банку, на дошках оголошень у вiддiленнях розмiщується вся iнформацiя щодо вартостi послуг Банку, вiдсоткових ставок за депозитами та iнших умов обслуговування. 
З метою захисту прав споживачiв фiнансових послуг та забезпечення додаткових заходiв контролю механiзму розгляду звернень клiєнтiв в Банку створено Комiтет з розгляду скарг клiєнтiв (рiшення Правлiння Банку вiд 02.05.2018 №02/05-1), до функцiй якого вiдноситься, у тому числi, забезпечення оперативного реагування на звернення клiєнтiв, створення механiзмiв запобiгання скарг клiєнтiв в подальшому та здiйснення безперервного контролю за станом роботи зi зверненнями клiєнтiв, аналiзу та узагальнення звернень з метою полiпшення обслуговування клiєнтiв, виявлення причин i умов, що породжують недолiки при обслуговуваннi клiєнтiв. Засiдання Комiтету проводяться не рiдше одного разу у квартал. Комiтет протягом мiсяця, наступного за звiтним перiодом, звiтує перед Правлiнням за результатами кожного кварталу шляхом надання узагальнених звiтiв про результати роботи Комiтету або висновкiв за результатами проведених засiдань. 
Працiвники, уповноваженi розглядати скарги - Краснiков В. В. (Голова Комiтету з розгляду скарг клiєнтiв), Беспоясна М. В. (заступник голови Комiтету з розгляду скарг клiєнтiв).
Протягом звiтного року вiд споживачiв фiнансових послуг Банку надiйшло 438 скарг. Усi скарги опрацьованi та надано зворотнiй зв'язок вiдповiдно до чинного законодавства України. Характер звернень наступний: змiни курсiв перед безпосереднiм валютообмiном/не спiвпадiння курсу на сайтi чи тендерi i в касi; незгода з нарахованою/стягненої Банком комiсiєю по будь-яких рахунках; питання реструктуризацiї кредитiв; порушення стандартiв якостi обслуговування, питання щодо обслуговування карткових рахункiв та питання щодо обслуговування депозитних договорiв.
Протягом 2020 року стосовно надання фiнансових послуг Банком до суду звернулись 4 споживача та наразi триває судовий розгляд справ. 

Результати дiяльностi та стратегiчнi завдання

Основними цiлями стратегiї АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" є перебудова бiзнесу, переорiєнтацiя iз кредитування великих корпоративних клiєнтiв на кредитування ФО та МСБ, диверсифiкацiя дiяльностi та уникнення концентрацiй. Головним акцентом є приведення обсягiв операцiй iз пов'язаними особами до нормативних значень.
Основнi прiоритети для виконання стратегiї АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ":
1. Подальша переорiєнтацiя на роботу з клiєнтами малого та середнього бiзнесу та поступове зниження ваги великих корпоративних клiєнтiв у бiзнесi АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ".
2. Полiпшення якостi управлiння ризиками i якостi кредитного портфеля. 
3. Забезпечення достатнього рiвня лiквiдностi Банку для безперебiйного виконання клiєнтських платежiв.
4. Розширення та полiпшення технологiй продажу, залучення клiєнтiв, впровадження нових iнструментiв для обслуговування клiєнтiв, в тому числi дистанцiйного.
5. Зростання прибутковостi по всiх напрямках дiяльностi.
6. Автоматизацiя бiзнес-процесiв для оптимiзацiї продажу банкiвських продуктiв.
7. Пiдвищення долi комiсiйних доходiв в структурi доходiв АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ".
Головними цiлями та задачами на 2020 рiк були:
1. Забезпечення достатнього рiвня лiквiдностi Банку для безперебiйного виконання клiєнтських платежiв
2. Зменшення заборгованостi по пов'язаним особам згiдно з планом ПО.
3. Зменшення непокритого кредитного ризику.
4. Перехiд на нове ОДБ.
	Наразi АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" має унiверсальну бiзнес модель, проте, структура активiв у бiльшостi складається iз кредитiв, наданих юридичним особам, структура зобов'язань класична - практично 50%/50% кошти фiзичних та юридичних осiб.
АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" прагне задовольнити потреби клiєнтiв в сучасних, високоякiсних та доступних банкiвських послугах, створює ефективну та динамiчну бiзнес - модель iз застосуванням сучасних iнформацiйних технологiй, постiйно удосконалює стандарти обслуговування для пiдвищення рiвня задоволеностi клiєнтiв.
Основними продуктами та послугами АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" є надання кредитiв юридичним (кредити на поповнення оборотних коштiв, цiльовi кредити в гривнi та iноземнiй валютi) та фiзичним особам (не цiльове iпотечне та споживче кредитування), комплексне залучення на розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв юридичних та фiзичних осiб, залучення депозитiв, операцiї з платiжними картками, операцiї з цiнними паперами та мiжбанкiвськi операцiї.
БАНК здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України. Будь-якi змiни в законодавствi України, що регулюють банкiвську дiяльнiсть, напряму впливають на дiяльнiсть Банку (як i на будь-який український комерцiйний банк). 
Основнi показники дiяльностi АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за 2020 рiк вiдповiдають Бюджету на 2020 рiк, який складено з урахуванням показникiв Стратегiї АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" на 2019-2022 рр. Вiдхилення вiд показникiв Бюджету - помiрне, план за прибутком виконано. 
За пiдсумками роботи АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за 2020 рiк обсяг загальних активiв збiльшився до 4 029 127 тис. грн., з початку року валюта балансу зросла на 6% (209 976 тис. грн.). Зростання валюти балансу пов'язано iз збiльшенням портфелю ЦП протягом звiтного року на 982 586 тис. грн. з одночасним зменшення кредитного портфелю юридичних осiб на 1 061 362 тис. грн. в активах та збiльшенням коштiв юридичних та фiзичних осiб в пасивах на 191 085 тис. грн. 
Кредитний портфель юридичних осiб зменшився на 1 065 949 тис. грн. (44 %) та на 01.01.2021 р. склав 1 354 049 тис. грн., вiдхилення вiд плану - 1 633 903 тис. грн. (-55 %). Кредитний портфель фiзичних осiб за 2020 р. зрiс на 52 304 тис. грн. (14 %) та на 01.01.2021 р. склав 422 122 тис. грн., вiдхилення вiд плану становило -164 646 тис. грн. (-28 %). 
Портфель депозитiв та поточних рахункiв юридичних осiб за 2020 рiк зрiс на 6% (108 652 тис. грн.) та станом на 01.01.2021 р. складає 1 787 823 тис. грн. Портфель депозитiв та поточних, карткових рахункiв фiзичних осiб за 2020 р. зрiс на 6% (82 433 тис. грн.) та станом на 01.01.2021 р. складає 1 462 183 тис. грн. Коефiцiєнт ощадностi станом на 01.01.2021р. становить 36,30 % та 30 днiв поспiль був 36,63 %. 
Також протягом року вiдбувались вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи, прирiст яких за 2020 рiк склав 21 602 тис. грн., або 6 %, станом на 01.01.2021 р. - 383 454 тис. грн. 
У звiтному роцi Банком не здiйснювалось вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений розмiр у статутi Банку, або купiвля-продаж активiв в обсязi, що перевищує встановлений розмiр у статутi Банку.

Чистий прибуток АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за пiдсумками роботи за 2020 рiк складає 34 801 тис. грн. 
Операцiйнi доходи за 2020 рiк складають 762 800 тис. грн. Чистий процентний дохiд складає 266 364 тис. грн., чистий комiсiйний дохiд складає 360 237 тис. грн., результат вiд торговельних операцiй складає 100 312 тис. грн., iншi операцiйнi доходи - 24 867 тис. грн.
Операцiйнi витрати за 2020 рiк складають 585 197 тис. грн., адмiнiстративно-господарськi витрати складають 284 774 тис. грн., iншi операцiйнi витрати - 300 423 тис. грн.
В червнi 2020 року вiдкрито нове вiддiлення у м. Вiнниця, також Банком продовжувалась робота по вiдкриттю точок продажiв. Станом на 01.01.2021 р. кiлькiсть дiючих точок продажiв - 31. Витрати на вiдкриття нових точок вiдповiдають плановим показникам. 

Станом на 31.12.2020 р. на балансi АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" облiковуються необоротнi активи, що утримуються для подальшого продажу на загальну суму 9 196,98 тис.грн, а саме: майновий комплекс кiнно-спортивної бази, загальною площею 941,4 кв.м. вартiстю 1 256,34 тис.грн, земельна дiлянка, загальною площею 3,91 га вартiстю 5 273,4 тис.грн та лiнiя для обробки матерiалiв з натурального каменю вартiстю 2 667,24 тис.грн.
Станом на 01.01.2021 р. капiтал Банку становить 598 024 тис. грн. В структурi капiталу банку найбiльшу питому вагу 83,6 % має статутний капiтал (500 000 тис. грн.), 5,9 % загальнi резерви та резервнi фонди (35 776 тис. грн.), 9,7 % результати минулих рокiв (57 865 тис. грн.) та 0,7% результат вiд переоцiнки боргових фiнансових активiв (4 383 тис. грн.). Прибуток Банку за 2020 рiк збiльшився на 10 522 тис. грн. у порiвняннi з 2019 роком.

В подальшому АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" планує наступнi кроки:
"	активний вихiд на кредитний ринок з подальшим розподiлом отриманих ресурсiв на кредитування юридичних та фiзичних осiб, розмiщення в цiннi паперi (ОВГЗ, депозитнi сертифiкати НБУ);
"	перехiд на новi стандарти функцiонування системи управлiння iнформацiйною безпекою;
"	головним прiоритетом в розбудовi АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" - є диверсифiкацiя дiяльностi.
Ключовим фактором стабiльної дiяльностi АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" є формування стiйкої багаторiвневої "подушки" лiквiдностi, яка забезпечить стресостiйкiсть АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" та своєчасне виконання вимог за своїми зобов'язаннями.
Вираженням запланованого в 2021 роцi стане:
"	Прирiст активiв/пасивiв - 510 млн. грн.
"	Фiнансовий результат - 50 млн. грн.
"	Кiлькiсть вiддiлень - 43 шт.

Ключовi показники дiяльностi

Для оцiнки результатiв дiяльностi АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" керiвництво використовує наступнi показники ефективностi.
Показники КРI (Ключовi показники ефективностi) - як ефективна i оперативна система оцiнювання дiяльностi структурних пiдроздiлiв Банку, яка визначає рiвень досягнення стратегiчних i тактичних (операцiйних) цiлей Банку. Такi показники описанi в дiючому положеннi про систему ключових показникiв ефективностi АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (погоджено рiшенням Правлiння Банку вiд 17.01.17р. № 17/01-5 та затверджено рiшенням Наглядової ради №4/3 вiд 19.01.17р.) Головним фактором успiшної реалiзацiї такої системи показникiв КРI є попередня розробка Стратегiї Банку. В Стратегiї Банку визначаються головнi цiлi та завдання з урахуванням всiх факторiв, якi впливають на ефективнiсть дiяльностi Банку. Показники КРI вiдображають ефективнiсть управлiння капiталом, активами та зобов'язаннями Банку, вартiсть власних та залучених коштiв, забезпеченiсть лiквiдностi вкладень, виявлення та аналiз факторiв, якi впливають на фiнансовий стан Банку в цiлому. Розрахунок показникiв ефективностi виконується пiдроздiлами Банку щомiсячно.
Ключовi показники ефективностi роботи працiвникiв Банку вiдповiдно до встановлених цiлей описанi в Порядку оцiнки ключових показникiв ефективностi роботи працiвникiв Головного Банку АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (затверджено рiшенням Правлiння Банку вiд 30.01.2018р. № 30/01-6). Даний порядок описує єдиний для Банку процес управлiння ефективнiстю роботи персоналу, принципи та етапи формування системи цiлей та ключових показникiв ефективностi, оцiнки результатiв досягнення цiлей та рiвня розвитку компетенцiї, а також розвитку персоналу як невiд'ємної умови пiдвищення ефективностi роботи, де ключовий показник ефективностi - вимiрний iндикатор рiвня досягнення цiлi. Ключовi показники дiяльностi встановлюються та затверджуються Правлiнням АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" двiчi на рiк - на перше та друге пiврiччя фiнансового року, якщо iнша перiодичнiсть не буде прийнята Наглядовою радою Банку.

Технологiчнi ресурси

При наданнi послуг Банк активно впроваджує новi технологiї для вдосконалення обслуговування клiєнтiв. Розвиток та покращення iнформацiйної та технологiчної озброєностi Банку є невiд'ємною частиною стрiмкого розвитку. 
Впродовж 2020 року Банком реалiзовано та продовжено роботи щодо впровадження  значної кiлькостi проектiв, направлених на автоматизацiю бiзнес процесiв Банку та пiдвищення його конкурентно-спроможностi на ринку банкiвських послуг, а саме:
-	замiнено автоматизовану банкiвську систему SRbank, систем дистанцiйного обслуговування клiєнтiв юридичних осiб (SRclb та SRcia) компанiї СофтРевью на сучасну автоматизовану банкiвську систему Б2, системи дистанцiйного обслуговування юридичних осiб (iFоbs та BISonline) компанiї CS ltd;
-	збудовано власний центр сертифiкацiї ключiв (ЦСК) на базi програмного забезпечення компанiї Автор та пiдключення до системи електронних платiжних сервiсiв Apple Рay та Google Pay; 
-	продовжено роботи по вдосконаленню СУIБ;
-	розпочато роботи щодо автоматизацiї кредитного процесу та впровадженню кредитного модулю вiд компанiї Iннова-Про;
- розпочато впровадження системи контролю за дiями привiлейованих користувачiв на базi PAM системи FUDO;
- придбано лiцензiї до IPS до Cisco FiPower.
-	розпочато роботи щодо впровадження нової системи переказiв для бiзнес-клiєнтiв VISA B2B Connect з її iнтеграцiєю в АБС Б2. 

Екологiчнi аспекти дiяльностi Банку

Банк усвiдомлює значення своєї участi в економiчному, екологiчному та соцiальному розвитку суспiльства. Рацiональне використання ресурсiв/енергiї, зменшення вiдходiв при роботi офiсних примiщень, дотримання технологiй утилiзацiї та переробки вiдходiв, переорiєнтацiя на використання енергоощадних ресурсiв - є прiоритетними в дiяльностi Банку.
Зокрема, Банк намагається рацiонально використовувати воду, електроенергiю, папiр. Клiєнтам Банк пропонує задля збереження природних ресурсiв намагатися обходитися без роздрукування квитанцiй при користуваннi банкоматами.

	Людськi ресурси та вiдносини, iнтелектуальний капiтал 

Розумiючи амбiтнiсть поставлених перед Банком цiлей в 2019 роцi особливу увагу зосереджено на збiльшеннi кiлькостi та винагороди персоналу. Витрати на персонал в 2020 роцi збiльшилися в 1,2 рази та склали 186,0 млн. грн. Станом на 01.01.2021 в АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" працює 748 осiб. Серед працiвникiв Банку - економiсти, фiнансисти, люди iнтелектуальних i творчих професiй, що працюють в офiсах, вiддiленнях, точках продажiв. Працiвники - Головний актив Банку, запорука сталого розвитку фiнансової установи.
Банк дотримується високих стандартiв в галузi забезпечення гiдних i безпечних умов працi для працiвникiв, розвитку їх професiйних якостей. Банк здiйснює свою дiяльнiсть, дотримуючись принципiв сумлiнних трудових практик i поваги прав людини.
АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" соцiально вiдповiдальний Банк, приймає на роботу iнвалiдiв - 4% iз загальної кiлькостi працiвникiв, працiвники отримують конкурентну заробiтну плату, щорiчну оплачувану вiдпустку 28 календарних днiв, корпоративний мобiльний  зв`язок.
Банк ставить перед собою амбiтнi завдання, вирiшувати якi пiд силу тiльки талановитим, iнiцiативним i високопрофесiйним фахiвцям. Саме тому ми придiляємо велику увагу процесу навчання i розвитку персоналу. 
Банк постiйно шукає, розробляє та пропонує працiвникам новi можливостi для професiйного розвитку, як за допомогою широкого спектру навчальних заходiв, так i шляхом постановки цiкавих завдань. 
Для вирiшення i реалiзацiї зазначених завдань у Банку функцiонує Учбовий центр, який для пiдвищення рiвня функцiональних компетенцiй працiвникiв, зокрема, регiональної мережi, проводить тренiнги/семiнари/майстер-класи, на яких розглядаються операцiйнi вмiння тих або iнших категорiй працiвникiв, характеристики нових продуктiв, способи їх продажу (мовнi модулi, робота з запереченнями) i т.п., також Учбовий центр проводить навчання iз загальних питань (клiєнтоорiєнтованiсть, стандарти обслуговування, продажi банкiвських продуктiв та iн.).
Крiм того, Банк сприяє удосконаленню професiйного рiвня та знань персоналу через фiнансування участi його працiвникiв у семiнарах, який органiзовує Нацiональний центр пiдготовки банкiвських працiвникiв України за рiзними напрямами банкiвської дiяльностi.
Банк у повному обсязi забезпечує розвиток усiх ключових навичок та вмiнь, необхiдних працiвникам для успiшного досягнення стратегiчних цiлей банку, сприяє розвитку особистого потенцiалу кожного працiвника для професiйного i кар'єрного зростання, тим самим пiдвищуючи та покращуючи рiвень iнтелектуального капiталу Банку .
У Банку вiдсутнi працiвники, якi не входять у штат та займаються основними напрямами дiяльностi Банку.
Працiвники АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" при прийняттi на роботу або настаннi змiн на посадi  ознайомлюються з посадовою iнструкцiєю, яка мiстить чiткий перелiк прав та обов'язкiв кожного працiвника.
Банком встановлено порядок виявлення та контролю за сферами потенцiйного конфлiкту iнтересiв працiвникiв Банку з метою виключення можливостi приховування.
В Банку визначенi чiткi показники та алгоритми при формуваннi системи винагороди для всiх працiвникiв Банку згiдно Положення про матерiальне стимулювання працiвникiв Головного Банку та Положення про матерiальне стимулювання працiвникiв вiддiлень регiональної мережi Банку. До працiвникiв регiональної мережi система винагороди доводиться засобами корпоративної електронної пошти. Система винагороди для працiвникiв регiональної мережi переглядається 1 раз на квартал.
У разi наявностi порушень до працiвника може застосовуватись зменшення  винагороди повнiстю або частково. Протягом звiтного перiоду до працiвникiв не застосовувалось коригування (зменшення) затвердженої винагороди.
В Банку протягом звiтного перiоду вiдсутнi випадки порушення трудового законодавства та безпеки працi на робочому мiсцi, якi призвели до додаткових витрат АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ". За звiтнiй перiод прецеденти незадоволення працiвникiв умовами працi вiдсутнi.
Банк активно залучає до своїх лав працiвникiв незалежно вiд вiку, статi, вiросповiдання, переконань або нацiональностi та винагороджує за успiхи. Банк цiнує своїх працiвникiв, створює умови, за яких кожен працiвник може повнiстю реалiзувати свiй професiйний потенцiал. Банк поважає людську гiднiсть та особистiсть  i вiрить у значимiсть атмосфери довiри та спiвробiтництва.

Боротьба з корупцiєю

У разi наявностi пiдозр щодо прояву корупцiйних дiй у АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" передбачається проведення службового розслiдування. 
Пiдставами для призначення службового розслiдування є факти: 
- 	розкрадання або втрати грошових коштiв Банку, документiв, що мiстять банкiвську (комерцiйну) таємницю, печаток та бланкiв сурової звiтностi; 
- 	використання спiвробiтником Банку свого службового положення при вирiшеннi питань, що зачiпають його особистi iнтереси, а також iнтереси клiєнтiв (фiзичних та юридичних осiб) в корисливих  цiлях у збиток iнтересам Банку; 
- 	протиправної дiї, здiйсненої вiдносно спiвробiтника Банку або членiв його сiм'ї, пов'язаної з виконанням службових обов'язкiв; 
- 	пожежi, аварiї, вибуху в примiщеннях Банку, при яких постраждали спiвробiтники або заподiяний збиток Банку;
- 	порушень вимог внутрiшнiх документiв Банку, фiнансової дисциплiни, допущених спiвробiтником; 
- 	випадку, що викликає загибель або поранення спiвробiтника; 
- 	дорожньо-транспортної пригоди за участю спiвробiтникiв Банку
- 	самогубства спiвробiтника Банку або нещасного випадку, що викликає його загибель; 
-	 пропажi або необгрунтованої вiдсутностi спiвробiтника Банку та iнше.

Внаслiдок встановлених випадкiв шахрайства станом на 31.12.2020 правоохоронними органами вiдкрито три кримiнальних провадження, а саме: 
- 	кримiнальне провадження за ознаками кримiнального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримiнального Кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодiння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- 	кримiнальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст 190 Кримiнального Кодексу України ( шахрайство);
-	 кримiнальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.4, ч.3 ст. 190 Кримiнального Кодексу  України (шахрайство.)

Для зниження ризику манiпулювання фiнансовою iнформацiєю та ризику  розкрадання майна АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" в Банку функцiонує вiддiл комплаєнс - контролю, який здiйснює перевiрку ефективностi розподiлу обов'язкiв i функцiй працiвникiв, зокрема ключових керiвникiв АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", для запобiгання вчинення ними неправомiрних дiй. Такi перевiрки здiйснюються вiддiлом комплаєнс-контролем на системнiй основi при прийняттi на роботу працiвникiв.


Голова Правлiння 
АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"				Зiннiков В.О.
 




VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАПIТАЛ СТАНДАРТ ГРУП"
39043319
43025, Україна, Волинська обл., - р-н, м. Луцьк, вул. Даргомижського, буд. 7
48 154
9,6308
48 154
0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя "Єврорезерв"
25641935
01023, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Шота Руставелi , буд. 16
26 001
5,2002
26 001
0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Лагур СЕргiй Миколайович
124 500
24,9
87 500
0
Iвахiв Степан Петрович
116 500
23,3
116 500
0
Москаленко Iнна Олександрiвна
46 896
9,3792
46 896
0
Попов Андрiй Володимирович
48 999
9,7998
48 999
0
Усього
411 050
82,21
411 050
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiї простi iменнi
500 000
1 000,00
Акцiонери Банку (власники простих акцiй) мають право: 
	1) брати участь в управлiннi Банком у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом, та у порядку визначеному акцiонерами на Загальних зборах; 
	2) брати участь у розподiлi прибутку Банку i одержувати його частину (дивiденди); 
	3) здiйснити вiдчуження акцiй Банку в порядку, встановленому законодавством України; 
	4) отримати в разi лiквiдацiї Банку частину його майна або вартостi частини майна Банку; 
	5)  на переважне придбання простих акцiй Банку (пропорцiйно частцi належних акцiонеровi акцiй Банку в загальнiй кiлькостi простих акцiй Банку), що додатково розмiщуються Банком в процесi приватного розмiщення;
	6) вимагати здiйснення обов'язкового викупу Банком належних акцiонеровi акцiй у порядку та випадках, визначених законодавством України; 
	7) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Банку в порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Банку;
	8) iншi права, передбаченi законодавством України та цим Статутом, а також рiшеннями Загальних зборiв акцiонерi.

Акцiонери зобов'язанi:
1)	дотримуватися Статуту Банку, iнших внутрiшнiх документiв Банку, зокрема тих, що регулюють здiйснення Банком операцiй з пов'язаними особами;
2)	виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Банку;
3)	виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю;
4)	оплачувати акцiї в розмiрi, порядку та засобами, що передбаченi Статутом, вiдповiдно до законодавства України;
5)	не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, а також банкiвську таємницю, iнсайдерську iнформацiю, персональнi данi чи iншу iнформацiю з обмеженим доступом, яка стала вiдома акцiонеровi у зв'язку з участю в Банку, а також уживати заходiв щодо запобiгання розголошенню такої iнформацiї;
6)	виконувати та дотримуватися вимог законодавства України, у тому числi вимог, установлених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, що висуваються до акцiонерiв банкiв;
7)	сприяти Банку в здiйсненнi його дiяльностi, утримуватися вiд дiй, що можуть спричинити збитки або зашкодити репутацiї Банку;
8)	 повiдомляти Банк про змiну особистих даних, мiсця проживання/мiсцезнаходження чи iнших даних/iнформацiї, що були наданi для оформлення участi в Банку та/або для включення до реєстру акцiонерiв Банку;
9)	 виконувати iншi обов'язки, передбаченi законодавством України та цим Статутом.

-
Примітки:
-
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02.07.2014
65/1/2014
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000057756
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
1 000
500 000
500 000 000
100
Опис
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2019  було змiнен тип акцiонерного товариства ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
У зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства було змiнено найменування ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" на наступне:
- українською мовою: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ";
- росiйською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ";   
- англiйською мовою: JOINT STOCK COMPANY "BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS".
Скорочене найменування:
- українською мовою: АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ";
- росiйською мовою: АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ";
- англiйською мовою: JSC "BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS".


8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість цінних паперів (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
Лагур Сергiй Миколайович
124 500
24,9
124 500
0
Попов Андрiй Володимирович
48 999
9,7998
48 999
0
Усього
173 499
34,6998
173 499
0

10. 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

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
02.07.2014
65/1/2014
UA4000057756
500 000
500 000 000
500 000
0
0
Опис:
Усi акцiї є голосуючими без будь-яких обмежень

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів
За результатами звітного періоду
У звітному періоді

за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
0
0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
0
0
0
0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.
0
0
0
0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів




Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів




Спосіб виплати дивідендів




Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату




Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату




Опис
Згiдно обмежувальних заходiв НБУ дивiденди не нараховувались та не виплачувались.


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
40 000
31 337
226 120
238 805
266 120
270 142
  будівлі та споруди
12 560
11 624
175 295
166 227
187 855
177 851
  машини та обладнання
18 767
13 323
50 045
71 858
68 812
85 181
  транспортні засоби
173
0
700
720
873
720
  земельні ділянки
87
87
0
0
87
87
  інші
8 413
6 303
80
0
8 493
6 303
2. Невиробничого призначення:
282 020
282 020
0
0
282 020
282 020
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
282 020
282 020
0
0
282 020
282 020
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
322 020
313 357
226 120
238 805
548 140
552 162
Опис
"Банк орендує примiщення для Головного офiсу в м.Києвi та вiдiленнях в мiстах Київ, Луцьк, Львiв, Чернiвцi, Кропивницький, Одеса, Днiпро, Бiла Церква, Чернiгiв, Полтава, Житомир, Кривий Рiг, Запорiжжя, Рiвне та Черкаси загально площею 6 556.12 м.кв. в тому числi для Головного офiсу 2 072.87 м.кв. та вiддiлень банку 4 483,25 м.кв. балансова вартiсть яких складає 145 611.9 тис. грн.

Станом на 01.01.2021 р. основними засобами емiтента виробничого призначення (за залишковою вартiстю) є власнi основнi засоби, а саме:
Будiвлi та споруди - 11 624 тис грн.;
Земельна дiлянка - 87 тис грн.;
Машини та обладнання - 13 323 тис грн.;
iншi -6 303 тис грн. 
До складу iнших основних засобiв увiйшли основнi засоби, якi не увiйшли до перших трьох груп, а саме: iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) та iншi основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi
активи.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2021 р. становить 86 442 тис. грн.
В тому числi:
будiвлi, споруди 21 177 тис. грн.;
машини та обладнання 37 932 тис. грн.;
транспортнi засоби 1 975 тис. грн.;
земельна дiлянка 87 тис. грн.;
iншi основнi засоби 25 271  тис. грн.
Станом на 01.01.2021 р. сума нарахованого зносу становила 55 105 тис. грн..
В тому числi:
будiвлi, споруди 9 553 тис. грн.;
машини та обладнання 24 609 тис. грн.;
транспортнi засоби 1 975 тис. грн.;
на земельну дiлянка знос не нараховується;
iншi основнi засоби 18 968 тис. грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Строк корисного використання основних засобiв встановлюється постiйно дiючою комiсiєю для кожної групи основних засобiв окремо при їх вводi в експлуатацiю, враховуючи їх розрахунковi
потужностi, фiзичну продуктивнiсть, вартiснi ознаки, а саме для:
будiвель та споруд до 20 рокiв;
машин та обладнання вiд 4 до 5 рокiв;
транспортних засобiв до 5 рокiв;
земельна дiлянка не амортизується;
iнших основних засобiв до 12 рокiв.
Всi основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi банку за призначенням i знаходяться в задовiльному станi, здiйснюється їх своєчасне технiчне обслуговування."


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
1 221
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
3 429 726
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
3 430 947
X
X
Опис
-

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Рейтингове агентсво "Кредит-Рейтинг"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
31752402
Місцезнаходження
04070, Україна, Київська обл., Подiльський р-н, м. Київ, вул. Межигiрська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
6
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
10.04.2012
Міжміський код та телефон
(044) 490-25-50
Факс
490-25-54
Вид діяльності
Послуги в областi незалежної оцiнки кредитоспроможностi суб'єктiв запозичень iз визначенням кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою
Опис
Товариство надає послуги з незалежної оцiнки кредитоспроможностi суб'єктiв позичань з присвоєнням кредитних рейтингiв  
за українською нацiональною шкалою.
Здiйснювало присвоєння та оновлення кредитного рейтингу ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" як фiнансової установи. 
Включено до Державного реєстру уповноважених рейтенгових агентств вiдповiдно до рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 10.04.2012 року № 530.



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, Київська обл., Подiльский р-н, м. Київ,  м. Київ, 04107, вул. Тропiнiна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044)591-04-00
Факс
(044) 482-52-14
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
Товариство здiйснює дiяльнiсть з надання послуг депозитарної дiяльностi Центрального Депозитарiю.
Здiйснювало депозитарний облiк випуску та обiгу акцiй емiтента.
До компетенцiї Центрального депозитарiю належать:

    * зарахування цiнних паперiв (крiм цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Нацiонального банку України) у систему депозитарного облiку, їх облiк та зберiгання, а також списання цiнних паперiв у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням;

    * ведення облiку зобов'язань емiтента за цiнними паперами власних випускiв (крiм цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Нацiонального банку України) стосовно кожного випуску цiнних паперiв на пiдставi депонування глобального сертифiката та/або тимчасового глобального сертифiката;

    * зберiгання глобальних сертифiкатiв та тимчасових глобальних сертифiкатiв (крiм глобальних сертифiкатiв та тимчасових глобальних сертифiкатiв випускiв цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Нацiонального банку України);

    * здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї) цiнних паперiв вiдповiдно до мiжнародних норм, ведення реєстру кодiв цiнних паперiв (мiжнародних iдентифiкацiйних номерiв цiнних паперiв);

    * складення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв (крiм цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Нацiонального банку України);

    * зберiгання iнформацiї про осiб, визначених на надання емiтенту реєстру власникiв iменних цiнних паперiв;

    * отримання доходiв та iнших виплат за операцiями емiтентiв (у тому числi тих, що розмiщенi та обертаються за межами України) на рахунок Центрального депозитарiю, вiдкритий у Розрахунковому центрi, для їх подальшого переказу отримувачам;

    * вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах емiтентiв, Нацiонального банку України, депозитарних установ, депозитарiїв-кореспондентiв, клiрингових установ та Розрахункового центру;

    * ведення рахунка в цiнних паперах депозитарної установи, що припинила свою депозитарну дiяльнiсть або якiй анульовано вiдповiдну лiцензiю за правопорушення на ринку цiнних паперiв чи в iншому визначеному Комiсiєю випадку, а також вiдповiдальне зберiгання документiв, баз даних, копiй баз даних, архiвiв баз даних депозитарної установи, iнформацiї про тих її депонентiв, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цiнних паперах, та цiнних паперiв, якi облiковувалися на їх рахунках, та подання iнформацiї про стан таких рахункiв згiдно iз законодавством;

    * встановлення єдиних унiфiкованих правил (стандартiв) вiдображення та передачi iнформацiї щодо облiку та обiгу цiнних паперiв, обслуговування корпоративних дiй емiтентiв та iншої iнформацiї, яка вноситься до системи депозитарного облiку;

    * впровадження мiжнародних стандартiв з питань провадження депозитарної дiяльностi;

    * здiйснення контролю за клiєнтами в частинi провадження ними депозитарної дiяльностi в порядку та межах, установлених цим Законом.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi"
Організаційно-правова форма
Асоціація
Ідентифікаційний код юридичної особи
33338204
Місцезнаходження
49000, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Днiпропетровськ, вул. Воскресенська  30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
6
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
28.02.2013
Міжміський код та телефон
( 056 ) 373-97-84
Факс
373-97-81
Вид діяльності
Саморегулiвна органiзацiя ринку цiнних паперiв на територiї України, що об'єднує юридичних осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами.
Опис
Саморегулiвна органiзацiя ринку цiнних паперiв на територiї України, що об'єднує юридичних осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами.
Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами.  Емiтент отримав Свiдоцтво учасника саморегулiвної органiзацiї №787 вiд 18 серпня 2009 року.
Метою дiяльностi Асоцiацiї є забезпечення високого професiйного рiвня провадження дiяльностi на фондовому ринку та захист прав i законних iнтересiв учасникiв фондового ринку України, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами.
28.02.2013 отримано свiдоцтво про реєстрацiю АУФТ як об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку-торгiвля цiнними паперами.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <АФ <АКТИВ-АУДИТ>
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
30785437
Місцезнаходження
03164, Україна, Святошинський р-н, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2315
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
28.09.2017
Міжміський код та телефон
+380 44 498-56-52
Факс
+38 044 521-40-07
Вид діяльності
Аудиторська фiрма, яка може проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес
Опис
Послуги у сферi аудиту. Супутнi послуги, визначенi Мiжнародними стандартами супутнiх послуг. Iншi послуги, пов'язанi з професiйною дiяльнiстю, визначенi Законом України <Про аудиторську дiяльнiсть>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Нацiональне рейтингове агентство "Рюрiк"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
16480462
Місцезнаходження
04053, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв 52 А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.04.2010
Міжміський код та телефон
+38 (044) 383-04-76
Факс
+38 (044) 489-65-63
Вид діяльності
Уповноважене рейтингове агентство,  рейтингування (визначення кредитних рейтингiв позичальникiв та їхнiх окремих боргових iнструментiв) та надання iнформацiйно-аналiтичних i консультацiйних послуг у сферi рейтингування.
Опис
Вiдповiдно до рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 07.04.2010 р. №385 НРА <Рюрiк> включено до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств. Офiцiйний статус уповноваженого рейтингового агентства пiдтверджує видане НРА <Рюрiк> Свiдоцтво про включення до державного реєстру уповноважених рейтингових агентств вiд 12.04.2010 р. № 4.
Предметом дiяльностi НРА <Рюрiк> згiдно Статуту є рейтингування (визначення кредитних рейтингiв позичальникiв та їхнiх окремих боргових iнструментiв) та надання iнформацiйно-аналiтичних i консультацiйних послуг у сферi рейтингування. 

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2020 року
(тис.грн.)
Найменування статті
Примітки
Звітний період
Попередній період
1
2
3
4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
1000
868 212
737 380
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України
1010
0
0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
1020
1 047
0
Кошти в інших банках
1030
0
0
Кредити та заборгованість клієнтів
1040
1 463 446
2 415 991
Цінні папери в портфелі банку на продаж
1050
889 009
212 570
Цінні папери в портфелі банку до погашення
1060
0
0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
1070
0
0
Інвестиційна нерухомість
1080
282 020
282 020
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
1090
0
0
Відстрочений податковий актив
1100
534
633
Гудвіл
1110
0
0
Основні засоби та нематеріальні активи
1120
58 442
59 521
Інші фінансові активи
1130
399 464
75 074
Інші активи
1140
14 771
6 453
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
1150
8 330
9 197
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
1990
Активи з права користування:42980,20311;
Активи – усього за додатковими статтями
1990
42 980
20 311
Усього активів
1999
4 028 256
3 819 150
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
2000
0
1
Кошти клієнтів
2010
3 303 985
3 095 802
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
2020
0
1 663
Боргові цінні папери, емітовані банком
2030
0
504
Інші залучені кошти
2040
0
0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
2050
1 221
2 056
Відстрочені податкові зобов'язання
2060
0
0
Резерви за зобов'язаннями
2070
4 461
2 661
Інші фінансові зобов'язання
2080
37 678
111 522
Інші зобов'язання
2090
39 582
25 052
Субординований борг
2100
0
0
Зобов'язання групи вибуття
2110
0
0
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
2990
Зобов'язання орендаря з лiзингу (оренди):44020,18874;
Зобов'язання – усього за додатковими статтями
2990
44 020
18 874
Усього зобов'язань
2999
3 430 947
3 258 135
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
3000
500 000
500 000
Емісійні різниці
3010
0
0
Незареєстрований статутний капітал
3020
0
0
Інший додатковий капітал
3030
0
0
Резерви та інші фонди банку
3040
35 776
34 561
Резерви переоцінки
3050
4 383
2 175
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3060
57 150
24 279
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
3490

Власний капітал – усього за додатковими статтями
3490
0
0
Неконтрольована частка
3500
0
0
Усього власного капіталу
3999
597 309
561 015
Усього зобов'язань та власного капіталу
9999
4 028 256
3 819 150
Примітки: -

Затверджено до випуску та підписано

26.04.2021 року
Керівник
Зiннiков В.О.

(підпис, ініціали, прізвище)
Чернуха С.В., (044) 207-70-35
Головний бухгалтер
Кирилюк Я.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
за 2020 рік
(тис.грн.)
Найменування статті
Примітки
Звітний період
Попередній період
1
2
3
4
Процентні доходи
1000
482 580
404 112
Процентні витрати
1005
-216 216
-258 053
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
1010
266 364
146 059
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках
1020
-123 574
6 126
Чистий процентний дохід (Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках
1030
142 790
152 185
Комісійні доходи
1040
382 344
380 729
Комісійні витрати
1045
-22 112
-20 655
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
1050
-17 634
14 154
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
1060
0
0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж
1070
78
0
Результат від операцій з іноземною валютою
1080
-24 622
27 287
Результат від переоцінки іноземної валюти
1090
111 690
-10 244
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
1100
0
0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
1110
0
0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
1120
0
0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
1130
-7 846
-24 610
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
1140
0
0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
1150
0
0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями
1160
-1 800
-1 679
Інші операційні доходи
1170
66 799
31 353
Адміністративні та інші операційні витрати
1180
-586 615
-518 498
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
1190
0
0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
1390

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями
1390
0
0
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
1395

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями
1395
0
0
Прибуток/(збиток) до оподаткування
1500
43 072
30 022
Витрати на податок на прибуток
1510
-8 986
-5 743
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
1520
0
0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
1530
0
0
Прибуток/(збиток) за рік
1999
34 086
24 279
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
2000
0
0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
2040
0
0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
2190

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями
2190
0
0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
2195

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями
2195
0
0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток
2250
0
0
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування
2360
0
0
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
2510
0
0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків
2520
0
0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності
2530
0
0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
2540
0
0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
2690

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями
2690
0
0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
2695
Змiни результатiв переоцiнки боргових фiнансових iнстркментiв:2208,2546;
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями
2695
2 208
2 546
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу,  що буде рекласифікований у прибуток чи збиток
2750
0
0
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування
2860
0
0
Інший сукупний дохід після оподаткування
2900
2 208
2 546
Усього сукупного доходу за рік
2999
36 294
26 825
Прибуток (збиток), що належить:



     власникам банку
3010
36 294
26 825
     неконтрольованій частці
3020
0
0
Усього сукупного доходу, що належить:



     власникам банку
3210
0
0
     неконтрольованій частці
3220
0
0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:



     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
4110
68,17000
48,56000
     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
4120
0,00000
0,00000
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:



     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
4210
0,00000
0,00000
     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
4220
0,00000
0,00000
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:



     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
4310
0,00000
0,00000
     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
4320
0,00000
0,00000
Примітки: -

Затверджено до випуску та підписано

26.04.2021 року
Керівник
Зiннiков В.О.

(підпис, ініціали, прізвище)
Чернуха С.В., (044) 207-70-35
Головний бухгалтер
Кирилюк Я.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)
Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2020 рік
(тис.грн.)
Найменування статті
Примітки
Належить власникам банку
Неконт-рольо-вана частка
Усього власного капіталу


статутний капітал
емісійні різниці та інший додатковий капітал
незареєстрований статутний капітал
резервні та інші фонди
резерви переоцінки
нерозподілений прибуток
усього


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)
1000
500 000
0
0
34 055
-371
10 124
543 808
0
543 808
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення
1110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду
1120
500 000
0
0
34 055
-371
10 124
543 808
0
543 808
Усього сукупного доходу:










    прибуток/(збиток) за рік
1200
0
0
0
0
0
24 279
24 279
0
24 279
    інший сукупний дохід
1205
0
0
0
0
2 546
0
2 546
0
2 546
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат
1300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів
1310
0
0
0
506
0
-506
0
0
0
Незареєстрований статутний капітал
1320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Операції з акціонерами
1330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Емісія акцій:










    номінальна вартість
1340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    емісійний дохід
1345
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:










    купівля
1350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    продаж
1354
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    анулювання
1358
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Об'єднання компаній
1360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Дивіденди
1370
0
0
0
0
0
-9 618
-9 618
0
-9 618
Залишок на кінець попереднього періоду
2000
500 000
0
0
34 561
2 175
24 279
561 015
0
561 015
Усього сукупного доходу:










    прибуток/(збиток) за рік
2200
0
0
0
0
0
34 086
34 086
0
34 086
    інший сукупний дохід
2205
0
0
0
0
2 208
0
2 208
0
2 208
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат
2300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів
2310
0
0
0
1 215
0
1 215
0
0
0
Незареєстрований статутний капітал
2320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Операції з акціонерами
2330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Емісія акцій:










    номінальна вартість
2340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    емісійний дохід
2345
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:










    купівля
2350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    продаж
2354
0
0
0
0
0
0
0
0
0
    анулювання
2358
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Об'єднання компаній
2360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Дивіденди
2370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Додаткові статті – опис статей та вміст показників


Додаткові статті – усього за додатковими статтями
9990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Залишок на кінець звітного періоду
9999
500 000
0
0
35 776
4 383
57 150
597 309
0
597 309

Затверджено до випуску та підписано

26.04.2021
Керівник
Зiннiков В.О.

(підпис, ініціали, прізвище)
Чернуха С.В., (044) 207-70-35
Головний бухгалтер
Кирилюк Я.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)
Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2020 рік
(тис.грн.)
Найменування статті
Примітки
Звітний період
Попередній період
1
2
3
4
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
1010
450 490
398 894
Процентні витрати, що сплачені
1015
-218 877
-285 785
Комісійні доходи, що отримані
1020
383 015
382 194
Комісійні витрати, що сплачені
1025
-16 689
-25 817
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
1060
30 956
3 874
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
1070
-20 344
14 834
Результат операцій з іноземною валютою
1080
-24 622
27 287
Інші отримані операційні доходи
1100
28 630
27 200
Виплати на утримання персоналу, сплачені
1110
-184 915
-158 819
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
1120
-359 348
-328 605
Податок на прибуток, сплачений
1800
-9 723
-4 608
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях
1510
58 573
50 649
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
1600
711 802
204 659
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
1610
0
0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
1620
0
0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
1630
0
0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
1640
0
40 516
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів
1650
746 237
244 922
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
1660
-320 859
1 929
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
1670
-13 492
2 470
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
1680
-1
1
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
1690
366 810
-108 942
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
1700
-497
488
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
1710
0
0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
1720
-79 266
10 286
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
1730
12 870
12 989
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності
1999
770 375
255 308
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
2010
-661 308
-59 533
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
2020
0
0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
2030
0
0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
2040
0
0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
2050
0
0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
2060
0
0
Придбання асоційованих компаній
2070
0
0
Надходження від реалізації асоційованих компаній
2080
0
0
Придбання інвестиційної нерухомості
2090
0
0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
2100
0
0
Придбання основних засобів
2110
-1 202
-9 618
Надходження від реалізації основних засобів
2120
0
0
Придбання нематеріальних активів
2130
-11 977
-16 860
Надходження від вибуття нематеріальних активів
2140
0
0
Дивіденди, що отримані
2150
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
2999
-674 487
-86 011
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
3010
0
0
Емісія привілейованих акцій
3020
0
0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
3030
0
0
Викуп власних акцій
3040
0
0
Продаж власних акцій
3050
0
0
Отримання субординованого боргу
3060
0
0
Погашення субординованого боргу
3070
0
0
Отримання інших залучених коштів
3080
0
0
Повернення інших залучених коштів
3090
-23 309
-23 786
Додаткові внески в дочірню компанію
3100
0
0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
3110
0
0
Дивіденди, що виплачені
3120
0
0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
3130
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
3999
-23 309
-23 786
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти
5100
58 253
-9 080
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
5200
130 832
136 431
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
5300
737 380
600 949
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
5400
868 212
737 380
Примітки: -

Затверджено до випуску та підписано

26.04.2021 року
Керівник
Зiннiков В.О.

(підпис, ініціали, прізвище)
Чернуха С.В., (044) 207-70-35
Головний бухгалтер
Кирилюк Я.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)
Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2020 рік
(тис.грн.)
Найменування статті
Примітки
Звітний період
Попередній період
1
2
3
4
Грошові кошти від операційної діяльності:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
1000
0
0
Коригування:



Знос та амортизація
1030
0
0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів
1040
0
0
Амортизація дисконту/(премії)
1050
0
0
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
1060
0
0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
1070
0
0
Результат операцій з іноземною валютою
1080
0
0
(Нараховані доходи)
1150
0
0
Нараховані витрати
1155
0
0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
1200
0
0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
1300
0
0
Інший рух коштів, що не є грошовим
1400
0
0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
1520
0
0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
1600
0
0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
1610
0
0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
1620
0
0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
1630
0
0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
1640
0
0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів
1650
0
0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
1660
0
0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
1670
0
0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
1680
0
0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
1690
0
0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
1700
0
0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
1710
0
0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
1720
0
0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
1730
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток
1750
0
0
Податок на прибуток, що сплачений
1800
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності
1999
0
0
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
2010
0
0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
2020
0
0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
2030
0
0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
2040
0
0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
2050
0
0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
2060
0
0
Придбання асоційованих компаній
2070
0
0
Надходження від реалізації асоційованих компаній
2080
0
0
Придбання інвестиційної нерухомості
2090
0
0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
2100
0
0
Придбання основних засобів
2110
0
0
Надходження від реалізації основних засобів
2120
0
0
Придбання нематеріальних активів
2130
0
0
Надходження від вибуття нематеріальних активів
2140
0
0
Дивіденди, що отримані
2150
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
2999
0
0
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
3010
0
0
Емісія привілейованих акцій
3020
0
0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
3030
0
0
Викуп власних акцій
3040
0
0
Продаж власних акцій
3050
0
0
Отримання субординованого боргу
3060
0
0
Погашення субординованого боргу
3070
0
0
Отримання інших залучених коштів
3080
0
0
Повернення інших залучених коштів
3090
0
0
Додаткові внески в дочірню компанію
3100
0
0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
3110
0
0
Дивіденди, що виплачені
3120
0
0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
3130
0
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
3999
0
0
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти
5100
0
0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
5200
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
5300
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
5400
0
0

Затверджено до випуску та підписано

26.04.2021 року
Керівник
Зiннiков В.О.

(підпис, ініціали, прізвище)
Чернуха С.В., (044) 207-70-35
Головний бухгалтер
Кирилюк Я.М.
(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)
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1. 

Примiтка 1. Iнформацiя про банк

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (далi - Банк) зареєстровано Нацiональним банком України 09 серпня 2005 року.
Юридична адреса Банку: Україна,  м. Київ, 04119,  вул. Юрiя Iллєнка, б. 83-Д.
Веб-сторiнка Банку в Iнтернетi: www.bisbank.com.ua.
Звiтний перiод, за який подається даний звiт -2020 рiк.
Звiтнiсть пiдготовлена станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року та вiдображається у тисячах гривень.
Банк є складовою частиною банкiвської системи України (усього станом на 31 грудня 2020 року в Українi нараховувалося 73 дiючих банки), яка регулюються Нацiональним банком України.
Банк є самостiйною фiнансовою установою, яка органiзацiйно не входить до складу консолiдованих груп та не є дочiрньою структурою iнших компанiй. Вищим органом управлiння Банку є загальнi збори акцiонерiв АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩА-ДЖЕНЬ".
Банк є дiючим членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.
На кiнець звiтного дня 31 грудня 2020 року кiлькiсть працiвникiв Банку склала 772 особи (на кiнець 2019 року кiлькiсть працiвникiв Банку складала 744 особи).
Регiональна мережа станом на звiтну дату складається з Головного банку та 41 вiддiлень та покриває переважну бiльшiсть областей України (на кiнець 2019 року кiлькiсть вiддiлень Банку становила 40 одиниць).

Стратегiчна мета Банку - створення нового якiсного стандарту сервiсу, орiєнтованого на клiєнта; закрiплення репутацiї Банку як надiйного i стабiльного банку України; збереження тенденцiї динамiчного зростання основних фiнансових показникiв та забезпечення високого рiвня платоспроможностi та лiквiдностi.
Банк надає банкiвськi послуги вiдповiдно до отриманої вiд Нацiонального банку України Банкiвської лiцензiї №221 вiд 24 жовтня 2011 року та Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №221-3 вiд 21 червня 2013 року. Вiдповiдно до цих дозволiв Банк має право здiйснювати наступнi операцiї:
1. Залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб;
2. Вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах;
3. Розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
4. Валютнi операцiї.

Банк не має статусу спецiалiзованого банку.

Серед основних видiв дiяльностi Банку є: кредитно-депозитнi операцiї, розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв, валютнi операцiї, операцiї з цiнними паперами, операцiї з платiжними картками, документарнi операцiї. Застосування полiтики гнучкого та iндивiдуального пiдходу до кожного клiєнта дозволяють Банку постiйно збiльшувати власну клiєнтську базу та залучати кошти клiєнтiв на депозити (завдяки широкому спектру послуг для клiєнтiв), а також проводити активну роботу з кредитування реального сектору економiки України.

Також Банк активно працює на мiжбанкiвському ринку: використовує iнструменти мiжбанкiвського ринку для оперативного розмiщення - залучення ресурсiв, а також для проведення валютно-обмiнних операцiй як в iнтересах клiєнтiв, так i за рахунок власної валютної позицiї.

Для проведення мiжнародних платежiв Банк встановив кореспондентськi вiдносини з АТ "Укргазбанк", АТ "ПУМБ", АБ "Пiвденний", АКБ "Iндустрiалбанк" тi iншi.

З 2006 року Банк є учасником мiжнародної платiжної системи SWIFT. З 2008 року Банк став членом Мiжнародної платiжної системи "Visa International", отримав реєстрацiйне свiдоцтво Нацiонального банку України, що пiдтверджує право випуску платiжних карт Visa International, та розпочав емiсiю платiжних карт даної системи, а саме: Visa Classic, Visa Gold та Visa Platinum.

Банк вiднесено до групи банкiв з приватним капiталом за класифiкацiєю Нацiонального банку України.

Станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року власниками iстотної участi в капiталi Банку є резиденти України:
-	Лагур Сергiй Миколайович - 24,9% загального статутного капiталу (у тому числi 24,9% - пряма участь);
-	Iвахiв Степан Петрович - 23,3% загального статутного капiталу (у тому числi 23,3% - пряма участь);
-	Попов Андрiй Володимирович - 15,00% загального статутного капiталу (у тому числi 9,7998% - пряма участь та 5,2002% - опосередкована участь);

Частка керiвництва в акцiях Банку вiдсутня.
Злиття, приєднання, подiл, видiлення Банку у звiтному роцi не вiдбувалось.

У четвертому кварталi, а саме 28 грудня 2020 року, незалежне рейтингове агентство "Рюрiк" пiдтвердило довгостроковий кредитний рейтинг АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" на рiвнi uaAА ("iнвестицiйний рiвень") з прогнозом "стабiльний", а також пiдтвердило рейтинг надiйностi банкiвських депозитiв на рiвнi "4+" (що вiдповiдає рiвню "висока надiйнiсть").
Також 29 вересня 2020 пiдтверджено довгостроковий кредитний рейтинг  за Нацiональною рейтинговою шкалою АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" на рiвнi uaAА з прогнозом "стабiльний" вiд рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг".
Фiнансова звiтнiсть за перiод, що закiнчився 31 грудня 2020 року, затверджена Головою Правлiння Банку та Головним бухгалтером 26 березня 2021 року.



2. 

Примiтка 2. Економiчне середовище  в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть 
Пiсля стрiмкого обвалу в другому кварталi 2020 року, спричиненого карантином, економiка швидко вiдновилася вже в наступному кварталi, перевершивши очiкування бiльшостi економiчних прогнозистiв. Однак подальше зростання загальмувалося восени iз другою хвилею коронавiрусної пандемiї та посиленням карантинних заходiв як в Українi, так i в iнших європейських країнах. Водночас позитивнi новини щодо вакцин дали надiю, що в наступному роцi нових хвиль поширення хвороби та жорстких обмежень можна буде уникнути й економiка отримає новий iмпульс для повернення на допандемiчну траєкторiю.
Фiнансовий сектор успiшно проходить коронакризу та належним чином виконує свої функцiї. Банки увiйшли в перiод пандемiї без помiтних дисбалансiв, достатньо капiталiзованими та високолiквiдними. Робота з очищення та пiдвищення стiйкостi банкiвської системи, проведена вiд 2015 року, дала беззаперечний позитивний результат. Уперше в iсторiї пiд час кризи українськi банки не стали фактором посилення економiчної нестабiльностi. Навпаки, вони пiдтримували бiзнес до цього часу та сприятимуть вiдновленню економiчного зростання в майбутньому, надаючи кредити. З часу розгортання кризи бiльшiсть банкiв досить швидко переорiєнтувалася на роботу он-лайн. До певної мiри вiдбулася структурна змiна у форматi роботи банкiвського сектору. Незважаючи на тимчасове скорочення кiлькостi працюючих вiддiлень, доступнiсть банкiвських сервiсiв не знизилася.
За пiдсумками 2020 року реальний ВВП, за оцiнками, скоротився на 4.4%. Це значно менше, нiж очiкувалося на початку коронакризи (6%). Економiка України швидко вiдновлювалася в другому пiврiччi. Пiсля проходження жорсткої фази карантину падiння реального ВВП сповiльнилося до 3.5% р/р у III кварталi i, за оцiнками Нацiонального банку, продовжувало сповiльнюватися в IV кварталi. Посилення карантинних заходiв у листопадi мало обмежений вплив на дiлову активнiсть.
Швидке вiдновлення економiки зумовлене передусiм зростанням споживання. Збiльшення заробiтних плат та соцiальних видаткiв бюджету пiдтримувало споживчий попит на високому рiвнi. Також почало скорочуватися безробiття. Вагомий внесок у вiдновлення економiки мало державне споживання з огляду на нарощування поточних витрат бюджету на iнфраструктуру, насамперед дорожнi ремонти, а також охорону здоров'я. Натомiсть через невизначенiсть в умовах пандемiї iнвестицiйна активнiсть бiзнесу залишалася млявою.
Упродовж 2020 року iнфляцiя перебувала переважно нижче цiльового дiапазону 5% + 1 в.п. Падiння свiтових цiн на енергоносiї, а також зниження попиту на не першочерговi товари i послуги стримували зростання цiн пiд час пандемiї. Водночас наприкiнцi року iнфляцiя очiкувано прискорилася. Це зумовлювалося динамiчним вiдновленням свiтової економiки, подальшим зростанням внутрiшнього споживчого попиту, а також подорожчанням енергоносiїв та окремих продуктiв харчування. У результатi, в груднi iнфляцiя повернулася до цiльового дiапазону i сягнула його центральної точки.
Монетарнi умови залишатимуться м'якими, через те що по-перше iнфляцiйний тиск посилюється дуже повiльно. Очiкується, що в 2021 р., незважаючи на рiзке пiдвищення мiнiмальної зарплати, iнфляцiя коливатиметься близько до верхньої межi цiльового дiапазону - 6%. Хоча економiка активно вiдновлюватиметься з другого кварталу 2021, глобальне низько iнфляцiйне середовище та певне змiцнення обмiнного курсу внаслiдок покращення зовнiшньоекономiчних балансiв будуть стримувати iнфляцiю. А    по-друге, свiтовi процентнi ставки залишатимуться низькими щонайменше протягом наступного року. I, нарештi, вiдновлення офiцiйного фiнансування зменшуватиме середньостроковi ризики для зовнiшньої стiйкостi та фiнансової стабiльностi. Тому Нацiональний банк матиме пiдстави вiдтягнути перше пiдвищення процентної ставки до липня, i загалом ми очiкується зростання ставки протягом 2021 лише на 100 б.п. до 7.0% (порiвняно з 7.5% в жовтневому прогнозi НБУ). Унаслiдок середня реальна процентна ставка з урахуванням очiкуваної iнфляцiї наступного року буде навiть нижчою, нiж цього року.  
У 2021 роцi економiка майже надолужить втрати вiд коронакризи - ВВП України зросте на 4.2%. Головним рушiєм залишатиметься стiйкий внутрiшнiй попит, зумовлений подальшим збiльшення реальних доходiв громадян. Зменшення невизначеностi з розвитком пандемiї сприятиме вiдновленню iнвестицiйної активностi.
У середньостроковiй перспективi українська економiка зростатиме на рiвнi близько 4%. Цьому сприятиме збiльшення реальних доходiв населення, зростання iнвестицiй, високий зовнiшнiй попит i пiдвищення кредитної активностi.
Для пiдтримки населення та швидшого вiдновлення економiки уряд збереже значний рiвень дефiциту бюджету (4.5% вiд ВВП) i в поточному роцi. Проте потреби у фiскальних стимулах будуть поступово меншати, адже економiка повернеться до сталого зростання. У 2022 роцi очiкується скорочення дефiциту до 3% ВВП. Державний та гарантований державою боргу пiсля зростання до 62% ВВП у 2020 роцi в подальшому скорочуватиметься на 2-3 в. п. щороку.
Зовнiшньоекономiчнi фактори: 
Масштабнi фiскальнi та монетарнi заходи стимулюватимуть зростання глобальної економiки, насамперед за рахунок прискореного вiдновлення промисловостi. Пожвавлення попиту на тлi надм'яких монетарних умов зумовить поступове прискорення глобальної iнфляцiї. Останню стримуватиме повiльнiше вiдновлення сектору послуг. Цiни на свiтових товарних ринках залишатимуться високими. Пiсля корекцiї у першiй половинi 2021 року вони стабiлiзуються, попри значний попит, завдяки прискореному нарощуванню пропозицiї. Цiни на енергоносiї поступово зростатимуть, що погiршить умови торгiвлi для України. Збереження м'яких умов на свiтових фiнансових ринках за обмежених обсягiв високоприбуткових активiв пiдтримуватиме iнтерес iнвесторiв до розвиваючихся ринкiв. 
Ефективнi вакцини, менш схильна до тарифiв адмiнiстрацiя США, зростаючi цiни на сировину та послаблення долара США мають посприяти країнам, що розвиваються. Водночас значно гiрший доступ до вакцин, високi рiвнi зовнiшнього боргу та структурнi вiдмiнностi економiк означають дуже нерiвномiрне вiдновлення серед країн, що розвиваються.
Потужнi монетарнi та фiскальнi стимули в США та iнших розвинених країнах сприяють збiльшенню лiквiдностi на фiнансових ринках та пiдтримують попит на бiльш ризиковi активи та полювання за доходнiстю. Пiсля вiдпливу на майже $50 млрд з акцiй та боргових iнструментiв з ринкiв країн, що розвиваються, у першому пiврiччi 2020 року високо iмовiрним є подальше зростання позицiонування iноземного капiталу в країнах, що розвиваються, у 2021 р. Це призведе до продовження звуження суверенних спредiв цих країн. У зв'язку з цим у перше пiврiччя 2021 року може стати найбiльш сприятливим для них, оскiльки глобальна лiквiднiсть, iмовiрно, досягне свого пiку протягом цього перiоду.


3. 

Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть за перiод, який закiнчився 31 грудня 2020 року, пiдготовлена Банком вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятих та випущених Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), тлумачень, випущених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi (КТМФЗ).
Банк веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до МСФЗ.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi на основi припущення, що Банк є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi в найближчому майбутньому.
Функцiональною валютою, в якiй ведеться бухгалтерський облiк та складається фiнансова звiтнiсть Банку, є гривня. Звiтнiсть представлена у гривнях та округлена до  тисяч, якщо не вказано iнше. Залишки коштiв, якi станом на звiтну дату облiковуються у валютi, що є iншою, нiж функцiональна валюта, перерахованi у функцiональну валюту за офiцiйними курсами гривнi до iноземних валют.


4. 

Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики

4.1. Консолiдована фiнансова звiтнiсть
Банк не входить до групи юридичних осiб, у якiй вiн виступав би материнським або дочiрнiм пiдприємством. Консолiдовану фiнансову звiтнiсть за звiтний перiод Банк не складає.

4.2. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi
Основи оцiнки фiнансових iнструментiв Банку складають: справедлива вартiсть, первiсна вартiсть, амортизована собiвартiсть. 
Справедлива вартiсть - цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передавання зобов'язання в рамках угоди, яка здiйснюється в звичайному порядку мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирувана цiна на активному ринку. Активний ринок - це ринок, на якому операцiї з активом або зобов'язанням проводяться з достатньою частотою i в достатньому обсязi, що дозволяє отримати iнформацiю про оцiнки на постiйнiй основi.
Справедлива вартiсть визначається вiдповiдно до вимог МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi".
Первiсна вартiсть - iсторична (фактична) собiвартiсть основних засобiв чи нематерiальних активiв у сумi грошових коштiв або справедливої вартостi iнших активiв, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобiв або нематерiальних активiв.
Амортизована собiвартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов'язання  - сума, в якiй оцiнюється фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання пiд час первiсного визнання, за вирахуванням отриманих або сплачених коштiв [основної суми боргу, процентних доходiв (витрат) або iнших платежiв, пов'язаних з iнiцiюванням фiнансового активу або фiнансового зобов'язання], збiльшена або зменшена на величину накопиченої амортизацiї, розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка, - рiзницi мiж первiсно визнаною сумою та сумою погашення фiнансового iнструменту, а також для фiнансових активiв скоригована з урахуванням оцiночного резерву пiд кредитнi збитки.
Метод ефективної ставки вiдсотка - метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов'язань) та розподiлу доходiв у виглядi процентiв чи витрат на виплату процентiв протягом вiдповiдного перiоду часу. 
Ефективна ставка вiдсотка - ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв або надходжень упродовж очiкуваного термiну дiї фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання до валової балансової вартостi фiнансового активу або до амортизованої собiвартостi фiнансового зобов'язання. Банк здiйснює розрахунок ефективної ставки вiдсотка на основi майбутнiх очiкуваних грошових потокiв з урахуванням усiх умов договору за фiнансовим активом без урахування очiкуваних кредитних збиткiв.
Ефективна ставка вiдсотка, скоригована з урахуванням кредитного ризику - ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв або надходжень упродовж очiкуваного строку дiї фiнансового активу до амортизованої собiвартостi фiнансового активу, який є придбаним або створеним знецiненим фiнансовим активом. Банк здiйснює розрахунок ефективної ставки вiдсотка, скоригованої з урахуванням кредитного ризику, на основi майбутнiх очiкуваних грошових потокiв з урахуванням усiх умов договору за фiнансовим активом та очiкуваних кредитних збиткiв.
Облiкова полiтика Банку щодо визнання та оцiнки конкретних активiв i зобов'язань, доходiв i витрат розкривається у вiдповiдних примiтках до цього звiту.

4.3. Фiнансовi iнструменти
Фiнансовим iнструментом є договiр, згiдно з яким одночасно виникає фiнансовий актив в одного суб'єкта господарювання i фiнансове зобов'язання або iнструмент власного капiталу в iншого суб'єкта господарювання.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки та збитки, за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд або амортизованою собiвартiстю в залежностi вiд їх класифiкацiї.
Справедлива вартiсть є цiною, яка була б отримана за продаж активу чи виплачена за передачу зобов'язання в рамках угоди, яка здiйснюється в звичайному порядку мiж учасниками ринку, на дату оцiнки. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирувана цiна на активному ринку. Активний ринок - це ринок, на якому операцiї з активом або зобов'язанням проводяться з достатньою частотою i в достатньому обсязi, що дозволяє отримати iнформацiю про оцiнки на постiйнiй основi. 
Портфель фiнансових похiдних iнструментiв, якi не обертаються на активному ринку, оцiнюються за справедливою вартiстю на основi цiни, яка була б отримана при продажу чистої довгої позицiї (тобто актив) за прийняття конкретного ризику або при передаваннi чистої короткої позицiї (тобто зобов'язання) за прийняття кредитного ризику при проведеннi звичайної угоди мiж учасниками ринку на дату оцiнки. 
Моделi оцiнки використовуються для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, для яких ринкова iнформацiя про цiну угоди є недоступною. 
Справедливою вартiстю фiнансового iнструмента при первiсному визнаннi зазвичай є цiна угоди (тобто справедлива вартiсть наданого або отриманого вiдшкодування (на пiдставi п.AG76 МСФЗ (IFRS) 13)). Однак якщо якась частина наданого або отриманого вiдшкодування вiдноситься не до фiнансового iнструменту, а до чого-небудь iншого, то Банк оцiнює справедливу вартiсть даного фiнансового iнструменту. Наприклад, справедлива вартiсть довгострокової позики або дебiторської заборгованостi, за якими не передбаченi вiдсотки, може бути оцiнена як приведена вартiсть всiх майбутнiх грошових надходжень, дисконтованих за переважаючою ринковою ставкою (ставками) вiдсотка для аналогiчного iнструменту (аналогiчного щодо валюти, термiну, типу вiдсоткової ставки та iнших факторiв) з аналогiчним кредитним рейтингом. Сума, надана в борг понад цю справедливу вартiсть, є витратами або зменшенням доходу, за винятком випадкiв, коли вона пiдлягає визнанню як будь-якого iншого виду активу. За операцiями з акцiонерами такi результати формуються в капiталi.
Банк пiд час первiсного визнання фiнансового iнструменту вiдображає в бухгалтерському облiку прибуток або збиток на суму  рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового активу або фiнансового зобов'язання та вартiстю договору в кореспонденцiї з рахунками дисконту/премiї, якщо ефективна ставка вiдсотка за цим iнструментом є вищою або нижчою, нiж ринкова. Рiзниця мiж справедливою вартiстю договору з акцiонерами Банку вiдображається за рахунками капiталу  та включається частинами до нерозподiленого прибутку (збитку) протягом перiоду його утримання або загальною сумою пiд час вибуття фiнансового iнструменту.
Усi операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди "звичайної" купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення розрахунку, тобто на дату, коли Банк фактично здiйснює поставку фiнансового активу. Усi iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли Банк стає стороною договору про придбання фiнансового iнструмента.

Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка 
При первiсному визнаннi фiнансовi активи, оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток та збиток, вiдображаються в облiку за справедливою вартiстю; всi iншi категорiї фiнансових активiв - за справедливою вартiстю, збiльшеною на витрати, що безпосередньо пов'язанi з придбанням фiнансового активу. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при первинному визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при первинному визнаннi визнаються тiльки в тому випадку, коли є рiзниця мiж справедливою вартiстю i цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть слугувати iншi спостережуванi на ринку поточнi угоди з тим же iнструментом чи моделлю оцiнки, яка в якостi базових даних використовує тiльки данi спостережуваних ринкiв. 

Дата визнання 
Всi операцiї з купiвлi та продажу фiнансових активiв, якi вимагають поставку активiв в строк, що встановлений законодавством, або у вiдповiдностi з правилами, прийнятими на вiдповiдному ринку (торгiвля на стандартних умовах), визнаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов'язання купiвлi або продажу активу. Всi iншi операцiї придбання визнаються, коли Банк стає стороною договору по вiдношенню до даного фiнансового активу. 

Класифiкацiя та послiдуюча оцiнка фiнансових активiв: категорiї оцiнки 
Фiнансовi активи при первiсному визнаннi класифiкуються вiдповiдно, як фiнансовi активи, оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток (FVPL (fair value through profit or loss)); фiнансовi активи, оцiнюванi за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (в капiталi) (FVOCI (fair value through other comprehensive income)), та фiнансовi активи, оцiнюванi за амортизованою собiвартiстю (AC (amortized cost)). Класифiкацiя фiнансових активiв базується на комбiнацiї бiзнес-моделi управлiння вiдповiдними портфелями активiв та характеристик грошових потокiв, що i визначає модель оцiнки. 

Визначення бiзнес-моделi 
Бiзнес-модель вiдображає спосiб, що використовується Банком для управлiння активами з метою отримання грошових потокiв: чи є метою Банку отримання тiльки передбачених договором грошових потокiв вiд активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв"), чи отримання передбачених договором грошових потокiв, i грошових потокiв, що виникли в результатi продажу активу ("утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв та продаж фiнансових активiв"), чи, якщо цi пункти, що наведено вище, не можуть бути застосованими, фiнансовi активи вiдносяться до категорiї "iнших" бiзнес-моделей i оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Бiзнес-модель визначається для групи активiв (на рiвнi портфеля) на основi всiх вiдповiдних доказiв дiяльностi, яку Банк має намiр здiйснювати для досягнення мети, встановленої для портфеля, що є наявними на дату проведення оцiнки. 

Визначення характеристики грошових потокiв
Бiзнес-модель управлiння активами Банку - це сукупнiсть намiрiв, полiтик, методiв та процедур, якi визначають: 
 	спосiб управлiння фiнансовими активами для досягнення визначеної мети;
 	напрями (джерела) отримання економiчних вигiд вiд таких активiв; 
 	спосiб генерування грошових коштiв вiд використання таких активiв.
Для боргових фiнансових активiв у залежностi вiд цiлей управлiння ними Банком видiляються 3 бiзнес-моделi:
"	Бiзнес-модель 1 - активи, що утримуються виключно з метою отримання передбачених договором грошових потокiв;
Основнi характеристики моделi 1:
"	утримання активiв з метою отримання потокiв грошових коштiв, якi передбаченi умовами вiдповiдних договорiв;
"	продажi є другорядними вiдносно мети даної моделi; як правило, рiдкiснi продажi (в контекстi частоти їх здiйснення та об'єму).
"	Бiзнес-модель 2 - активи, що утримуються з метою отримання передбачених договором грошових потокiв або продажу;
Основнi характеристики моделi 2:
"	мета досягається як в результатi отримання контрактних грошових потокiв так i в результатi продажу активу; як правило, бiльше продажiв (в контекстi частоти їх здiйснення та об'єму) в порiвнянi з моделлю 1.
"	Бiзнес-модель 3 - всi iншi активи (в тому числi торгiвля, управлiння активами на основi справедливої вартостi, збiльшення потокiв грошових коштiв до максимального за рахунок продажу активiв).
Для iнструментiв капiталу залежно вiд цiлей управлiння ними Банком видiляються двi бiзнес-моделi: Бiзнес-модель 2 або Бiзнес-модель 3.
За борговими фiнансовими iнструментами аналiзуються умови укладених договорiв для визначення економiчної сутi грошових потокiв. Такий аналiз здiйснюється шляхом проведення SPPI-тестування. 
В залежностi вiд визначеної моделi управлiння активами та результату SPPI-тесту (проходження або не проходження SPPI-тесту) фiнансовi активи класифiкуються за моделями оцiнки (облiку) як такi, що оцiнюються:
ў	за амортизованою собiвартiстю (Бiзнес-модель 1 та SPPI-тест пройдено);
ў	за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку (FVPL (fair value through profit or loss)) (Бiзнес-модель 3 та SPPI-тест пройдено або SPPI-тест не пройдено);
ў	за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки в iншому  сукупному доходi (в капiталi) (FVOCI (fair value through other comprehensive income)) (Бiзнес-модель 2 та SPPI-тест пройдено). 

Рекласифiкацiя фiнансових активiв 
Умовою рекласiфiкацiї боргових фiнансових активiв є змiна бiзнес-моделi. Тобто Банк рекласифiкує борговi фiнансовi активи у разi змiни бiзнес-моделi, що використовується для управлiння ними, за винятком фiнансових активiв, облiк яких Банк визначає на власний розсуд за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки пiд час первiсного визнання. 
Протягом звiтного року та порiвнюваного перiоду Банк не змiнював свою бiзнес-модель i не проводив рекласифiкацiю портфелiв фiнансових активiв. 

Знецiнення фiнансових активiв: оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки 
Банк застосовує модель очiкуваних кредитних збиткiв, яка передбачає своєчасне вiдображення погiршення або полiпшення кредитної якостi фiнансових iнструментiв з урахуванням наявної iнформацiї та прогнозiв на майбутнє. Обсяг очiкуваних кредитних збиткiв, залежить вiд ступеня погiршення кредитної якостi з дати порiвняння, визначеної для фiнансового iнструменту. Оцiнка резервiв вiдбувається по вiдношенню до фiнансових активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю або справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному прибутку (капiталi).
Крiм фiнансових активiв Банк розраховує очiкуванi кредитнi збитки по вiдношенню до фiнансової дебiторської заборгованостi, зобов'язань з надання кредитiв, якi не враховуються по справедливiй вартостi, i фiнансовим гарантiям, що не враховуються за справедливою вартiстю.
Банк оцiнює резерви пiд збитки за фiнансовими iнструментами з застосуванням таких пiдходiв:
- загальний пiдхiд: кореспондентськi рахунки, мiжбанкiвськi активнi операцiї, кредити, наданi контрагентам та юридичним особам, вкладення в борговi цiннi папери, заборгованiсть за активами, наданими з вiдстроченням платежу;
- спрощений пiдхiд: фiнансова дебiторська заборгованiсть за банкiвськими та господарськими операцiями.
Загальний пiдхiд. Вiдповiдно до загального пiдходу, в залежностi вiд ступеня погiршення кредитної якостi з моменту первинного визнання, Банк вiдносить фiнансовi активи до однiєї з наступних стадiй: 
- стадiя 1 - фiнансовi iнструменти, за якими не спостерiгалося iстотного збiльшення кредитного ризику, за якими розраховуються 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки;
- стадiя 2 - фiнансовi iнструменти зi значним збiльшенням кредитного ризику, але без ознак дефолту, за якими розраховуються кредитнi збитки на весь термiн їх дiї;
- стадiя 3 - фiнансовi iнструменти в дефолтi, за якими розраховуються очiкуванi кредитнi збитки на весь термiн їх дiї (для придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв).
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає: неупереджену i виважену з врахуванням вiрогiдностi суму, визначену шляхом оцiнки дiапазону можливих результатiв, тимчасову вартiсть грошей i всю обгрунтовану i пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови i прогнозованi майбутнi економiчнi умови, що є доступними на звiтну дату без надмiрних витрат та зусиль. 
Борговi iнструменти, оцiнюванi за амортизованою вартiстю, представленi Банком в звiтi про фiнансовий стан за вирахуванням очiкуваних кредитних збиткiв. По вiдношенню до кредитних зобов'язань, у т.ч. наданих Банком гарантiй, у звiтi про фiнансовий стан Банк визнає окремий резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки в складi зобов'язань. 
Банк визначає наступнi фактори дефолту (ознаки знецiнення) боржника для цiлей формування резервiв (Стадiя 3):
Для корпоративного кредитного портфеля (юридичнi особи та мiжбанкiвськi кредити (МБК)):
"	Soft-фактори дефолту:
-	Суттєвi фiнансовi труднощi емiтента або позичальника (компанiя не генерує достатнiх операцiйних потокiв (виручка НЕ покриває наявнi кредитнi зобов'язання за даними останньої фiнансової звiтностi  або фактичний борг перед Банком))  ;
-	Iстотне порушення умов договору (крiм прострочення боргу);
-	Надання пiльгових/неринкових умов кредитування, що пов'язане з фiнансовими труднощами позичальника;
-	Наявнiсть iнформацiї щодо можливостi банкрутства або подiбної фiнансової реорганiзацiї позичальника;
-	Купiвля / продаж активу с суттєвим дисконтом (понад 30%).
"	Hard-фактори дефолту (результуюче PD = 100%, тобто без врахування потокiв вiд погашення кредиту):
-	Прострочення боргу 91 день та бiльше (для МБК 7+);
-	Наявнiсть Soft-факторiв дефолту на фонi прострочення боргу 31+ (для МБК 3+);
-	Iншi фактори, якi за судженням Банку в конкретному випадку є суттєвими.
"	POCI (Кредитне знецiнення):
-	Модифiкацiя фiнансового активу, яка призводить до припинення фiнансового iнструменту за наявностi вищевказаних ознак знецiнення.
Для кредитного портфеля фiзичних осiб (результуюче PD = 100%, тобто без врахування потокiв вiд погашення кредиту):
-	Прострочення боргу 91 день та бiльше;
-	Смерть боржника-фiзичної особи.
Для фiнансових гарантiй та акредитивiв - не застосовується (всi фiнансовi зобов'язання за гарантiями та акредитивами визнаються в Стадiї 1).
Для залишкiв на коррахунках:
Наявнiсть iнформацiї щодо можливостi банкрутства, визнання неплатiжним та виведення з ринку або подiбної фiнансової реор-ганiзацiї позичальника.
Для дебiторської заборгованостi 
-	Прострочення боргу 91 день та бiльше. 
Фактори, що свiдчать про ознаки високого кредитного ризику боржника (SICR) (Стадiя 2):
Для кредитних портфелiв (юридичнi особи, фiзичнi особи, мiжбанк)
-	Прострочення 31-90 днiв за умови вiдсутностi ознак знецiнення (soft, hard або POCI) (прострочення 3 - 7 для МБК).
Для дебiторської заборгованостi: 
-	Прострочення 31-90 днiв.
Для залишкiв на коррахунках, фiнансових гарантiй та акредитивiв:
-	Не застосовується.
Банк визнає очiкуванi кредитнi збитки за спрощеним пiдходом:
1) за торговою дебiторською заборгованiстю або активами за договорами, якi виникають за операцiями, що належать до сфери застосування МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами"  та якi не мiстять значного компонента фiнансування вiдповiдно до МСФЗ 15 або мiстять значний компонент фiнансування вiдповiдно до МСФЗ 15. Банк  у своїй облiковiй полiтицi обирає оцiнку оцiночного резерву пiд очiкуванi збитки в сумi, яка дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового активу. Така облiкова полiтика застосовується Банком до всiєї такої дебiторської заборгованостi або всiх активiв за договорами, або може застосовуватися окремо до торгової дебiторської заборгованостi та до активiв за договорами;
2) за операцiями лiзингу (оренди), якi належать до сфери застосування МСФЗ iз оренди. Банк обирає оцiнку оцiночного резерву пiд очiкуванi збитки в сумi, яка дорiвнює кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового активу. 
Банк iз метою розрахунку розмiру кредитного ризику за активом визначає значення компоненту ймовiрностi дефолту PD вiдповiдно до окремих методик з оцiнки фiнансового стану боржникiв виходячи з дiапазону для вiдповiдного класу боржни-ка/контрагента з урахуванням задокументованого власного iсторичного досвiду Банку.
Банк документує власний досвiд розрахунку iсторичного показника PD вiдповiдним протоколом Кредитного комiтету та оновлює iнформацiю на щорiчнiй основi.
Банк з метою формування резерву за фiнансовими iнструментами здiйснює оцiнку ризикiв фiнансових iнструментiв, починаючи з дати визнання їх в облiку до дати припинення такого визнання. 
Оцiнка фiнансового стану та порядок визначення показника класу божника/контрагента, показника  ймовiрностi дефолту (PD) регламентується внутрiшнiми методиками.
Кредитно-знецiненi  фiнансовi активи (POCI) - створенi або модифiкованi можуть бути класифiкованi Банком лише в Стадiї 3 (до кiнця строку дiї такого активу). Ефективна процентна ставка для таких активiв розраховується виходячи з очiкуваних грошових потокiв iз урахуванням очiкуваних кредитних збиткiв протягом всього строку дiї - тобто розрахункова величина передбачених договором потокiв грошових коштiв зменшується на величину кредитних збиткiв, якi очiкуються протягом всього строку дiї iнструменту.
Процентний дохiд за кредитно-знецiненими фiнансовими активами розраховуються шляхом множення ефективної процентної ставки (ЕПС, cкоригованої з урахуванням кредитного ризику, якщо актив був кредитно-знецiненим при первiсному визнаннi) на амортизовану вартiсть активу. Очiкуванi кредитнi збитки за РОСI-активами оцiнюються в сумi, що дорiвнює кредитним збиткам, що очiкуються протягом всього строку дiї фiнансового активу. 
Банк на кожну звiтну дату визнає результати змiн очiкуваних кредитних збиткiв протягом усього строку дiї фiнансового активу, знецiненого пiд час первiсного визнання (уключаючи позитивнi змiни) у складi прибуткiв/збиткiв як витрати/доходи на формування/розформування оцiночних резервiв. Дохiд вiд розформування оцiночних резервiв визнається навiть у разi перевищення величини ранiше сформованого резерву за таким фiнансовим активом.
Банк визнає на дату припинення визнання первiсного фiнансового активу доходи або витрати вiд припинення визнання, що дорiвнюють рiзницi мiж балансовою вартiстю первiсного фiнансового активу та справедливою вартiстю нового фiнансового активу.
Похiднi фiнансовi iнструменти та iншi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат, спочатку визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди.
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх виникнення внаслiдок однiєї або кiлькох подiй (збиткових подiй), якi вiдбулись пiсля первiсного визнання фiнансового активу i  впливають на суму або строки попередньо оцiнених грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, якщо такi збитки можна достовiрно оцiнити. Якщо Банк визначає вiдсутнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо оцiненого фiнансового активу, вiн вiдносить цей актив до групи фiнансових активiв, що мають схожi характеристики кредитного ризику, та здiйснює їх колективну оцiнку на предмет знецiнення. Основними факторами, якi враховує Банк при визначеннi знецiнення фiнансового активу, є його прострочений статус та можливiсть реалiзацiї вiдповiдної застави (за її наявностi).
Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення фiнансовi активи об'єднуються в групи на основi схожих характеристик кредитного ризику. Цi характеристики враховуються при визначеннi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв для групи таких активiв та є iндикаторами спроможностi позичальника (дебiтора) сплатити суму заборгованостi вiдповiдно до умов договору по активах, що оцiнюються.
Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, що колективно оцiнюються на предмет знецiнення, розраховуються на основi передбачених договорами грошових потокiв вiд активiв та попереднього досвiду Банку стосовно того, якою мiрою цi суми стануть простроченими в результатi минулих збиткових подiй, i якою мiрою цi такi простроченi суми можна буде вiдшкодувати.  Попереднiй досвiд коригується з урахуванням iснуючих даних, якi вiдображають вплив поточних умов, якi не впливали на той перiод, на якому базується попереднiй досвiд збиткiв, та вилучається вплив тих умов у попередньому перiодi, якi не iснують на даний момент. 
Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву у сумi, необхiднiй для зменшення балансової вартостi активу до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв (без урахування майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих  за первiсною ефективною процентною ставкою для даного активу. 
Розрахунок поточної вартостi оцiночних майбутнiх грошових потокiв забезпеченого заставою фiнансового активу вiдображає грошовi потоки, що можуть виникнути у результатi звернення стягнення на предмет застави за вирахуванням витрат на отримання та продаж застави, незалежно вiд ступеня ймовiрностi звернення стягнення на предмет застави.  
За наявностi у позичальника хоча б одного iндивiдуально суттєвого фiнансового активу всi iншi фiнансовi активи такого позичальника також визнаються iндивiдуально суттєвими. Фiнансовi активи одного боржника, якi кожен окремо не є суттєвим, визнаються такими, що є iндивiдуально несуттєвими. 
Якщо у наступному перiодi величина збитку вiд знецiнення активу зменшується, i це зменшення може бути об'єктивно вiднесено до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд знецiнення, то визнаний ранiше збиток вiд знецiнення зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Сума зменшення вiдображається у складi прибутку чи збитку за рiк.  

Припинення визнання фiнансових активiв 
Банк припиняє визнання фiнансових активiв, (а) коли цi активи погашенi або строк дiї прав на грошовi потоки, пов'язанi з цими активами, закiнчився, або (б) Банк передав права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або заключив угоду про передачу, i при цьому (i) також передав всi ризики i винагороди, пов'язанi з володiнням цими активами, або (ii) нi передав, нi зберiг практично всi ризики i винагороди, пов'язанi з володiнням цими активами, але втратив право контролю по вiдношенню даних активiв, або (в) коли вiдбулось списання активу за рахунок сформованого резерву. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй третiй сторонi без введення обмежень на продаж. 

Модифiкацiя фiнансових активiв 
Iнколи Банк переглядає або модифiкує договiрнi умови за фiнансовими активами. 
Модифiкацiя може не призводити до припинення визнання такого фiнансового активу або призводити до припинення визнання фiнансового активу з наступним визнанням нового фiнансового активу.
Слiд припиняти визнання iснуючого активу i визнавати новий у разi, якщо у результатi переговорiв або iншої модифiкацiї контрактнi грошовi потоки змiнюються суттєво. 
Чинниками, якi слiд аналiзувати з цiєю метою, пропонується розглядати, серед iнших, такi: 
ў	зменшення контрактних грошових потокiв до сум, якi позичальник, як очiкується, спроможний сплатити, якщо такий позичальник має фiнансовi труднощi; 
ў	встановлення iстотно нових умов, таких як прив'язка дохiдностi за активом до частки прибутку або капiталу, що суттєво впливає на профiль ризикiв за фiнансовим активом; 
ў	суттєве продовження строку дiї кредиту у зв'язку з фiнансовими труднощами позичальника; 
ў	суттєва змiна процентної ставки; 
ў	змiна валюти, у якiй деномiнований кредит; 
ў	внесення змiн у заставу, iншi види захисту вiд ризикiв та механiзми пiдвищення кредитної якостi, що суттєво впливає на кредитний ризик, притаманний фiнансовому активу 
Якщо модифiкованi умови вiдрiзняються суттєво, так що права на грошовi потоки по первинному активу закiнчуються, Банк припиняє визнання первинного фiнансового активу та визнає новий актив за справедливою вартiстю. Датою перегляду умов вважається дата первинного визнання для цiлей розрахунку послiдуючого знецiнення, в тому числi для визначення факту значного збiльшення кредитного ризику. Банк також оцiнює вiдповiднiсть нового кредиту або боргового iнструменту критерiю здiйснення платежiв виключно в рахунок основної суми боргу i процентiв. Любi розходження мiж балансовою вартiстю первинного активу, визнання якого припинено, i справедливою вартiстю нового, значно модифiкованого активу, вiдображається в складi прибутку або збитку вiд припинення визнання, якщо суть розходжень не вiдноситься до операцiй з власниками. 
В ситуацiї, коли перегляд умов було визвано фiнансовими труднощами позичальника i його нездатнiстю виконувати первинно узгодженi платежi, Банк порiвнює первиннi i скоригованi очiкуванi грошовi потоки по активу на предмет значних вiдмiнностей ризикiв та вигiд по активу в результатi модифiкацiї умов договору. Якщо ризики та вигоди не змiнюються, то значна вiдмiннiсть модифiкованого активу вiд первинного активу є вiдсутньою i його модифiкацiя не приводить до припинення визнання. Банк виконує перерахунок валової балансової вартостi шляхом дисконтування модифiкованих грошових потокiв договору по первиннiй ефективнiй ставцi (або по ефективнiй процентнiй ставцi, скоригованiй з врахуванням кредитного ризику для придбаних або створених первинно-знецiнених фiнансових активiв) i визнає прибуток або збиток вiд модифiкацiї в складi прибутку або збитку Банку.
Банк перераховує валову балансову вартiсть фiнансового активу та визнає доходи або витрати вiд модифiкацiї, якщо умови договору за фiнансовим активом переглядаються за згодою сторiн або вiдбувається будь-яка iнша модифiкацiя, що не призводить до припинення визнання первiсного фiнансового активу.
Банк розраховує нову валову балансову вартiсть як теперiшню вартiсть переглянутих або модифiкованих грошових потокiв, передбачених договором, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка (або первiсною ефективною ставкою вiдсотка, скоригованою з урахуванням кредитного ризику - для придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв). Банк уключає витрати на операцiю в балансову вартiсть модифiкованого фiнансового активу та амортизує їх протягом строку дiї такого активу.
Банк визнає рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю за первiсними умовами та валовою балансовою вартiстю за переглянутими або модифiкованими умовами як доходи або витрати вiд модифiкацiї.
Банк припиняє визнавати первiсний фiнансовий актив i визнає новий фiнансовий актив, якщо переглянутi або модифiкованi грошовi потоки, передбаченi договором, призводять до припинення визнання первiсного фiнансового активу. Банк визнає на дату модифiкацiї новий фiнансовий актив за справедливою вартiстю, ураховуючи витрати на операцiю, пов'язанi зi створенням нового фiнансового активу (за винятком нового активу, який облiковується за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки), та визначає суму очiкуваних кредитних збиткiв протягом 12 мiсяцiв.
Банк визнає кумулятивнi змiни в очiкуваних кредитних збитках протягом усього строку дiї фiнансового активу, якщо в результатi модифiкацiї виникає новий фiнансовий актив, який є знецiненим пiд час первiсного визнання.

Списання фiнансових активiв 
Фiнансовi активи списуються за рахунок сформованих резервiв, коли Банк вичерпав всi практичнi можливостi по їх стягненню та прийшов до висновку про необгрунтованiсть очiкувань вiдносно вiдшкодування таких активiв. Списання є припиненням визнання. Ознаками, що свiдчать про вiдсутнiсть обгрунтованих очiкувань по вiдношенню вiдшкодувань, є прострочення строку позовної давнини; непогашення боргу внаслiдок недостатностi майна фiзичної особи, за умови, що дiї кредитора, спрямованi на примусове стягнення майна позичальника, не призвели до повного погашення заборгованостi; неможливiсть стягнення заборгованостi в зв'язку з дiєю обставин непереборної сили, стихiйного лиха (форс-мажорних обставин), пiдтверджених у порядку, передбаченому законодавством; прострочення боргу понад 360 днiв. Банк може списати фiнансовi активи, по вiдношенню до яких ще приймаються заходи з примусового стягнення, коли Банк намагається стягнути суми заборгованостi за договором, хоча у нього не має обгрунтованих очiкувань вiдносно їх стягнення. Списана за рахунок резервiв Банку безнадiйна заборгованiсть враховується на позабалансових рахунках за умови наявностi у Банку правових можливостей стягнення заборгованостi на пiдставi рiшення Правлiння Банку. В разi погашення заборгованостi або настання подiй, якi свiдчать про вiдсутнiсть у Банку правових можливостей стягнення заборгованостi згiдно законодавства України, заборгованiсть списується з рахункiв позабалансового облiку на пiдставi рiшення Правлiння Банку. Повернення ранiше списаних сум вiдображається за рахунком для облiку вiдрахувань у резерви або рахунком для облiку повернення ранiше списаної заборгованостi у складi прибутку чи збитку за рiк. 
Критерiями для визначення  вiдсутностi обгрунтованих очiкувань щодо вiдновлення фiнансових активу Банк визначає наступнi:
 	прострочення погашення суми боргу або його частини (основної суми боргу та/або нарахованих доходiв) за фiнансовим активом становить понад 36 мiсяцiв;
 	за попереднi 36 мiсяцiв Банк не отримав суттєвих платежiв за фiнансовим активом;
 	за фiнансовим активом, забезпеченим заставою/забезпеченням, Банк не отримав суттєвих надходжень грошових потокiв вiд реалiзацiї застави/звернення стягнення на забезпечення або Банк не мав доступу/права викупу застави/стягнення забезпечення протягом попереднiх 36 мiсяцiв;
 	Банк не змiг здiйснити продаж фiнансового активу за три спроби поспiль шляхом вiдкритого (вiдкритих) аукцiону (аукцiонiв) з використанням електронних торгових систем або iншим способом;
 	у Банку наявна iнформацiя про те, що заборгованiсть за фiнансовим активом щодо боржника списана iншим банком;
 	наявнiсть однiєї з iнших ознак безнадiйної заборгованостi, зокрема:
"	заборгованiсть, строк позовної давностi за якою минув;
"	смерть позичальника-фiзичної особи;
"	заборгованiсть, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дiєю обставин непереборної сили, стихiйного лиха (форс-мажорних обставин), пiдтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
"	лiквiдацiя юридичної особи / банкрутство суб'єктiв господарювання / банкрутство фiзичної особи.

Зобов'язання щодо надання кредитiв 
Банк випускає зобов'язання щодо надання кредитiв, якi є зобов'язаннями, за якими вiдзив можливий лише у вiдповiдь на суттєвi негативнi змiни, у т.ч. через збiльшення кредитного ризику. Такi зобов'язання первинно вiдображаються за справедливою вартiстю. Сума комiсiйної винагороди амортизується лiнiйним методом протягом строку дiї зобов'язання, за виключенням зобов'язання по наданню кредитiв, у випадку, якщо iснує вiрогiднiсть того, що Банк заключить конкретну кредитну угоду i не буде планувати реалiзацiю кредиту протягом короткого перiоду пiсля його надання: такi комiсiйнi доходи, пов'язанi iз зобов'язанням надання кредиту, облiковуються як доходи майбутнiх перiодiв i включаються в балансову вартiсть виданого кредиту при первинному визнаннi. 
В кiнцi кожного звiтного перiоду зобов'язання за наданими кредитами оцiнюються на основi моделi очiкуваних кредитних збиткiв за кредитом та з урахуванням фактору кредитної конверсiї (CCF).

Забезпечення, отримане у власнiсть за неплатежi 
Забезпечення, отримане у власнiсть за неплатежi, представляє фiнансовi та не фiнансовi активи, отриманi Банком при врегулюваннi прострочених кредитiв. Цi активи первинно визнаються за справедливою вартiстю при отриманнi та включаються в основнi засоби, iншi фiнансовi активи, iнвестицiйну нерухомiсть або запаси в складi iнших активiв в залежностi вiд їх характеру, а також намiрiв Банку по вiдношенню до їх утримання, а в подальшому облiковуються вiдповiдно до облiкової полiтики Банку для цих категорiй активiв.

Фiнансовi зобов'язання 
Категорiї оцiнки фiнансових зобов'язань 
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як в подальшому оцiнюванi за амортизованою вартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка, крiм: (i) фiнансових зобов'язань, оцiнюваних за справедливою вартiстю через прибутки/збитки; (ii) зобов'язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової; (iii) договорiв фiнансової гарантiї, аваля, поручительства. 

Первинне визнання та оцiнка 
Всi фiнансовi зобов'язання первинно визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням (у випадку залучених кредитiв, займiв, отриманих депозитiв та кредиторської заборгованостi) витрат, що безпосередньо вiдносяться до їх первинного випуску. 

Послiдуюча оцiнка 
Послiдуюча оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї. 
Банк у подальшому пiсля первiсного визнання оцiнює зобов'язання з кредитування, наданi за ставкою, нижчою, нiж ринкова, та фiнансовi гарантiї за найбiльшою з двох таких величин:
1) сумою оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки;
2) сумою справедливої вартостi фiнансового зобов'язання за мiнусом амортизацiї накопиченого доходу згiдно з принципами його визнання.

Припинення визнання фiнансового зобов'язання
Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватись, коли воно виконане, анульоване або минає строк його дiї. У випадку коли iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюється на iнше вiд того самого кредитора на суттєво iнших умовах, або в умови iснуючого зобов'язання вносяться iстотнi коригування, то така замiна або коригування вважаються припиненням визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання, а рiзниця вiдповiдної балансової вартостi визнається у Звiтi про прибутки та збитки.
4.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi можна конвертувати в готiвку за першою вимогою i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi Банку, в банкоматах та ПТКС, залишки на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України та на кореспондентських рахунках в iнших банках, кредити та депозити "овернайт" в iнших банках за умови вiдсутностi кредитного ризику. 
Залишки грошових коштiв обов'язкового резерву, який пiдтримується Банком вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України, не можуть використовуватись для фiнансування повсякденних операцiй Банку i, вiдповiдно, не вважаються компонентом грошових коштiв. 
Iнформацiя про грошовi кошти та їх еквiваленти розкривається Банком у примiтцi 6 "Грошовi кошти та їх еквiваленти".
4.5. Кредити та заборгованiсть банкiв
У процесi звичайної дiяльностi Банк надає кошти або розмiщує депозити в iнших банках на рiзнi строки. 
Кошти, наданi банкам з фiксованими термiнами погашення, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Кошти, якi не мають фiксованих термiнiв погашення, облiковуються за амортизованою собiвартiстю вiдповiдно до очiкуваних дат погашення таких активiв. Суми, розмiщенi в банках, облiковуються за вирахуванням будь-якого резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення.
4.6. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Банк оцiнює кредити пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної процентної ставки за мiнусом суми сформованого резерву для вiдшкодування можливих втрат за кредитними операцiями.
Банк вiдображає в бухгалтерському облiку пiд час первiсного визнання прибуток або збиток на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового активу або фiнансового зобов'язання та вартiстю договору в кореспонденцiї з рахунками дисконту (премiї), якщо ефективна процентна ставка за цим iнструментом є вищою або нижчою, нiж ринкова. Рiзниця мiж справедливою вартiстю фiнансового активу або фiнансового зобов'язання та вартiстю договору за операцiями з акцiонерами Банку вiдображається в капiталi за рахунками капiталу та включається частинами до нерозподiленого прибутку (збитку) протягом перiоду його утримання або загальною сумою пiд часу вибуття фiнансового iнструменту. 
Банк визнає процентний дохiд за фiнансовими активами  на валову балансову вартiсть такого активу на Стадiях 1 та 2 з використанням ефективної процентної ставки, що застосовується для дисконтування оцiнених очiкуваних грошових потокiв пiд час визначення зменшення корисностi фiнансового активу. За кредитами на Стадiї 3 знецiнення Банк щомiсячно додатково визнає знецiнення процентних доходiв, яке розраховується за методом ефективної ставки вiдсотка на амортизовану собiвартiсть фiнансового активу
Протягом звiтного 2020 року Банк надавав клiєнтам гарантiї забезпечення пропозицiї та гарантiї забезпечення виконання умов договорiв. Наданi фiнансовi гарантiї первiсно оцiнювались за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi отриманих комiсiй (винагороди за надану гарантiю).  Комiсiя, отримана за надану гарантiю, амортизується протягом строку дiї вiдповiдної гарантiї прямолiнiйним методом. 
З метою пiдтримання платоспроможностi позичальникiв, що потрапили у скрутне становище внаслiдок непередбачених обставин, вiдповiдного зменшення кредитного ризику та забезпечення стабiльностi своєї дiяльностi, Банк здiйснює реструктуризацiю кредитних операцiй.
Реструктуризацiя - змiна iстотних умов за попереднiм договором шляхом укладання додаткової угоди з боржником у зв'язку з фiнансовими труднощами боржника (за визначенням Банку) та необхiднiстю створення сприятливих умов для виконання ним зобов'язань за активом (змiна процентної ставки; скасування (повнiстю або частково) нарахованих i несплачених боржником фiнансових санкцiй (штрафу, пенi, неустойки) за несвоєчасне внесення платежiв за заборгованiстю боржника, змiна графiка погашення боргу, змiна розмiру комiсiї тощо).
Банк постiйно аналiзує реструктуризованi кредити з метою контролю якостi проведення реструктуризацiї кредитiв та можливостi здiйснення майбутнiх платежiв. Такi кредити й надалi продовжують оцiнюватись на предмет зменшення корисностi.
Первiсно знецiненими фiнансовими активами можуть бути придбанi активи, а також внутрiшньо створенi - наприклад, новi, що наданi клiєнту в дефолтi, та реструктуризованi (суттєво модифiкованi). Первiсно знецiненi фiнансовi активи первiсно визнаються на основi справедливої вартостi. Якщо iнструмент придбаний не за ринкових умов, окремо визнаються додатковi прибутки/втрати. За первiсно знецiненими фiнансовими активами первiсно очiкуванi кредитнi збитки включенi в ефективну ставку, а збiльшення (зменшення) очiкуваних кредитних збиткiв пiсля первiсного визнання визнається через резерв пiд знецiнення. Банк не визнає оцiночний резерв для придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв на дату первiсного визнання. Первiсно очiкуванi кредитнi збитки за таким фiнансовим активом уключаються до ефективної ставки вiдсотка, скоригованої з урахуванням кредитного ризику. При припиненнi визнання придбаних кредитiв суми перевищення отриманої компенсацiї над балансовою вартiстю визнаються Банком як доходи вiд припинення визнання фiнансового активу у Звiтi про прибутки та збитки.
Банк визнає процентнi доходи i витрати за рахунками процентних доходiв i витрат за класами 6 "Доходи", 7 "Витрати" Плану рахункiв iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Банк для визнання процентних доходiв застосовує номiнальну процентну ставку за фiнансовими iнструментами, за якими неможливо визначити майбутнi грошовi потоки (кредити овердрафт, вiдновлювальнi кредитнi лiнiї, вклади/депозити на вимогу), i до яких ефективна ставка вiдсотка не застосовується.
Банк вiдображає нарахованi проценти за фiнансовими iнструментами за процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), за рахунками з облiку нарахованих процентних доходiв з визнанням у звiтi про прибутки i збитки.
Банк для розрахунку ефективної ставки вiдсотка визначає потоки грошових коштiв з урахуванням усiх умов за фiнансовим iнструментом, у тому числi включає всi комiсiї та iншi суми, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту. Банк використовує потоки грошових коштiв, що передбаченi вiдповiдним договором, протягом строку дiї договору, якщо неможливо достовiрно оцiнити потоки грошових коштiв або очiкуваний строк дiї фiнансового iнструменту.
Банк вiдображає комiсiї, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту, за рахунками дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом.
Комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка за фiнансовим iнструментом, уключають:
1) комiсiйнi за пiдготовчу роботу, отриманi Банком у зв'язку зi створенням або придбанням фiнансового iнструменту, якi включають: комiсiї за оцiнку фiнансового стану позичальника; комiсiї за оцiнку гарантiй, застав; комiсiї за обговорення умов iнструменту; комiсiї за пiдготовку, оброблення документiв та здiйснення операцiї;
2) комiсiї, що отриманi (сплаченi) Банком за зобов'язання з кредитування (резервування кредитної лiнiї) пiд час iнiцiювання кредиту (крiм випадкiв, коли цi зобов'язання з кредитування оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки/збитки), визнаються невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту, якщо є ймовiрнiсть того, що кредитний договiр буде укладено. Комiсiї визнаються комiсiйними доходами (витратами) на кiнець строку зобов'язання, якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закiнчується без надання кредиту;
3) iншi комiсiї, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) фiнансового iнструменту.
Комiсiйнi, якi не є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка за фiнансовим iнструментом, уключають:
1) комiсiї за супроводження кредитiв;
2) комiсiї за зобов'язання з кредитування (крiм випадкiв, коли цi зобов'язання з кредитування оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки/збитки), якщо укладення кредитного договору є малоймовiрним;
3) комiсiї за синдикування кредиту, отриманi Банком, який виступає органiзатором синдикованого кредиту i не є одним iз кредиторiв (або є одним iз кредиторiв, але отримує таку саму ефективну ставку за своєю частиною синдикованого кредиту, як й iншi учасники, за умови, що вiн несе такi самi ризики, як й iншi учасники).
Банк амортизує всi комiсiйнi та iншi суми, сплаченi або отриманi, витрати на операцiї та iншi премiї та знижки, що включенi в ефективну ставку вiдсотка, протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструменту або, якщо комiсiйнi та iншi суми, сплаченi або отриманi, витрати на операцiї, премiї або знижки належать до коротшого перiоду, то застосовується цей перiод.
Банк ураховує первiсно очiкуванi кредитнi збитки в грошових потоках пiд час розрахунку ефективної ставки вiдсотка, скоригованої з урахуванням кредитного ризику, для придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв пiд час первiсного визнання.
Ефективна процентна ставка змiнюється за фiнансовими iнструментами з плаваючою процентною ставкою в разi перiодичної переоцiнки грошових потокiв з метою вiдображення ринкових процентних ставок.
Банк здiйснює коригування валової балансової вартостi фiнансового активу чи амортизованої собiвартостi фiнансового зобов'язання для вiдображення фактичних та переглянутих попередньо оцiнених грошових потокiв, якщо надалi вiн переглядає попереднi оцiнки сум платежiв та надходжень (за винятком модифiкацiї та змiн оцiнок очiкуваних кредитних збиткiв) за фiнансовими iнструментами.
Банк перераховує валову балансову вартiсть фiнансового активу або амортизовану собiвартiсть фiнансового зобов'язання шляхом розрахунку теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв, передбачених договором, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим iнструментом (у разi придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв - з використанням ефективної ставки вiдсотка, скоригованої з урахуванням кредитного ризику). Коригування визнається в складi процентних доходiв/витрат в кореспонденцiї з рахунками дисконту/премiї.
Банк визнає процентний дохiд за фiнансовими активами на першiй та другiй стадiї кредитного ризику (визнано оцiночний резерв на першiй та другiй стадiї зменшення корисностi) на валову балансову вартiсть таких активiв з використанням первiсної ефективної ставки вiдсотка.
Банк визнає процентний дохiд за фiнансовими активами на третiй стадiї зменшення корисностi (визнано оцiночний резерв на 3 стадiї зменшення корисностi) на амортизовану собiвартiсть (зменшену на суму резерву) таких активiв з використанням ефективної ставки вiдсотка.
Iнформацiя про кредити та заборгованiсть клiєнтiв розкривається у Звiтi про фiнансовий стан та примiтцi 8 "Кредити та заборгованiсть клiєнтiв". 
4.7. Iнвестицiї в цiннi папери
Фiнансовi iнвестицiї в залежностi вiд моделi управлiння ними можуть оцiнюватись:
-	за амортизованою собiвартiстю,
-	за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд,
-	за справедливою вартiстю через прибутки та збитки.
Iнвестицiї, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, являють собою iнвестицiї в борговi цiннi папери та акцiї, якi утримуються в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання договiрних грошових потокiв, якi є виключно платежами у рахунок основної суми боргу та процентiв на непогашену частину основної суми. Iнвестицiї, що вiдображаються за амортизованою собiвартiстю, первiсно визнаються за справедливою вартiстю iз врахуванням вiдповiдних витрат на проведення операцiї. У тих випадках, коли справедлива вартiсть наданої компенсацiї не дорiвнює справедливiй вартостi боргових цiнних паперiв, наприклад, коли борговi цiннi папери мають ставку, вищу/нижчу вiд ринкової, рiзниця мiж справедливою вартiстю наданої компенсацiї та справедливою вартiстю боргових цiнних паперiв визнається як прибуток/збиток при первiсному визнаннi фiнансового активу i включається до звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд вiдповiдно до характеру цих збиткiв за звичайними операцiями або до складу власного капiталу - за операцiями з акцiонерами.
Пiсля первiсного визнання цi iнвестицiї вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Iнвестицiї, що вiдображаються за амортизованою вартiстю, вiдображаються за вирахуванням резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення.
Iнвестицiї, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд, являють собою iнвестицiї в борговi цiннi папери та акцiї, якi утримуються в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання грошових потокiв, якi є виключно платежами у рахунок основної суми боргу та процентiв на непогашену частину основної суми, так i шляхом продажу. Такi борговi цiннi папери первiсно вiдображаються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Надалi цiннi папери оцiнюються за справедливою вартiстю з вiднесенням результату переоцiнки до iншого сукупного доходу, за винятком збитку вiд знецiнення, прибуткiв або збиткiв вiд операцiй з iноземною валютою та процентних доходiв, нарахованих з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, визнаються безпосередньо у звiтi  про   прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Пiд час продажу прибуток/збиток, ранiше вiдображений у капiталi, буде вiдображений у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Результат вiд продажу iнвестицiй, що облiковуються    за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд, визнається у  звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд на момент вибуття та складає рiзницю мiж цiною продажу та балансовою вартiстю на момент здiйснення операцiї.
Iнвестицiї що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки або збитки являють собою iнвестицiї в борговi цiннi папери та iнструменти капiталу,  якi не вiдповiдають критерiям щодо їх подальшої оцiнки за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд. Витрати на операцiї з придбання таких iнвестицiй вiдображаються у звiтi  про   прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд на момент їх здiйснення.
Для визначення справедливої вартостi iнвестицiй, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки або збитки, Банк використовує ринковi котирування. Якщо активний ринок для iнвестицiй вiдсутнiй, Банк визначає справедливу вартiсть, використовуючи методики оцiнки. Цi методики включають використання останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого, практично iдентичного, iнструмента, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi прийнятнi методи. У разi наявностi методики оцiнки, яка зазвичай використовується учасниками ринку для визначення цiни iнструмента, та за наявностi пiдтвердження, що ця методика забезпечує достовiрне визначення цiн, отриманих при фактичному проведеннi ринкових операцiй, Банк застосовує цю методику.
Портфель цiнних паперiв Банку оцiнюється з вiдображенням змiн справедливої вартостi iнвестицiй в iнструменти капiталу у складi iншого сукупного доходу. Такий вибiр здiйснюється для кожної iнвестицiї окремо. За iнвестицiями в iнструменти капiталу збиток вiд зменшення корисностi не визнається. Банк здiйснює переоцiнку фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi, пiсля нарахування процентiв та амортизацiї дисконту/премiї, формування оцiночного резерву пiд кредитнi збитки не рiдше нiж один раз на мiсяць.

4.8. Похiднi фiнансовi iнструменти
Похiдний iнструмент - це фiнансовий iнструмент або iнший контракт, який характеризується такими ознаками:
 	його вартiсть змiнюється у вiдповiдь на змiну встановленої ставки вiдсотка, цiни фiнансового iнструмента, товарної цiни, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок тощо за умови, що у випадку не фiнансової змiнної величини, ця змiнна величина не є визначеною для сторони базового контракту;
 	який не вимагає початкових чистих iнвестицiй, менших нiж тi, що були б потрiбнi для iнших типiв контрактiв, якi, за очiкуванням, мають подiбну реакцiю на змiни ринкових факторiв;
 	який погашається на майбутню дату.
Банк укладає договори похiдних фiнансових iнструментiв, включаючи угоди щодо купiвлi-продажу та обмiну (конвертацiї) iноземної валюти з iншими банками, та валютнi свопи, призначенi для управлiння валютним ризиком та ризиком лiквiдностi, а також для цiлей торгiвлi. Такi похiднi фiнансовi iнструменти  первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю. Витрати на операцiї визнаються за рахунками витрат пiд час їх первiсного визнання. Всi похiднi фiнансовi iнструменти вiдображаються як активи, коли їх справедлива вартiсть має позитивне значення, i як зобов'язання, коли їх справедлива вартiсть вiд'ємна. 
Похiднi фiнансовi iнструменти, що використовуються Банком, не призначенi для хеджування i не квалiфiкуються для облiку  хеджування.
4.9. Договори продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз зобов'язанням зворотного викупу (продажу)
Договори продажу та зворотної купiвлi цiнних паперiв (договори "репо") вiдображаються як забезпеченi операцiї фiнансування. Цiннi папери, реалiзованi за договорами "репо", вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан i, одночасно, як переданi у заставу за договорами "репо", у разi наявностi у контрагента права на продаж або повторну заставу цих цiнних паперiв. Вiдповiднi зобов'язання включаються до складу заборгованостi перед кредитними установами або клiєнтами.
Придбання цiнних паперiв за договорами зворотного продажу (зворотнє "репо") вiдображається у складi заборгованостi кредитних установ чи кредитiв клiєнтам, залежно вiд умов договору. Рiзниця мiж цiною продажу i цiною зворотної купiвлi визнається як проценти i нараховується протягом строку дiї договорiв "репо" за методом ефективної процентної ставки.
Цiннi папери, переданi на умовах позики контрагентам, продовжують вiдображатися у звiтi про фiнансовий стан. Цiннi папери, залученi на умовах позики, не визнаються у звiтi про фiнансовий стан, якщо тiльки вони не продаються третiм особам, коли придбання i продаж вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки як результат вiд операцiй з торговими цiнними паперами. Зобов'язання щодо їх повернення вiдображається в облiку за справедливою вартiстю у складi зобов'язань за торговими операцiями. 
Протягом звiтного року 2020 року Банк проводив операцiї зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання.

4.10. Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї
Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї вiдсутнi у зв'язку з вiдсутнiстю асоцiйованих та дочiрнiх компанiй у Банку.

4.11. Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть - нерухомiсть (земля чи будiвля або частина будiвлi, або їх поєднання), утримувана Банком (власником або лiзингоодержувачем за договором про фiнансовий лiзинг (оренду)) з метою отримання лiзингових (орендних) платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей.
Банком встановленi наступнi критерiї визнання iнвестицiйної нерухомостi:
1)	об'єкт нерухомостi придбано Банком з метою його подальшої передачi у фiнансовий або оперативний лiзинг;
2)	за договором лiзингу в оренду передається не менше 90 % вiд частини об'єкта, та об'єкт оренди передається лiзингоотримувачу на термiн бiльше одного року. 
Пiд час первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється та вiдображається в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, що безпосередньо пов'язанi з її придбанням. Пiсля первiсного визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Банк здiйснює за справедливою вартiстю з визнанням змiн справедливої вартостi в прибутку або збитку; амортизацiя та зменшення корисностi не визнаються. Для визначення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi обов'язковим є залучення Банком суб'єкта оцiночної дiяльностi, що має вiдповiдну лiцензiю вiдповiдно до вимог Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi". Банк переглядає справедливу вартiсть щорiчно, перед складанням фiнансової звiтностi.  
Проведена суб'єктом оцiночної дiяльностi оцiнка майна оформлюється Звiтом про оцiнку майна (акт оцiнки майна), який мiстить висновки про вартiсть майна та пiдтверджує виконанi процедури з оцiнки майна, здiйсненої суб'єктом оцiночної дiяльностi.   
Оцiнювач визначає справедливу вартiсть основних засобiв на базi їх ринкової вартостi. Якщо рiзниця балансової вартостi iнвестицiйної нерухомостi та визначеної суб'єктом оцiночної дiяльностi її справедливої вартостi не є суттєвою (10 %), вартiсть iнвестицiйної нерухомостi не коригується.

4.12. Гудвiл
Гудвiл (вартiсть дiлової репутацiї) - нематерiальний актив, вартiсть якого визначається як рiзниця мiж ринковою цiною та балансовою вартiстю активiв пiдприємства як цiлiсного майнового комплексу, що виникає в результатi використання кращих управлiнських якостей, домiнуючої позицiї на ринку товарiв, послуг, нових технологiй тощо. Вартiсть гудвiлу не пiдлягає амортизацiї i не враховується пiд час визначення витрат платника податку, щодо активiв якого виник такий гудвiл. 
Протягом звiтного 2020 року Банком гудвiл не визнавався.	
4.13. Основнi засоби
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi Банк утримує з метою використання у процесi своєї дiяльностi, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких з дати введення в експлуатацiю становить понад один рiк та вартiсть яких (з урахуванням ПДВ) за одиницю або комплект перевищує 6 000,00 грн. (з 23.05.2020 р. вартiсний критерiй складає 20 000 грн.). 
Необоротнi матерiальнi активи вартiстю до 6 000,00 грн. (з 23.05.2020 р. вартiсний критерiй складає 20 000 грн.) та термiном корисного використання, що перевищує один рiк, визнаються малоцiнними необоротними матерiальними активами. 
Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю. В суму придбання включається цiна придбання, держмито, митний збiр, витрати на доставку та розвантаження, витрати на установку та iншi витрати, що безпосередньо пов'язанi з цiєю операцiєю. 
Первiсна вартiсть необоротних активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), в результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкту.
Пiсля первiсного визнання об'єктiв необоротних активiв їх подальший облiк у Банку здiйснюється iз застосуванням методу первiсної вартостi (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Переоцiнка необоротних активiв не здiйснюється.
Витрати на поточний ремонт та утримання активiв вiдносяться на витрати в мiру їх здiйснення i не впливають на балансову вартiсть необоротних активiв.
У разi прийняття рiшення Правлiнням Банку щодо здiйснення переоцiнки вiдповiдної групи об'єктiв основних засобiв, подальший облiк цiєї групи основних засобiв буде здiйснюватись за методом переоцiненої вартостi (справедливої вартостi) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.   
За прийнятим рiшенням Правлiння Банку щодо здiйснення переоцiнки Банк переоцiнює об'єкт основних засобiв, якщо його залишкова вартiсть суттєво (бiльш, нiж на 10%) вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату складання балансу. Переоцiнку нематерiальних активiв Банк здiйснює за справедливою вартiстю, якщо для таких активiв є активний ринок. 
У разi здiйснення переоцiнки об'єкта на ту ж дату здiйснюється переоцiнка вартостi всiх без виключення об'єктiв групи або пiдгрупи необоротних активiв (крiм тих нематерiальних активiв, щодо яких немає активного ринку).
Переоцiнка групи основних засобiв, об'єкти якої були переоцiненi в попереднiх перiодах, надалi має проводитися з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi. 
У разi здiйснення Банком переоцiнки вiдповiдної групи нематерiальних активiв у подальшому вони пiдлягають щорiчнiй переоцiнцi.
Не пiдлягають переоцiнцi малоцiннi необоротнi матерiальнi активи.
За результатами проведеної щорiчної обов'язкової iнвентаризацiї Центральна iнвентаризацiйна комiсiя може надавати пропозицiї щодо необхiдностi визначення справедливої вартостi основних засобiв та/або нематерiальних активiв.
Перегляд балансової вартостi основних засобiв здiйснюється Iнвентаризацiйною комiсiєю шляхом визначення спiввiдношення справедливої вартостi об'єкта та його залишкової вартостi.
Залишкова вартiсть вважається пiдтвердженою, якщо Iнвентаризацiйна комiсiя не внесла пропозицiї на розгляд Правлiння Банку щодо змiни вартостi основних засобiв i необхiдностi проведення їх переоцiнки.
При необхiдностi перегляд (дослiдження) вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв та їх переоцiнка здiйснюється протягом року.
Для порiвняння   залишкової  вартостi  об`єкта основних засобiв та/або нематерiальних активiв  iз  справедливою  вартiстю  подiбних  об`єктiв  використовуються  данi  прайс-листiв  або iнших iнформацiйних носiїв  активного ринку основних засобiв та/або нематерiальних активiв.
У звiтному 2020 роцi Банк не визнавав зменшення корисностi основних засобiв, враховуючи вiдсутнiсть можливої втрати економiчних вигод основних засобiв, що облiковуються  на балансi Банку.
4.14. Нематерiальнi активи
До нематерiальних активiв вiдносяться немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми та можуть бути iдентифiкованi. Нематерiальний актив визнається активом, якщо є ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних iз його використанням, та його вартiсть може бути достовiрно визначена. Нематерiальнi активи включають у себе придбанi лiцензiї та програмне забезпечення i вiдображаються за первiсною вартiстю, яка складається з фактичних витрат на придбання (виготовлення) i приведення у стан, при якому вони придатнi до використання вiдповiдно до запланованої мети.  
У подальшому нематерiальнi активи вiдображаються за фактичною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
На кожний нематерiальний актив встановлюється iндивiдуальний термiн корисного використання, що визначається Банком самостiйно, виходячи з наступних критерiїв: досвiд роботи Банку з подiбними активами, сучасними тенденцiями у розвитку програмних продуктiв, експлуатацiйними характеристиками.
Перегляд норм амортизацiї та термiнiв корисного використання введених в експлуатацiю нематерiальних активiв здiйснюється у разi змiни очiкуваних вигод вiд їх використання. Протягом звiтного 2020 року Банк не проводив змiн норм амортизацiї та строкiв корисного використання нематерiальних активiв. 
Зменшення корисностi нематерiальних активiв протягом звiтного 2020 року Банком не визнавалось, враховуючи вiдсутнiсть можливої втрати економiчної вигоди вiд нематерiальних активiв, що облiковуються  на балансi Банку.
4.15. Оперативний лiзинг (оренда), за яким банк є орендодавцем
Оперативний лiзинг - господарська операцiя Банку, що передбачає передачу лiзингоодержувачу в тимчасове користування  активу на строк, що не перевищує строку його повної амортизацiї, з обов`язковим поверненням такого активу пiсля закiнчення строку дiї лiзингової угоди. Актив, переданий в оперативний лiзинг, залишається у складi  необоротних активiв Банку. Передача  активу здiйснюється на пiдставi акту-прийому передачi.
Облiк необоротних активiв, переданих в оперативний лiзинг, може вестись лiзингодавцем у складi основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi. 
Протягом строку лiзингу (оренди) лiзингодавець нараховує амортизацiю за активами, переданими в оперативний лiзинг (оренду), на загальних пiдставах.
Враховуючи принцип  нарахування,  Банк  щомiсячно  нараховує  лiзинговi платежi,  якi визначенi в  договорi лiзингу,  незалежно вiд умов сплати таких платежiв. Нарахування здiйснюється в перший робочий день мiсяця. 
У разi перерахування лiзингоодержувачем  авансової оплати на строк, що перевищує звiтний мiсяць,  сума  лiзингових платежiв облiковується у складi доходiв майбутнiх перiодiв.  Протягом  наступних  звiтних  перiодiв  вона поступово вiдноситься на доходи Банку.
Витрати по утриманню та експлуатацiї наданого в лiзинг активу може нести як  Банк, так i лiзингоотримувач, в залежностi вiд умов договору.  Якщо  витрати по утриманню та експлуатацiї наданого в лiзинг активу  несе   Банк, тодi  облiк  таких  витрат  здiйснюється в  звичайному режимi, що визначений  внутрiшнiми документами Банку.
Повернення активу лiзингоотримувачем  здiйснюється  в строки та на умовах, що визначенi в договорi лiзингу, та вiдбувається на пiдставi акту прийому-передачi.

4.16. Фiнансовий лiзинг (оренда), за яким банк є орендодавцем
Фiнансовий лiзинг - господарська операцiя, що передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом i придбане або виготовлене орендодавцем, а також усiх ризикiв та винагород, пов'язаних iз правом користування та володiння об'єктом лiзингу. 
Лiзинг (оренда) вважається фiнансовим, якщо лiзинговий (орендний) договiр мiстить одну з таких умов: 
 	об'єкт лiзингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 вiдсоткiв його первiсної вартостi, а орендар зобов'язаний на пiдставi лiзингового договору та протягом строку його дiї придбати об'єкт лiзингу з наступним переходом права власностi вiд орендодавця до орендаря за цiною, визначеною у такому лiзинговому договорi;
 	балансова (залишкова) вартiсть об'єкта лiзингу на момент закiнчення дiї лiзингового договору, передбаченого таким договором, становить не бiльш як 25 вiдсоткiв первiсної вартостi цiни такого об'єкта лiзингу, що дiє на початок строку дiї лiзингового договору; 
 	сума лiзингових (орендних) платежiв з початку строку оренди дорiвнює первiснiй вартостi об'єкта лiзингу або перевищує її; 
 	майно, що передається у фiнансовий лiзинг, виготовлене за замовленням лiзингоотримувача (орендаря) та пiсля закiнчення дiї лiзингового договору не може бути використаним iншими особами, крiм лiзингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологiчних та якiсних характеристик.
Орендодавець на початок строку оренди визнає активи, якi наданi у фiнансову оренду як наданий кредит [фiнансовий лiзинг (оренда)] в сумi чистої iнвестицiї в оренду, i припиняє визнання об'єкта фiнансового лiзингу (оренди). 
Орендодавцем розраховується чиста iнвестицiя в оренду як теперiшня вартiсть орендних платежiв i теперiшня вартiсть негарантованої лiквiдацiйної вартостi активу, дисконтована iз застосуванням припустимої ставки вiдсотка, передбаченої в договорi.
Орендодавцем первiснi прямi витрати мають включатися до первiсної оцiнки чистої iнвестицiї. Припустима ставка вiдсотка в орендi має визначатися так, що первiснi прямi витрати включаються автоматично в чисту iнвестицiю в оренду i окремо не додаються.
Оренднi платежi на дату початку строку оренди, що включаються в оцiнку чистої iнвестицiї в оренду i не отриманi на дату початку оренди, складаються з таких платежiв за право використання базовим активом протягом строку оренди:
1)	фiксованi платежi з вирахуванням будь-яких стимулiв до оренди, що пiдлягають сплатi;
2)	змiннi оренднi платежi, що залежать вiд iндексу або ставки, первiсно оцiненi з використанням iндексу або ставки на дату початку оренди;
3)	платежi з будь-яких гарантiй лiквiдацiйної вартостi, наданi орендодавцевi орендарем, стороною, пов'язаною з орендарем, або третьою стороною, не пов'язаною з орендодавцем, i спроможною з фiнансової точки зору погасити зобов'язання за гарантiєю;
4)	платежi цiни реалiзацiї можливостi придбання, якщо орендар обгрунтовано впевнений у тому, що вiн реалiзує таку можливiсть;
5)	платежi в рахунок штрафiв за припинення термiну дiї оренди, якщо умовами оренди передбачено можливiсть припинення оренди орендарем.
Для орендодавця оренднi платежi також включають будь-якi гарантiї лiквiдацiйної вартостi, наданi орендодавцю орендарем, стороною, пов'язаною з орендарем, або третьою стороною, не пов'язаною з орендодавцем, i спроможною з фiнансової точки зору виконувати зобов'язання за гарантiєю. Оренднi платежi не включають платежi, вiднесенi на компоненти, не пов'язанi з орендою.
Орендодавець визнає фiнансовий дохiд протягом строку оренди на основi моделi, яка вiдображає сталу перiодичну норму прибутковостi на чистi iнвестицiї орендодавця в оренду.
Орендодавець до чистої iнвестицiї в оренду застосовує вимоги МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".

4.17. Лiзинг (оренда), за яким банк є орендарем
Банк оцiнює договiр лiзингу (оренди) (далi - договiр оренди) у цiлому або окремi компоненти як договiр оренди, якщо виконуються такi критерiї:
ў	актив є iдентифiкованим;
ў	лiзингоодержувачу (орендарю) (далi - орендар) передається право отримувати практично всi економiчнi вигоди вiд використання iдентифiкованого активу протягом усього перiоду використання активу;
ў	орендарю передається право визначати спосiб використання активу протягом усього перiоду використання в обмiн на компенсацiю;
ў	орендодавець не має iстотного права замiни активу протягом строку його використання.
Банк визначає строк оренди як невiдмовний перiод оренди разом з:
ў	перiодами, на якi розповсюджуються право продовження оренди, якщо орендар обгрунтовано впевнений у тому, що вiн скористається такою можливiстю;
ў	перiодами, на якi розповсюджуються право припинити дiю оренди, якщо орендар обгрунтовано впевнений у тому, що вiн не скористається такою можливiстю.
Банк переглядає строк оренди, якщо сталася змiна невiдмовного перiоду оренди.
Банк має право не визнавати договiр орендою i не вiдображати в облiку актив з прав користування та орендне зобов'язання у разi:
ў	короткострокової оренди - строк договору оренди (вiд дати укладання до дати погашення) менше або дорiвнює 1 року (також для першого застосування з 01.01.2019 р. - з дати першого застосування);
ў	оренди, за якою вартiсть об'єкту оренди менше або дорiвнює 5 000,00 доларiв США в еквiвалентi за курсом НБУ на дату визнання активу,;
ў	площа об'єкту оренди становить менше 10 м.кв.
Банк визнає оренднi платежi витратами на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди або на iншiй систематичнiй основi, якщо застосовує звiльнення вiд визнання оренди.
Банк на дату початку оренди визнає актив з права користування та зобов'язання з лiзингу (оренди).
Банк оцiнює актив у формi права користування за первiсною вартiстю, яка включає в себе наступне: 
 	величину первiсної оцiнки зобов'язання з оренди; 
 	оренднi платежi на користь орендодавця на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням стимулюючих платежiв з оренди, отриманих вiд орендодавця; 
 	будь-якi початковi прямi витрати, понесенi Банком; 
 	оцiнку витрат, якi будуть понесенi Банком при демонтажi i перемiщеннi базового активу, вiдновленнi дiлянки, на якому вiн розташовується, або вiдновленнi базового активу до стану, яке вимагається згiдно з умовами оренди. Банк повинен визнавати витрати на демонтаж, перемiщення та вiдновлення базового активу в складi первiсної вартостi активу в формi права користування в момент виникнення у нього обов'язку щодо таких витрат. Такi витрати можуть бути понесенi на дату початку оренди або протягом певного перiоду внаслiдок використання базового активу.
На дату початку оренди Банк визнає орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, якi повиннi бути здiйсненi протягом термiну оренди. Банк дисконтує платежi за право користування базовим активом протягом строку оренди (оренднi платежi), застосовуючи ставку вiдсотка, яка передбачена в договорi оренди. Якщо така ставка не закладена в договорi, Банк визначає ставкою додаткового запозичення орендаря ставку за внутрiшнiм державним запозиченням (ОВДП) станом на дату визнання зобов'язання з оренди з урахуванням строку такої оренди.
Оренднi платежi на дату початку оренди включають:
 	фiксованi платежi (уключаючи по сутi фiксованi платежi) за вирахуванням будь-яких стимулiв до оренди, що пiдлягають отриманню;
 	змiннi оренднi платежi, що залежать вiд iндексу або ставки, якi первiсно оцiненi з використанням такого iндексу чи ставки на дату початку оренди;
 	суми, якi будуть сплаченi орендарем за гарантiями лiквiдацiйної вартостi;
 	цiну виконання можливостi придбання активу, якщо орендар обгрунтовано впевнений у тому, що вiн скористається такою можливiстю;
 	платежi як штрафи за припинення оренди, якщо строк оренди вiдображає реалiзацiю орендарем можливостi припинення оренди.
Стимулюючi оренднi платежi, сплаченi або тi що пiдлягають сплатi на користь Банку, вiднiмаються з суми орендних платежiв i зменшують первiсну оцiнку активу у формi права користування. Стимулюючi оренднi платежi, що пiдлягають сплатi Банку на дату початку оренди, зменшують зобов'язання Банку по орендi.
Змiннi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу або ставки, включаються в суму орендних платежiв i оцiнюються з викорис-танням iндексу або ставки, прийнятих на дату оцiнки (наприклад, дату початку оренди при первиннiй оцiнцi). Згодом Банк переоцiнює зобов'язання по орендi в разi змiни грошових потокiв (У разi коригування орендних платежiв) з урахуванням змiни майбутнiх платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення орендних платежiв.
Якщо є достатня впевненiсть в тому, що Банк не припинятиме оренду, термiн оренди визначається виходячи з того, що опцiон на припинення оренди не буде виконаний, i будь-якi штрафи за припинення виключаються з орендних платежiв. В iншому випадку штраф за припинення оренди включається в оренднi платежi. 

4.17. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття
Банк класифiкує необоротнi активи, що утримуються для продажу, якщо балансова вартiсть таких активiв вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з продажу, а не поточного використання. 
Необоротнi активи класифiкуються Банком як утримуванi для продажу, якщо на дату прийняття рiшення щодо визнання їх активами, що утримуються для продажу, виконуються такi умови: стан активiв, у якому вони перебувають, дає змогу здiйснити негайний продаж i є високий ступiнь iмовiрностi їх продажу протягом року з дати класифiкацiї. 
Заставлене майно (необоротнi активи), на яке Банк набуває право власностi з метою продажу, оцiнюється i вiдображається в бухгалтерському облiку за найменшою з двох оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж.
Справедлива вартiсть визначається на пiдставi звiту незалежного оцiнювача, балансова - на пiдставi даних бухгалтерського облiку заставодавця.
Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Протягом звiтного 2020 року в балансi Банку облiковувались необоротнi активи, утримуванi для продажу, в сумi 9 197 тис. грн. у зв'язку з набуттям права власностi на заставне майно шляхом звернення стягнення на нього в позасудовому порядку в т.ч. на пiдставi iпотечного договору.
4.18. Амортизацiя
Вартiсть усiх необоротних активiв пiдлягає амортизацiї (крiм вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй). 
Амортизацiя не нараховується, якщо балансова вартiсть необоротних активiв дорiвнює їх лiквiдацiйнiй вартостi. 
Амортизацiя необоротних активiв нараховується з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем їх придбання, та припиняється з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття основного засобу. 
Норми, за якими нараховується амортизацiя необоротних активiв, розраховуються в залежностi вiд строку їх корисного використання (експлуатацiї) за прямолiнiйним методом.  
Нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкта, який встановлюється постiйно дiючою комiсiєю пiд час їх первiсного визнання, виходячи зi строкiв корисного використання окремих груп та пiдгруп основних засобiв, класифiкованих Банком для аналiтичного облiку, та строкiв корисного використання  нематерiальних активiв, якi встановленi у правовстановлюючих документах (договорах, лiцензiях тощо), з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв амортизацiї, визначених Податковим кодексом України, а саме:
 	земельнi дiлянки - не амортизуються; 
 	будинки, споруди i передавальнi пристрої -  20 рокiв; 
 	машини та обладнання - вiд 4 до 10 рокiв;
 	транспортнi засоби (автомобiлi легковi) - 5 рокiв; 
 	iнструменти,  прилади, iнвентар (меблi) - вiд 4 до 5 рокiв; 
 	iншi основнi засоби  - 12 рокiв.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 % його вартостi.
У звiтному 2020 роцi Банк не проводив змiн норм амортизацiї та строкiв корисного використання необоротних активiв.

4.19. Припинена дiяльнiсть
Вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi  припинена дiяльнiсть є компонентом суб'єкта господарювання, який було лiквiдовано або який класифiкують як утримуваний для продажу, та:
а)	являє собою окремий основний напрямок бiзнесу або географiчний регiон дiяльностi;
б)	є частиною єдиного координованого плану лiквiдацiї окремого основного напрямку бiзнесу або географiчного регiону дiяльностi;
в)	є дочiрнiм пiдприємством, придбаним виключно з метою перепродажу.
Протягом звiтного 2020 року Банк не припиняв ведення банкiвських операцiй вiдповiдно до лiцензiї Нацiонального банку України.
4.21. Залученi кошти
Залученi кошти включають непохiднi фiнансовi зобов'язання перед клiєнтами та банками та первiсно визнаються за справедливою вартiстю з моменту отримання Банком грошових коштiв. Подальший облiк пiсля первiсного визнання вiдбувається за амортизованою вартiстю.
Приймання, обслуговування, повернення вкладiв, нарахування та сплата процентiв за ними здiйснюються згiдно з умовами укладених договорiв у нацiональнiй та iноземнiй валютах. Банк є членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. 
Доходи i витрати визнаються за принципом нарахування або за фактом передбаченого договором результату з використанням ефективної ставки вiдсотка. Нарахування процентiв за залученими коштами здiйснюється за методом "факт/факт". 
4.22. Борговi цiннi папери, емiтованi Банком
Ощадний (депозитний) сертифiкат - цiнний папiр, який пiдтверджує суму вкладу, внесеного в Банк, i права вкладника (власника сертифiката) на одержання зi спливом установленого строку суми вкладу та процентiв, установлених сертифiкатом. Банк емiтує iменнi ощаднi (депозитнi) сертифiкати строком вiд шести мiсяцiв.
Ощаднi (депозитнi) сертифiкати емiтуються як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютах виключно в документарнiй (паперовiй) формi.
Банк визнає прибуток або збиток у разi залучення коштiв на вклад (iз видачею ощадного (депозитного) сертифiкату) за ставкою, яка нижча або вища, нiж ринкова. За операцiями з акцiонерами така рiзниця вiдображається за рахунком капiталу.
Якщо строк одержання вкладу (депозиту) за строковим ощадним (депозитним) сертифiкатом прострочено, то такий сертифiкат уважається документом на вимогу, за яким на Банк покладається зобов'язання сплатити зазначену в ньому суму вкладу (депозиту) та процентiв за ним у разi пред'явлення ощадного (депозитного) сертифiката.
4.23. Субординований борг
Субординований борг - це звичайнi, не забезпеченi Банком борговi капiтальнi iнструменти (складовi елементи капiталу), якi вiдповiдно до договору не можуть бути взятi з Банку ранiше п'яти рокiв, а у випадку банкрутства чи лiквiдацiї повертаються iнвестору пiсля погашення претензiй усiх iнших кредиторiв. Субординований борг може включатися до капiталу Банку пiсля отримання дозволу Нацiонального банку. Сума субординованого боргу, включеного до капiталу, щорiчно зменшується на 20% її первинного розмiру протягом останнiх п'яти рокiв дiї договору. 
Протягом звiтного 2020 року Банк не залучав кошти на умовах субординованого боргу.
4.24. Податок на прибуток
Оподаткування прибутку Банку протягом звiтного року здiйснювалось вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України. 
Ставка податку на прибуток у 2020 роцi встановлена у розмiрi 18 %.
Банк при визначеннi тимчасових рiзниць, якi пов'язанi з  вiдстроченими  податками, використовує метод, який базується на використаннi належної балансової та податкової бази.
Згiдно з вимогами МСБО 12 "Податки на прибуток" тимчасовi рiзницi - це рiзницi мiж балансовою вартiстю активу чи зо-бов'язання в звiтi про фiнансовий стан та їх податковою базою. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зо-бов'язання розраховуються Банком щоквартально (з огляду на перiодичнiсть складання промiжної фiнансової звiтностi).
Витрати з податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi складаються з поточного податку та змiн у сумах вiдстрочених податкiв. 
Витрати з податку на прибуток вiдображаються у складi прибутку чи збитку, за виключенням тих сум, що вiдносяться безпосередньо на власний капiтал.
4.25. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi
Статутний капiтал - це сплаченi акцiонерами зобов'язання щодо внесення коштiв за пiдпискою на акцiї в статутний капiтал, величина якого зареєстрована в порядку, встановленому законодавством України. Збiльшення (зменшення) статутного капiталу Банку здiйснюється з дотриманням порядку, встановленого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Вiдповiдно до Законiв України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та "Про акцiонернi товариства" та Статуту Банку рiшення про випуск акцiй приймається рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Банк станом на 31 грудня 2020 р. не випускав i не розмiщував привiлейованих акцiй. 
Емiсiйний дохiд (емiсiйнi рiзницi) та iнший дохiд за операцiями з акцiонерами. Цей дохiд виникає як рiзниця мiж номiнальною вартiстю акцiй та цiною їх розмiщення, а також прощення боргу акцiонерами, надання безповоротної фiнансової допомоги та прибутки (збитки) пiд час первiсного визнання фiнансових iнструментiв за не ринковою ставкою або не за справедливою вартiстю.  Протягом звiтного року Банк не здiйснював операцiї з акцiонерами, якi б мали вплив на капiтал Банку.
Внески до статутного капiталу вiдображаються за їх справедливою вартiстю на дату операцiї.
Станом на 31.12.2020 р. зареєстрований i повнiстю сплачений статутний капiтал складався з 500 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 000 грн. кожна. Всi простi акцiї дають однаковi права голосу за принципом "одна акцiя - один голос". 
4.26. Привiлейованi акцiї
Привiлейованих акцiй у Банку немає.

4.27. Власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв
Банк не має викуплених власних акцiй.

4.28. Дивiденди
Здатнiсть Банку оголошувати та виплачувати дивiденди пiдпадає пiд дiю правил i норм українського законодавства. Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з суми капiталу тiльки, якщо вони були оголошенi до сплати. 
Дивiденди - частина чистого прибутку, розподiлена мiж акцiонерами вiдповiдно до частки їх участi у статутному капiталi Банку. Виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Розмiр дивiдендiв визначається рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. 
У звiтному 2020 роцi дивiденди акцiонерам не нараховувались та не виплачувались.

4.29. Визнання доходiв i витрат
Банк визнає процентнi доходи за фiнансовими активами, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за СВ з визнанням переоцiнки через IСД за ефективною ставкою вiдсотка до валової балансової вартостi за винятком:
1) придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв. Для таких фiнансових активiв застосовується ефективна ставка вiдсотка, скоригована з урахуванням кредитного ризику, до амортизованої собiвартостi фiнансового активу з дати первiсного визнання;
2) фiнансових активiв, що не були придбаними або створеними знецiненими фiнансовими активами, але в подальшому стали знецiненими фiнансовими активами. До таких фiнансових активiв Банк застосовує ефективну процентну ставку до амортизованої собiвартостi фiнансового активу в наступних звiтних перiодах.
Банк визнає процентний дохiд за ефективною ставкою вiдсотка до валової балансової вартостi фiнансового активу, починаючи з наступної дати нарахування процентiв, якщо в результатi впливу певних подiй ранiше знецiнений фiнансовий актив вiдновився, i вже не є знецiненим. 
Вiдповiдно до професiйних суджень керiвництва Банку ефективна ставка вiдсотка не розраховується за фiнансовими iнструментами на вимогу або короткостроковими продуктами, по яких взагалi неможливо наперед визначити майбутнi грошовi потоки, та якщо вплив застосування ефективної ставки вiдсотка дуже незначний, а також за коштами. якi за своєю економiчною суттю та строковiстю можуть бути до них вiднесенi:
-	фiнансовi iнструменти за поточними та кореспондентськими рахунками;
-	кошти на вимогу для здiйснення операцiй з використанням платiжних карток;
-	кредити овердрафт за поточними, картковими та кореспондентськими рахунками, в тому числi несанкцiонованими;
-	вклади на вимогу;
-	кредити та депозити овернайт;
-	поновлювальнi кредитнi лiнiї, в т.ч. кредити з використанням платiжних карток, за якими видача та погашення здiйснюється за заздалегiдь непередбаченим графiком. 
За фiнансовими iнструментами, за якими неможливо визначити майбутнi грошовi потоки i до яких ефективна ставка вiдсотка не застосовується, для визнання процентних доходiв Банк застосовує номiнальну процентну ставку.
Всi iншi виплати, комiсiйнi та iншi доходи та витрати, як правило, облiковуються за методом нарахування незалежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, що визначається як частка фактично наданої послуги у загальному обсязi послуг, якi мають бути наданi. 
Доходи i витрати, якi визнанi Банком вiд здiйснення операцiй для вiдображення їх у фiнансовiй звiтностi розподiляються на доходи i витрати, отриманi в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Банку. 
Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй, визначаються договором мiж їх учасниками або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства України.
Статтi доходiв i  витрат оцiнюються та враховуються в перiод здiйснення економiчних операцiй, незалежно вiд того, коли були отриманi або сплаченi кошти. Амортизацiя дисконту (премiї) за фiнансовими iнструментами здiйснюється одночасно з нарахуванням процентiв.
Доходи (витрати) за одноразовими послугами (наприклад, комiсiї за здiйснений обмiн валют, надання (отримання) консультацiй тощо) визнаються без вiдображення за рахунками нарахованих доходiв (витрат), якщо кошти отриманi (сплаченi) у звiтному перiодi, в якому цi послуги фактично надавались (отримувались).
Комiсiї та iншi платежi, що є невiд'ємною частиною доходу (витрат) за кредитом, до часу видачi кредиту чи траншу за кредитною лiнiєю вiдображаються Банком за рахунками доходiв майбутнiх перiодiв. Отриманi авансом комiсiї включаються до складу фiнансового iнструмента в момент здiйснення видачi такого кредиту шляхом перенесення останнiх на рахунки дисконту (премiї).
Банк згiдно з МСФЗ 15 для визнання доходу застосовує таку п'ятикрокову модель (The 5-step model) аналiзу:
1) iдентифiкацiя договору;
2) iдентифiкацiя окремих зобов'язань до виконання в межах укладеного договору;
3) визначення цiни договору;
4) розподiл цiни договору мiж зобов'язаннями до виконання;
5) визнання доходу, коли (або в мiру того, як) виконується зобов'язання до виконання. 
4.29. Переоцiнка iноземної валюти
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в українську гривню за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, що дiє на день проведення операцiї.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу усi монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату балансу.
Прибутки та збитки, якi виникають у результатi переоцiнки iноземної валюти, включаються до складу статтi "Результат вiд переоцiнки iноземної валюти" Звiту про прибутки i збитки  та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати).
Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi та банкiвських металах, якi облiковуються за собiвартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату визнання (дату здiйснення операцiї). 
Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, якi облiковуються за справедливою вартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату визначення їх справедливої вартостi.
Активи та зобов'язання в  iноземних валютах вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом на 31 грудня 2020 року або на дату їх визнання. Залишки за технiчними рахунками валютної позицiї не включаються до фiнансової звiтностi.
Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi Банк використовував такi  офiцiйнi курси гривнi до iноземних валют:
Код валюти	Назва валюти та кiлькiсть	31 грудня 2020
826	GBP	1	фунтiв стерлiнгiв  	38,4393
840	USD	1	доларiв США                    	28,2746
985	PLN	1	злотих               	7,6348
643	RUB	10	росiйських рублiв                	3,7823
756	CHF	1	швейцарських франкiв           	32,0156
978	EUR	1	євро	34,7396
				
4.30. Взаємозалiк статей активiв i зобов'язань
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням до Звiту про фiнансовий стан (Баланс) лише їхньої чистої суми може здiйснюватись тiльки у випадку iснування юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, якщо є намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив i розрахуватися за зобов'язанням.
4.31. Облiк впливу iнфляцiї
Необхiднiсть перерахування фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" є питанням судження. Характеристики економiчного середовища України за звiтний 2020 рiк не є показниками гiперiнфляцiї, тому Банк не здiйснював перерахунок фiнансової звiтностi. 
4.32. Виплати працiвникам та пов'язанi з ними вiдрахування
Виплати працiвникам включають:
а)	короткостроковi виплати:
o	заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення;
o	оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть;
o	участь у премiюваннi, 
б)	iншi довгостроковi виплати, такi як
o	виплати за тривалою непрацездатнiстю. 
Основними утриманнями з виплат, здiйснених Банком своїм працiвникам, є податок з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр. Також при проведеннi розрахункiв з працiвниками Банку та працiвниками, що виконують роботи за договорами цивiльно-правового характеру, проводиться  нарахування єдиного внеску на фонд оплати працi.
Банк щомiсяця проводить розрахунок та формує забезпечення за виплатами щодо невикористаних вiдпусток працiвникiв Банку.
Програма недержавного пенсiйного забезпечення в Банку не реалiзується.
4.33. Iнформацiя за операцiйними сегментами
Згiдно з вимогами МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти" iнформацiю слiд розкривати як у вiдношеннi бiзнес-сегментiв, так i у вiдношеннi географiчних сегментiв. При цьому один з цих форматiв вважається первинним, а iнший - вторинним. 
Банк визначив первинним розкриття iнформацiї за бiзнес-сегментами. За географiчними сегментами звiтнiсть не розкривається зовсiм, тому що Банк не здiйснює дiяльнiсть за межами України.
Формування операцiйних сегментiв здiйснюється на основi видiлених напрямкiв операцiйної дiяльностi:  
1)	послуги корпоративним клiєнтам: бiзнес-сегмент надає послуги по обслуговуванню поточних рахункiв, вкладiв (депозитiв), надання кредитного фiнансування в рiзних формах, послуги купiвлi-продажу iноземної валюти тощо;
2)	послуги фiзичним особам: бiзнес-сегмент надає банкiвськi послуги клiєнтам-фiзичним особам, у тому числi вiдкриття та ведення поточних рахункiв, вкладiв (депозитiв), послуги по зберiганню цiнностей, кредитування тощо;
3)	мiжбанкiвський бiзнес: бiзнес-сегмент, що органiзовує фiнансування Банку та управлiння ризиками шляхом залучення коштiв на фiнансових ринках, iнвестування в лiквiднi активи.
Операцiйний банкiвський сегмент визнається звiтним, якщо бiльша частина його доходу створюється вiд послуг зовнiшнiм клiєнтам, i одночасно показники його дiяльностi вiдповiдають одному з таких критерiїв:
 	дохiд даного сегмента становить не менше 10 % сукупного доходу;
 	фiнансовий результат даного сегмента становить не менше 10 % сумарного фiнансового результату;
 	балансова вартiсть активiв даного сегмента становить не менше 10 % сукупної вартостi активiв усiх операцiйних сегментiв.
Операцiї мiж сегментами виконуються на звичайних ринкових умовах. Ресурси перерозподiляються мiж сегментами, що ви-кликає появу трансфертних витрат або доходiв сегменту. Iнших вагомих перерозподiлiв мiж сегментами не iснує. Активи та зо-бов'язання сегменту складають бiльшу частину валюти балансу та не виключають податковi наслiдки. Капiтал не закрiплюється за сегментами за виключенням результату поточного року та iншого сукупного доходу.
Змiн в облiковiй полiтицi щодо визнання та розподiлу сегментiв у звiтному роцi не вiдбувалось. 
4.34. Операцiї з пов'язаними особами
Банк визначає перелiк пов'язаних iз Банком осiб вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 24 (МСБО 24) "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони".
Угоди, що здiйснюються з пов'язаними з Банком особами, не можуть передбачати умови, що не є поточними ринковими умовами. Угоди, укладенi з пов'язаними з Банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недiйсними з моменту їх укладення.
4.35. Змiни в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках, виправлення суттєвих помилок та подання їх у фiнансових звiтах
Змiни в облiковiй полiтицi здiйснюються у випадках, коли необхiдно перейти на вимоги нового або переглянутого стандарту або роз'яснення, а також iз власної iнiцiативи Банку, якщо в результатi таких змiн викладена у фiнансовiй звiтностi iнформацiя буде бiльш надiйною та змiстовною.
Банк не застосовував достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу. 
Змiни в облiковiй полiтицi здiйснюються у випадках, коли необхiдно перейти на вимоги нового або переглянутого стандарту або роз'яснення, а також iз власної iнiцiативи Банку, якщо в результатi таких змiн викладена у фiнансовiй звiтностi iнформацiя буде бiльш надiйною та змiстовною.
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФО (IAS) 17 "Оренда", Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 "Ви-значення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКР (SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимули" i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму оренди". МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФО (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю та короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар визнає зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання по орендi), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив з права користування). Орендарi зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу з права користування. 
Орендарi також повиннi переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї (наприклад, змiна термiнiв оренди, змiна майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар враховує суми переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу з права користування.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в порiвняннi з МСФО (IAS) 17. Орендодавцi мають продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФО (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну та фiнансову. Крiм цього МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСФО (IAS) 17. 
Новий стандарт встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду. Всi договори оренди призводять до отримання орендарем права використання активу з моменту початку дiї договору оренди, а також до отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом перiоду часу. Вiдповiдно до цього, МСФЗ 16 скасовує класифiкацiю оренди в якостi операцiйної або фiнансової, як це передбачається МСФО  17, i замiсть цього вводить єдину модель облiку операцiй оренди для орендарiв. Орендарi повиннi будуть визнавати: (а) активи i зобов'язання по вiдношенню до всiх договорiв оренди з термiном дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть об'єкта оренди є незначною; i (б) амортизацiю об'єктiв оренди окремо вiд вiдсоткiв по орендним зобов'язанням у звiтi про прибутки i збитки. Таким чином, орендодавець продовжує класифiкувати договори оренди в якостi операцiйної або фiнансової оренди i, вiдповiдно, по-рiзному вiдображати їх у звiтностi. При переходi на МСФЗ 16 Банком як орендарем обрано модифiкований пiдхiд ретроспективного застосування стандарту.

4.39. Суттєвi облiковi судження та оцiнки, їх вплив на визнання активiв та зобов'язань 
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд Банку формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а також на суми активiв та зобов'язань, доходiв i витрат, що вiдображенi у звiтностi. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення грунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що вважаються обгрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень вiдносно балансової вартостi активiв та зобов'язань. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань, протягом наступних перiодiв, включають: 
Безперервнiсть дiяльностi - ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Банк здатен продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому, не має нi намiру, нi потреби лiквiдацiї або суттєвого скорочення об'єму операцiй.
 Збитки визнання зменшення корисностi кредитiв. Оцiнка резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення вимагає використання iстотних професiйних суджень. Банк регулярно переглядає свої кредити з метою оцiнки на предмет їхнього знецiнення. Банк здiйснює оцiнку резервiв за активними операцiями з метою пiдтримання сум резервiв на рiвнi, який, на думку керiвництва, буде достатнiм для покриття збиткiв, понесених вiдносно кредитного портфеля Банку. Розрахунок резервiв за кредитами, за якими Банком визнано зменшення корисностi, базується на оцiнках, що здiйснюються з використанням статистичних методик на основi iсторичного досвiду. Отриманi результати коригуються на основi професiйного судження керiвництва. На думку Банку облiковi оцiнки, пов'язанi з визначенням сум резервiв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв, є основним джерелом невизначеностi оцiнки у зв'язку з тим, що вони є особливо чутливими до змiн вiд перiоду до перiоду, оскiльки припущення щодо майбутнього рiвня невиконання зобов'язань та оцiнка потенцiйних збиткiв, пов'язаних зi зменшенням корисностi кредитiв та наданих коштiв, базується на останнiх показниках дiяльностi Банку, а також будь-яка iстотна рiзниця мiж очiкуваними збитками Банку, що вiдображенi у складi резервiв, та фактичними збитками вимагатиме вiд Банку формування резервiв, сума яких може iстотно вплинути на його Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) та Звiт про фiнансовий стан (Баланс) у майбутнiх перiодах. Суми резервiв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi у фiнансовiй звiтностi визначались на основi iснуючих економiчних та полiтичних умов. Банк не здатен передбачити, якi змiни в економiчнiй та полiтичнiй ситуацiї вiдбудуться в Українi та який вплив такi змiни можуть спричинити на достатнiсть резервiв на покриття збиткiв у майбутнiх перiодах.
У Примiтцi 8 наводиться iнформацiя про балансову вартiсть кредитiв та суми визнаного розмiру кредитного ризику. Якби фактичнi суми погашення були б меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Банк повинен був би вiдобразити в облiку додатковi витрати у зв'язку з визнанням зменшення корисностi кредитiв. 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. Якщо справедливу вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, вiдображених у Звiтi про фiнансовий стан, неможливо визначити на основi цiн на активному ринку, вона визначається з використанням рiзних методик оцiнки, що включають застосування математичних моделей. Вихiднi данi для цих моделей визначаються на основi спостережуваного ринку, за можливостi, а коли це неможливо, то при визначеннi справедливої вартостi використовуються необхiднi певнi судження. 
Справедлива вартiсть заставного майна. Заставне майно використовується пiд час розрахунку резервiв пiд кредитнi ризики за справедливою вартiстю на основi звiтiв, пiдготовлених суб'єктами оцiночної дiяльностi, якi не є пов'язаними з Банком особами. При визначеннi вартостi заставного майна застосовується оцiночна вартiсть, яка спирається на професiйну думку фахiвцiв iз оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi заставного майна вимагає формування суджень та застосування припущень щодо порiвнянностi об'єктiв майна та iнших факторiв. Виходячи з вищенаведеного, резерв вiд зменшення корисностi кредитiв може зазнати впливу вiд застосування оцiночної вартостi застави. Облiковi оцiнки, пов'язанi з оцiнкою нерухомостi є основним джерелом виникнення невизначеностi оцiнки, тому що визнання змiни оцiнок може потенцiйно мати суттєвий вплив.


5. 

Примiтка 5. Перехiд на новi та переглянутi стандарти  iнтерпретацiї 
Нижче представленi стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але ще не набрали чинностi на дату публiкацiї фiнансової звiтностi Банку. Банк планує застосовувати цi стандарти пiсля набрання їх чинностi.

МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування"

У травнi 2017 р. Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти", новий всеосяжний стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який розглядає питання визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, вiн замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти", який був випущений у 2005 р. МСФЗ ((IFRS) 17 застосовується до всiх видiв договорiв страхування (тобто страхування життя i страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних гарантiй та фiнансових iнструментiв з умовами дискрецiйної участi. Є кiлька виняткiв зi сфери застосування. Основна  мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв страхування, яка є бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. На вiдмiну вiд вимог МСФ (IFRS) 4, якi в основному базуються на попереднiх мiсцевих  облiкових полiтиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебiчну модель облiку договорiв страхування, охоплюючи всi доречнi аспекти облiку. В основi МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним:
"	певнi модифiкацiї  для договорiв страхування з умовами прямої участi (метод змiнної винагороди);
"	спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) в основному для короткострокових договорiв.
МСФЗ (IFRS) 17  набуває чинностi для облiкових перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021 р. або пiсля цiєї дати. При чому необхiдним буде розкриття порiвняльної iнформацiї. Допускається застосування до цiєї дати за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 i МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування. Поданий стандарт не застосований до Банку. 

Поправки до посилань на Концептуальну основу фiнансової звiтностi

Разом iз переглянутою Концептуальною основою МСФЗ, яка набула чинностi пiсля опублiкування 29 березня 2018 року, Рада з МСФЗ також  видала поправки до посилань на Концептуальну основу МСФЗ. Документ мiстить поправки до МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй", МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу", МСФЗ 4 "Страховi контракти", МСФЗ 14, МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових полiтиках та помилки", МСБО 34, МСБО 37, МСБО 38, КТМФЗ 12, КТМСФЗ 19, КТМСФЗ 20, КТМСФЗ 22 та ПКТ-32.
Однак не всi поправки оновлюють цi вимоги стосовно посилань на та цитат з Концептуальної основи таким чином, щоб вони посилалися на оновлену Концептуальну основу МСФЗ. Деякi висловлювання оновленi лише таким чином, щоб вказати, на яку версiю Концептуальної основи вони посилаються (Концептуальнi основи МСФЗ вiд 2001 р., 2010 р. або оновлену редакцiю вiд 2018 року), або таким чином, щоб вказати, що визначення у Стандартi не оновлювалися згiдно з новими тлумаченнями, розробленими в переглянутiй Концептуальнiй основi МСФЗ.
Поправки або фактичне оновлення набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2020 р. або пiсля цiєї дати. Дозволено дострокове застосування.
Очiкується, що данi новi стандарти i роз'яснення не зроблять значного впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.



6. 

Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти
	2020	2019
Готiвковi кошти	  193 930	  208 598
Депозитнi сертифiкати  емiтованi НБУ	  515 090	  189 238
Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв)	  6 408	  43 580
Кореспондентськi рахунки  депозити та кредити овернайт у банках	  154 604	  304 125
України	  148 370	  303 972
iнших країн	  6 234	153
Резерв за грошовими коштами та їх еквiвалентами	(1 820)	( 8 161)
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв	  868 212	  737 380

Вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України Банк резервує та зберiгає кошти обов'язкових резервiв на кореспондентському рахунку Банку  вiдкритому в Нацiональному банку України. Формування обов'язкових резервiв здiйснюється за встановленими Нацiональним банком України нормативами обов'язкового резервування за коштами вкладiв (депозитiв) юридичних i фiзичних осiб на вимогу та коштами на поточних рахунках та за строковими коштами i вкладами (депозитами) юридичних i фiзичних осiб. Обсяг обов'язкових резервiв  який має щоденно зберiгатися на початок операцiйного дня на кореспондентському рахунку банку в Нацiональному банку України  повинен становити не менше нiж 40 % вiд резервної бази  обчисленої для вiдповiдного перiоду утримання. Станом на 31 грудня 2020 року обсяг обов'язкових резервiв  який банки повиннi утримувати на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України щоденно на початок операцiйного дня  Нацiональний банк скоротив до 0 %. Таким чином Банк може оперативно розпоряджатися додатковими лiквiдними засобами.

Таблиця 6.2. Аналiз змiни резерву за грошовими коштами та їх еквiвалентами
	2020	2019
Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду 	(8 161)	(11 904)
(Збiльшення)/зменшення резерву протягом перiоду	  6 341	  3 743
Резерв за станом на кiнець перiоду 	(1 820)	(8 161)

Таблиця 6.3. Аналiз змiни валової балансової вартостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв
	2020	2019
Валова балансова вартiсть на початок перiоду	  745 541	612 853 
Придбанi /iнiцiйованi фiнансовi активи	  11 310 747	  5 905 458 
Фiнансовi активи  визнання яких було припинено або погашенi 
(окрiм списаних)	(10 804 896)	 (5 854 504)
Курсовi рiзницi	(131 498)	 (12 861)
Iншi змiни	(249 866)	94 595 
Валова балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду грошових коштiв та їх еквiвалентiв
	  870 032	  745 541

Таблиця 6.4 Аналiз кредитної  якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв за 2020 рiк
Рiвень рейтингу	Депозитнi сертифiкати, емiтованi НБУ	Кошти в Нацiональ-ному банку України (крiм обов'язкових резервiв)	Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках	Усього 
Високий рейтинг	515 090	6 408  	127 601	649 099  
Стандартний рейтинг	-	-	27 003	27 003  
Рейтинг нижчий, нiж стандартний	-	-	-	                       -    
Усього грошових коштiв та їх еквiвале-нтiв	515 090	6 408   	154 604  	676 102  

Таблиця 6.5 Аналiз кредитної  якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв за 2019 рiк
Рiвень рейтингу	Депозитнi сертифiкати, емiтованi НБУ	Кошти в Нацiональ-ному банку України (крiм обов'язкових резервiв)	Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках	Усього 
Високий рейтинг	189 238	43 580	278 776	511 594
Стандартний рейтинг	-	-	25 349	25 349
Рейтинг нижчий, нiж стандартний	-	-	-	-
Усього грошових коштiв та їх еквiвале-нтiв	189 238	43 580	304 125	536 943


7. 

Примiтка 7. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Станом на звiтну дату  Банк квалiфiкує Кредити та заборгованiсть клiєнтiв  як фiнансовi активи  що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

Таблиця 7.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв,  якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
	2020	2019
Кредити  що наданi юридичним особам	1 578 371	  2 401 355
Кредити  що наданi фiзичним особам - пiдприємцям	  7 383	  18 643
Iпотечнi кредити фiзичних осiб	  42 044	  42 193
Кредити  що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 	378 085	  317 433
Iншi кредити  що наданi фiзичним особам	  7 756	  10 192
Резерв за кредитами  що наданi клiєнтам  якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю	(550 193)	(373 825)
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв,  якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю	  1 463 446	  2 415 991

Концентрацiя кредитiв клiєнтам:
 станом на 31 грудня 2020 року сукупна сума кредитiв  виданих 10 найбiльшим позичальникам Банку становила 721 206 тис. грн.  або 49% кредитного портфелю.
станом на 31 грудня 2019 року сукупна сума кредитiв  виданих 10 найбiльшим позичальникам Банку  становила 1 521 344 тис. грн.  або 63% кредитного портфелю.
У Банку немає отриманих у заставу цiнних паперiв  якi є забезпеченням за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв за операцiями репо.

Таблиця 7.2. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за звiтний 2020 рiк
	 Стадiя 1	Стадiя 2 	Стадiя  3	Придбанi або створенi  знецiненi ак-тиви  	Усього
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю					
Мiнiмальний кредитний ризик	  163 244	-	-	-	  163 244
Низький кредитний ризик	  499 052	  4 711	  96 455	-	  600 218
Середнiй кредитний ризик	  104 310	  6 116	-	-	  110 426
Високий кредитний ризик	  145 845	  8 395	  185 835	-	  340 075
Дефолтнi активи	  223 384	  10 099	  566 193	-	799 676
Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю	  1 135 835	  29 321	  848 483	-	  2 013 639
Резерви пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю	(40 345)	(8 476)	(501 372)	-	(550 193)
Усього кредитiв та заборгованостi клiєн-тiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю	  1 095 490	  20 845	  347 111	-	  1 463 446

Таблиця 7.3. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за попереднiй 2019 рiк
	 Стадiя 1	Стадiя 2 	Стадiя  3	Придбанi або створенi  знецiненi ак-тиви  	Усього
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю					
Мiнiмальний кредитний ризик	294 817	-	30 637	-	325 454
Низький кредитний ризик	497 397	-	50 708	-	548 105
Середнiй кредитний ризик	369 286	8 977	64 842	-	443 105
Високий кредитний ризик	734 353	1 231	150 334	-	885 918
Дефолтнi активи	161 490	1 542	424 202	-	587 234
Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю	2 057 343	11 750	720 722	-	2 789 816
Резерви пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю	(45 287)	(2 165)	(326 373)	-	(373 825)
Усього кредитiв та заборгованостi клiєн-тiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю	2 012 056	9 585	394 350	-	2 415 991

Таблиця  7.4. Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi  клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю за 2020 рiк
	Стадiя 1	Стадiя 2	Стадiя 3	Первiсно знецiненi активи	Усього
Валова балансова вартiсть 
на початок перiоду	2 057 344	11 750	720 722	-	2 789 816
Придбанi /iнiцiйованi фiнансовi активи	542 208	13 260	109 400	-	664 868
Фiнансовi активи визнання яких було припинено або погашенi  (крiм списаних)	(1 088 422)	(2 546)	158 834	-	(1 249 802)
Переведення до стадiї 1	1 375	(224)	(12 053)	-	(10 902)
Переведення до стадiї 2	(7 944)	9 890	(2 149)	-	(203)
Переведення до стадiї 3	(102 722)	(3 847)	116 331	-	9 762
Списання фiнансових активiв за рахунок резервiв	-	-	(1 096)	-	(1 096)
Iншi змiни (змiна заборгованостi по чинним договорам)	(266 005)	1 038	71 139	-	(193 828)
Валова балансова вартiсть 
на кiнець звiтного перiоду	1 135 834	29 321	848 484	-	2 013 639

Таблиця  7.5. Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi  клiєнтiв,  якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю за 2019 рiк
	Стадiя 1	Стадiя 2	Стадiя 3	Первiсно знецiненi активи	Усього
Валова балансова вартiсть 
на початок перiоду	2 389 600	14 017	912 733	-	3 316 350
Придбанi /iнiцiйованi фiнансовi активи	1 604 979	8 898	391 475	-	2 005 352
Фiнансовi активи визнання яких було припинено або погашенi  (крiм списаних)	(1 789 220)	(13 990)	(399 782)	-	(2 202 992)
Переведення до стадiї 1	-	-	-	-	-
Переведення до стадiї 2	(3 124)	2 852	-	-	(272)
Переведення до стадiї 3	(70 073)	(27)	59 858	-	(10 242)
Списання фiнансових активiв за рахунок резервiв	-	-	-	-	-
Iншi змiни (змiна заборгованостi по чинним договорам)	(74 818)	-	(243 562)	-	(318 380)
Валова балансова вартiсть 
на кiнець звiтного перiоду	  2 057 344 	  11 750 	  720 722 	-	  2 789 816 

Таблиця 7.6. Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв,  якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю за 2020 рiк
	Стадiя 1	Стадiя 2	Стадiя 3	Придбанi або ство-ренi зне-цiненi ак-тиви	Усього
Резерв пiд знецiнення станом 
на початок перiоду	(45 287)	(2 166)	(326 372)	-	(373 825)
(Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду	4 942	(6 310)	(128 589)	-	(129 957)
Збiльшення резерву по новим договорам	(18 655)	(2 514)	(35 954)		(57 123)
(Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення по чинним договорам	(2 319)	(2 124)	(68 384)		(72 827)
Фiнансовi активи визнання яких було припинено або погашенi (окрiм списаних)	23 167	480	11 844	-	35 491
Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями	2 749	(2 152)	(36 095)	-	(35 498)
Переведення до стадiї 1	(38)	78	-		40
Переведення до стадiї 2	259	(3 773)	647		(2 867)
Переведення до стадiї 3	2 528	1 543	(36 742)		(32 671)
Списання фiнансових активiв за рахунок резерву	-	-	1 096	-	1 096
Коригування процентних доходiв  що облiкову-ються за амортизованою собiвартiстю	-	-	(47 507)	-	(47 507)
Резерв   пiд  знецiнення  станом 
на кiнець перiоду	(40 345)	(8 476)	(501 372)		(550 193)

Таблиця 7.7. Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв  якi облiковуються за амортизова-ною собiвартiстю за 2019 рiк
	Стадiя 1	Стадiя 2	Стадiя 3	Придбанi або ство-ренi зне-цiненi ак-тиви	Усього
Резерв пiд знецiнення станом 
на початок перiоду	(26 032)	(343)	(293 568)	-	(319 943)
(Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду	(19 255)	(1,823)	(2,521)	-	(23 599)
Збiльшення резерву по новим договорам	(33 633)	(1 434)	(221 676)		(256 743)
(Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення по чинним договорам	(7 844)	-	54 461		46 617
Фiнансовi активи визнання яких було припинено або погашенi (окрiм списаних)	21 259	333	174 630	-	196 222
Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями	963	(722)	(9 936)	-	(9 695)
Переведення до стадiї 1	-	-	-	-	-
Переведення до стадiї 2	65	(731)	-		(666)
Переведення до стадiї 3	898	9	(9 936)		(9 029)
Списання фiнансових активiв за рахунок резерву	-	-	 -	-	-
Коригування процентних доходiв  що облiкову-ються за амортизованою собiвартiстю	-	-	(30 283)	-	(30 283)
Резерв   пiд  знецiнення  станом 
на кiнець перiоду	(45 287)	(2 166)	(326 372)	-	(373 825)


Таблиця 7.8. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi
	2020	2019
	сума	%	сума	%
Операцiї з нерухомим майном  оренда  iнжинiринг та надання послуг	61 383	3.0	55 521	2.0
Охорона здоров'я	9 027	0.4	9 463	0.3
Торгiвля; ремонт автомобiлiв  побутових виробiв та 
предметiв особистого вжитку 	487 439	24.2	1 562 569	56.0
Сiльське господарство  мисливство  лiсове господарство 	18 593	0.9	17 555	0.6
Будiвництво будiвель	283 686	14.1	172 213	6.2
Наземний i трубопровiдний транспорт	239 559	11.9	99 680	3.6
Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води	184 128	9.1	59 797	2.1
Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення	42 892	2.1	32 498	1.2
Виробництво машин  устаткування та iншої продукцiї	145 841	7.2	172 568	6.2
Дiяльнiсть у сферi спорту  органiзацiя вiдпочинку та розваг 	-	-	130 378	4.7
Фiзичнi особи	427 885	21.2	369 818	13.3
Iншi 	113 206	5.6	107 756	3.9
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв	2 013 639	100.00	2 789 816	100.00

У таблицi зазначено данi про залишки заборгованостi за кредитами  якi розподiлено за видами економiчної дiяльностi. Основними секторами економiки  якi кредитує Банк є: торгiвля; операцiї з нерухомим майном; будiвництво будiвель; ремонт автомобiлiв  побутових виробiв тощо. Банком для мiнiмiзацiї кредитного ризику встановлюються галузевi лiмiти кредитування  якi протягом звiтного року не порушувалися. 

Таблиця 7.9. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2020 рiк
 
	Кредити  на-данi юридич-ним особам	Кредити  на-данi фiзичним особам - пiдп-риємцям	Iпотечнi кредити фiзичних осiб	Кредити  на-данi фiзичним особам на по-точнi потреби	Iншi креди-ти  наданi фiзичним особам	Усього
Незабезпеченi кредити	394 376	2 929	3 343	203 632	7 756	612 036
Кредити  забезпеченi	952 290	4 454	38 701	168 711	-	1 164 156
грошовими коштами	142 243	-	-	7 689	-	149 932
нерухомим майном 	718 934	4 454	38 701	158 749	-	920 832
у т. ч. житлового призначення	13 224	-	31 147	82 783	-	127 154
гарантiями i 
поручительствами	-	-	-	-	-	-
iншими активами	322 818	-	-	8 021	-	330 839
Усього кредитiв та заборго-ваностi клiєнтiв без резервiв	  1 578 371 	  7 383 	  42 044 	378 085 	  7 756 	  2 013 639 

Таблиця 7.10. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2019  рiк
	Кредити  на-данi юридич-ним особам	Кредити  на-данi фiзичним особам - пiдп-риємцям	Iпотечнi кредити фiзичних осiб	Кредити  на-данi фiзичним особам на по-точнi потреби	Iншi креди-ти  наданi фiзичним особам	Усього
Незабезпеченi кредити	1 287	-	-	71 269	10 192	82 748
Кредити  забезпеченi	2 400 068	18 643	42 193	246 164	-	2 707 068
грошовими коштами	892 465	-	-	14 688	-	907 153
нерухомим майном 	923 663	18 643	42 193	161 929	-	1 146 428
у т. ч. житлового призначення	6 207	-	38 371	105 930	-	150 508
гарантiями i 
поручительствами	-	-	-	4 359	-	4 359
iншими активами	583 940	-	-	65 188	-	649 128
Усього кредитiв та заборго-ваностi клiєнтiв без резервiв	  2 401 355 	  18 643 	  42 193 	  317 433 	  10 192 	  2 789 816 

Таблиця 7.11 Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 2020 рiк
	Балансова вартiсть
 кредитiв	Очiкуванi  грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забез-печення	Вплив застави
Кредити  наданi юридичним особам 	1 114 149	2 804 717	(1 690 568)
Кредити  наданi фiзичним особам-пiдприємцям	4 936	27 101	(22 165)
Iпотечнi кредити фiзичних осiб	37 412	86 198	(48 786)
Кредити  наданi фiзичним особам на поточнi потреби 	300 620	517 221	(216 601)
Iншi кредити фiзичним особам	6 329	-	6 329
Усього кредитiв 	1 463 446	3 435 237	(1 971 791)

Таблиця 7.12 Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 2019 рiк
	Балансова вартiсть
 кредитiв	Очiкуванi  грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забез-печення	Вплив застави
Кредити  наданi юридичним особам 	2 047 177	4 065 738	(2 018 561)
Кредити  наданi фiзичним особам-пiдприємцям	16 784	86 202	(69 418)
Iпотечнi кредити фiзичних осiб	41 733	61 352	(19 619)
Кредити  наданi фiзичним особам на поточнi потреби 	302 348	451 919	(149 571)
Iншi кредити фiзичним особам	7 949	7 210	739
Усього кредитiв 	2 415 991	4 672 421	(2 256 430)

Оцiнка заставленого майна здiйснюється незалежним сертифiкованим суб'єктом оцiночної дiяльностi вiдповiдно до статтi 3 Закону України "Про оцiнку майна  майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi"  за процедурою  встановленою нормативно-правовими актами  зазначеними в статтi 9 цього Закону  а саме положеннями (нацiональними стандартами) оцiнки майна  що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України  методиками та iншими нормативно-правовими актами  якi розробляються з урахуванням вимог положень (нацiональних стандартiв) i затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України або Фондом державного майна України (зокрема  Нацiональнi стандарти: № 1 "Загальнi засади оцiнки майна i майнових прав"  № 2  "Оцiнка нерухомого майна"   № 3 "Оцiнка цiлiсних майнових комплексiв" та iншi документи). 
Перегляд (актуалiзацiя) вартостi предметiв заставленого майна здiйснюється незалежним сертифiкованим суб'єктом оцiночної дiяльностi з урахуванням змiни кон'юктури ринку подiбного майна та/або стану збереження цього майна  але не рiдше одного разу на дванадцять мiсяцiв для нерухомостi  устаткування та транспортних засобiв  одного разу на шiсть мiсяцiв - для iншого майна iз застосуванням порiвняльного  витратного та доходного пiдходiв (окремо)  а також шляхом поєднання зазначених. 

Таблиця 7.13 Iнформацiя про загальну суму мiнiмальних орендних платежiв  що пiдлягають отриманню за фiнансовим лiзингом (орендою)  та їх теперiшню вартiсть за 2020 рiк.

Станом на 31 грудня 2020 року в банку вiдсутнi договори за фiнансовим лiзингом (орендою).

Таблиця 7.14 Iнформацiя про загальну суму мiнiмальних орендних платежiв  що пiдлягають отриманню за фiнансовим лiзингом (орендою)  та їх теперiшню вартiсть за 2019 рiк.
	Менше
 нiж 1 рiк	Вiд 1 до 
5 рокiв	Бiльше нiж 5 рокiв	Усього
Загальна сума мiнiмальних орендних платежiв за фiнансовим лi-зингом (орендою)  що пiдлягають отриманню  станом на 31 грудня 2019 року	375	-	-	375
Майбутнiй фiнансовий дохiд	57	-	-	57
Резерв пiд заборгованiсть за фiнансовим лiзингом станом на кi-нець звiтного перiоду	(1)	-	-	(1)
Теперiшня вартiсть мiнiмальних лiзингових платежiв ста-ном на кiнець звiтного перiоду	385	-	-	385


8. 

Примiтка 8. Iнвестицiї в цiннi папери
Таблиця 8.1 Iнвестицiї в цiннi папери
	2020	2019
Цiннi папери  якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю	-	-
Цiннi папери  якi облiковуються за справедливою 
вартiстю через iнший сукупний дохiд	889 009	212 570

Цiннi папери  якi облiковуються за справедливою
 вартiстю через  прибуток/збиток	-	-
Усього цiнних паперiв 	889 009	212 570

Таблиця 8.2. Iнвестицiї в цiннi папери  якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
	2020	2019
Борговi цiннi папери	  884 626	  210 395
державнi облiгацiї	  884 626	210 395
Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком 	784	784
справедлива вартiсть яких визначена за розрахунковим методом	784	784
Переоцiнка цiнних паперiв  якi облiковуються за справедливою
 вартiстю через iнший сукупний дохiд	  3 599	1 391
Усього цiнних паперiв  якi облiковуються за справедливою вартiстю
 через iнший сукупний дохiд 	889 009	212 570

Станом на звiтну дату  в балансi банку всi цiннi папери облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. Iнвестицiї в цiннi папери складаються з боргових цiнних паперiв у виглядi державних облiгацiй у сумi 884 626 тис. грн. та визнаної дооцiнки в сумi 4 383 тис. справедлива вартiсть яких станом на 31 грудня 2020 року складає 889 009 тис. грн. (на 31 грудня 2019 року 212 57 тис. грн.) та участi в ТОВ "БIЗНЕС IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" у сумi 784 тис. грн.. та визнаної уцiнки в сумi 784 тис. грн.  справедлива вартiсть яких станом на станом на 31 грудня 2020 року складає 0 тис. грн. (на 31 грудня 2019 року -0 тис. грн.).
Борговим цiнним паперам в портфелi банку станом на 31.12.2020 та 31.12.2019 притаманний низький кредитний ризик.
Банк не передавав цiннi папери без припинення визнання у виглядi забезпечення за операцiями репо.

Таблиця 9.3. Основнi iнвестицiї в акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим  прибутком  якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
Назва компанiї	Вид дiяльностi	Країна реєстрацiї	Справедлива вартiсть
			2020	2019
ТОВ "БIЗНЕС IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"	Код КВЕД 64.99 Надання iнших фiнансових 
послуг	804	-	-


9. 

Примiтка 9. Iнвестицiйна нерухомiсть
Таблиця 9.1 Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнена за методом справедливої вартостi
	2020	2019
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок перiоду	282 020	282 020
Придбання	- 	- 
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на кiнець перiоду	282 020 	282 020 

Протягом 2018 року  Банком було прийняте рiшення щодо задоволення вимог iпотекодержателя  шляхом набуття права власностi на предмет iпотеки згiдно Договорiв iпотеки  внаслiдок чого  було погашено прострочену кредитну заборгованiсть на суму 277 299 тис. грн. та зараховано на баланс Банку iнвестицiйну нерухомiсть на суму 282 020 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2020 року вiдхилення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi, визначеної у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами оцiнки та МСФЗ згiдно звiту ТОВ "Вектор оцiнки" (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi № 777/19 вiд 11 жовтня 2019 року) вiд балансової вартостi не є суттєвим (менше 10%). Банк не визнавав у звiтностi зменшення корисностi iнвестицiйної нерухомостi.
В результатi  Банк не вiдображав переоцiнку iнвестицiйної нерухомостi в 2020 роцi. Станом на 31 грудня 2020 року справедлива вартiсть Iнвестицiйної нерухомостi згiдно звiту про незалежну оцiнку ТОВ "Вектор оцiнки" складала 260 444 тис. грн.

Таблиця 9.2 Суми  що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд
Суми доходiв i витрат	2020	2019
Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi	9 745	9 373 
Прямi операцiйнi витрати (включаючи ремонт i обслуговування) вiд iнвестицiйної нерухомостi  що генерує дохiд вiд оренди	                                                                              - 	-
Iншi прямi витрати  що не генерують дохiд вiд оренди	-	-



10. 

Примiтка 10. Активи з права користування
Таблиця 10.1 Активи з права користування
	2020	2019
Балансова вартiсть на початок  перiоду	20 311	-
Первiсна (переоцiнена) вартiсть	42 998	-
Знос на початок звiтного перiоду	(22 687)	-
Визнання договорiв, пов'язаних з переходом на МСФЗ 16	-	35 542
Надходження нових договорiв	  49 521	7 143
Вибуття:	-	-
-первiсної вартостi	 (26 476)	-
-зносу	  26 476 	-
Переоцiнка активу (дооцiнка - змiна суми орендної плати)	  300	313
Переоцiнка активу (уцiнка - змiна суми орендної плати, вплив iндексу iнфляцiї та курсу валюти)	(1 585)	(119)
Амортизацiйнi нарахування	(25 567)	(22 568)
Балансова вартiсть на кiнець перiоду	  42 980	20 311
Первiсна (переоцiнена) вартiсть	66 301	42 998
Знос на кiнець звiтного перiоду	(23 321)	(22 687)


11. 


Примiтка 11. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Операцiї надходження  передавання  переведення  вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв зазначаються за балансовою вартiстю
Таблиця 11.1 Основнi засоби та нематерiальнi активи
	Земельнi дi-лян-ки	Будiвлi  спору-ди та переда-вальнi при-строї	Машини та обла-днання	Тран-спор-тнi за-соби	Iнстру-менти  прилади  iнвен-тар (ме-блi)	Iншi осно-внi за-соби	Iншi необо-ротнi матерi-альнi активи	Незаве-ршенi капiта-льнi вкла-дення в основнi засоби та не-матерi-альнi активи	Немате-рiальнi активи	Усього
Балансова вар-тiсть на початок попереднього перiоду	87	13 497	20 445	346	2 143	2 561	3 388	390	2 030	44 887
первiсна (переоцi-нена) вартiсть	87	21 177	33 859	1 975	6 281	4 017	12 200	390	5 398	85 384
знос на початок попереднього пе-рiоду	-	(7 680)	(13 414)	(1 629)	(4 138)	(1 456)	(8 812)	-	(3 368)	(40 497)
Надходження	-	-	3 957	-	937	412	1 399	17 508	10 133	34 346
Капiтальнi iнвес-тицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв	-	-	-	-	-	20	1 934	(1 943)	826	837
Iншi переведення	-	-	-	-	-	-	-	(8 512)	-	(8 512)
Вибуття	-	-	(9)	-	-	(12)	(173)	-	-	(194)
Амортизацiйнi вiдрахування	-	(937)	(5 626)	(173)	(600)	(259)	(3 337)	-	(911)	(11 843)
Вибуття зносу по списаних ОЗ	-	-	(110)	-	(218)	(190)	(280)	-	(86)	(884)
Балансова вар-тiсть на кiнець попереднього перiоду (на по-чаток звiтного перiоду)	87	12 560	18 767	173	2 480	2 722	3 211	7 443	12 078	59 521
первiсна (переоцi-нена) вартiсть	87	21 177	37 697	1 975	7 000	4 247	15 080	7 443	16 271	110 977
знос на кiнець по-переднього перiо-ду (на початок звiтного перiоду)	-	(8 617)	(18 930)	(1 802)	(4 520)	(1 525)	(11 869)	-	(4 193)	(51 456)
Надходження	-	-	1 032	-	122	182	819	9 863	1 353	13 371
Капiтальнi iнвес-тицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв	-	-	-	-	-	-	901	(14 247)	14 362	1 016
Iншi переведення	-	-	(2)	-	2	-	-	(855)	-	(855)
Вибуття	-	-	(236)	-	-	-	(116)	-	-	(352)
Амортизацiйнi вiдрахування	-	(936)	(6 238)	(173)	(742)	(287)	(2 991)		(2 892)	(14 259)
Вибуття зносу по списаних ОЗ	-	-	(559)	-	(52)	(105)	(2 809)	-	(81)	(3 606)
Балансова вар-тiсть на кiнець звiтного перiоду	87	11 624	13 323	-	1 862	2 617	1 824	2 204	24 901	58 442
первiсна (переоцi-нена) вартiсть	87	21 177	37 932	1 975	7 072	4 324	13 875	2 204	31 905	120 551
знос на кiнець звiтного перiоду	-	(9 553)	(24 609)	(1 975)	(5 210)	(1 707)	(12 051)	-	(7 004)	(62 109)

Станом на 31.12.2020 року:
 	Банк не мав основних засобiв  та нематерiальних активiв стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння  користування та розпорядження.
 	Банк не мав оформленi у заставу основнi засоби.
 	Банк не мав основних засобiв  що тимчасово не використовується (консервацiя  реконструкцiя тощо).
 	Банк не мав основних засобiв  вилучених з експлуатацiї на продаж;
 	Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих необоротних активiв становила 26 251 тисячi грн.;
 	В банку вiдсутня вартiсть нематерiальних активiв  щодо яких є обмеження права власностi;
 	Банк не мав створених нематерiальних активiв;
 	Банк не мав збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду  якi виникають у результатi переоцiнок  а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi  визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi.


12. 

Примiтка 12. Iншi фiнансовi активи
Таблиця 12.1. Iншi фiнансовi активи
	2020	2019
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками	40 405	75 462
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами	2 495	1 232
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками	10 860	8 118
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами	15 135	7 682
Грошовi кошти з обмеженим правом використання	369 561	27 103
Iншi фiнансовi активи	2 593	3 262
Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв	(41 584)	(47 784)
Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв	399 465	75 074

Станом на звiтну дату  у Банку вiдсутня дебiторська заборгованiсть за цiнними паперами вартiсть  що були переданi у виглядi позики i якi отримувач  цiнних паперiв має право продати чи надати в наступну заставу   вiдповiдно до умов договору чи наявної практики.

Таблиця 12.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2020 рiк
	Дебiторська заборгова-нiсть за опе-рацiями з бан-ками	Дебiторська за-боргованiсть за операцiями з клiєнтами	Дебiторська за-боргованiсть за операцiями з iншими фiнан-совими iнстру-ментами	Грошовi кошти з обмеже-ним пра-вом вико-ристання	Iншi фi-нансовi активи	Усього
Залишок станом на початок перiоду	(38 106)	(644)	(6 068)	(1 269)	(1 697)	(47 784)
(Збiльшення)/зменшення ре-зерву пiд знецiнення iнших фi-нансових активiв протягом  року 	17 529	(2 190)	(8 852)	(2 232)	  308	4 563
Списання за рахунок резерву	-	1 582	51		-	1 633
Курсова рiзниця	-	4	-	-	-	4
Залишок станом на кiнець перiоду	(20 577)	(1 248)	(14 869)	(3 501)	(1 389)	(41 584)

Таблиця 12.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2019 рiк
	Дебiторська заборгова-нiсть за опе-рацiями з бан-ками	Дебiторська за-боргованiсть за операцiями з клiєнтами	Дебiторська за-боргованiсть за операцiями з iншими фiнан-совими iнстру-ментами	Грошовi кошти з обмеже-ним пра-вом вико-ристання	Iншi фi-нансовi активи	Усього
Залишок станом на початок перiоду	(3 831)	(17 084)	(980)	(860)	(889)	(23 644)
(Збiльшення)/зменшення ре-зерву пiд знецiнення iнших фi-нансових активiв протягом року 	(34 275)	16 245	(5 347)	(409)	(820)	(24 607)
Списання за рахунок резерву	-	196	259	-	12	467
Залишок станом на кiнець перiоду	(38 106)	(644)	(6 068)	(1 269)	(1 697)	(47 784)

Таблиця 12.4. Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за звiтний 2020 рiк
	Дебiтор-ська забо-ргова-нiсть за операцiя-ми з бан-ками	Дебiторська заборгова-нiсть за опе-рацiями з клiєнтами	Дебiторська заборгова-нiсть за операцiями з платiж-ними карт-ками	Дебiторська заборгова-нiсть за опе-рацiями з iн-шими фiнан-совими iн-струментами	Грошовi кошти з обмеженим правом ко-ристування	Iншi фi-нансовi активи	Усього
Залишок станом 
на початок перiоду	75 462	1 232	8 118	7 682	27 103	3 261	122 858
Дебiторська заборгованiсть  первiсно визнана протягом звiтного перiоду	428	2 248	-	13 779	369 461	615	386 531
Дебiторська заборгованiсть  визнання якої було припи-нено або погашено 	(2 289)	(113)	(3)	(6 222)	(252)	(644)	(9 523)
Списання за рахунок резерву	-	(1 583)	-	(51)	-	-	(1 634)
Iншi змiни	(33 196)	711	2 745	(53)	(26 751)	(639)	(57 183)
Залишок   станом 
на кiнець перiоду	40 405	2 495	10 860	15 135	369 561	2 593	441 049

У рядку "Iншi змiни" вiдображена сума збiльшення/(зменшення/погашення) дебiторської заборгованостi в рамках чинних договорiв протягом звiтного 2020 року.

Таблиця 12.5. Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за попереднiй 2019 рiк
	Дебiтор-ська забо-ргова-нiсть за операцiя-ми з бан-ками	Дебiторська заборгова-нiсть за опе-рацiями з клiєнтами	Дебiторська заборгова-нiсть за операцiями з платiж-ними карт-ками	Дебiторська заборгова-нiсть за опе-рацiями з iн-шими фiнан-совими iн-струментами	Грошовi кошти з обмеженим правом ко-ристування	Iншi фi-нансовi активи	Усього
Залишок станом 
на початок перiоду	73 938	17 250	3 317	1 515	25 287	5 550	126 857
Дебiторська заборгованiсть  первiсно визнана протягом звiтного перiоду	2 653	1 149	20	7 130	-	1 611	12 563
Дебiторська заборгованiсть  визнання якої було припи-нено або погашено 	(122)	(16 913)	(32)	(442)	(1)	(3 525)	(21 035)
Списання за рахунок резерву		(196)	-	(259)	-	(12)	(467)
Iншi змiни	(1 007)	(58)	4 813	(262)	1 817	(363)	4 940
Залишок   станом 
на кiнець перiоду	75 462	1 232	8 118	7 682	27 103	3 261	122 858

Таблиця 12.6. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за звiтний 2020 рiк  
	Мiнiмальний кредитний ризик	Низький кредитний ризик	Середнiй кредитний ризик	Високий кредитний ризик	Дефолтнi активи	Усього
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками	-	39 656	-	-	749	40 405
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами	-	2 493	-	-	2	2 495
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками	10 860	-	-	-	-	10 860
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами	-	534	-	-	14 601	15 135
Грошовi кошти з обмеженим правом користування	369 561	-	-	-	-	369 561
Iншi фiнансовi активи	-	2 407	-	-	185	2 597

Таблиця 12.7. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за попереднiй 2019 рiк 
	Мiнiмальний кредитний ризик	Низький кредитний ризик	Середнiй кредитний ризик	Високий кредитний ризик	Дефолтнi активи	Усього
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками	78	74 635	-	-	749	75 462
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами	1 137	40	-	-	55	1 232
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками	8 118	-	-	-	-	8 118
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами	-	3 144	-	408	4 130	7 682
Грошовi кошти з обмеженим правом користування	27 103	-	-	-	-	27 103
Iншi фiнансовi активи	3 088	38	1	3	131	3 261



13. 

Примiтка 13. Iншi активи
Таблиця 13.1 Iншi активи
	2020	2019
Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв	  10 262	245
Передоплата за послуги	  154	153
Дорогоцiннi метали	  175	179
Iншi активи	  7 850	148
Витрати майбутнiх перiодiв	  9 034	6 024
оренда	7 141	4 325
комунальнi послуги	69	94
постачання та супроводження ПЗ	-	474
страхування	72	10
iншi (в т.ч. зв'язок)	1 752	1 121
Резерв пiд iншi активи	(12 704)	(296)
Усього iнших активiв за мiнусом резервiв	  14 771	6 453

Таблиця 13.2 Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iншi активiв за звiтний 2020 рiк
	Дебiторська заборго-ванiсть з придбання 
активiв	Передоплата за послуги	Iншi акти-ви	Всього
Залишок станом на початок перiоду	(158)	(138)	-	(296)
(Збiльшення)/ зменшення резерву пiд 
знецiнення протягом перiоду	(5 168)	52	(7 292)	(12 408)
Залишок станом на кiнець перiоду	(5 326)	(86)	(7 292)	(12 704)

Таблиця 13.3 Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iншi активiв за попереднiй 2019 рiк
	Дебiторська заборгова-нiсть з придбання 
активiв	Передоплата за послуги	Всього
Залишок станом на початок перiоду	(22)	(271)	(293)
(Збiльшення)/ зменшення резерву пiд 
знецiнення протягом перiоду	(136)	133	(3)
Залишок станом на кiнець перiоду	(158)	(138)	(296)



14. 

Примiтка 14. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
Таблиця 14.1. Необоротнi активи, утримуванi для продажу

	2020	2019
Необоротнi активи, утримуванi для продажу	                             9 197 	9 197
Переоцiнка	(867)	-
Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу	                             8 330	9 197

В груднi 2019 року на баланс АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" було прийнято необоротнi активи, що утримуються для подальшого продажу, на загальну суму 9 197 тис. грн, а саме:
Майновий комплекс кiнно-спортивної бази, загальною площею 941,4 кв.м. вартiстю 1 256 тис. грн, та земельна дiлянка, загальною площею 3,91га вартiстю 5 273  тис. грн., а також  лiнiя для обробки матерiалiв з натурального каменю та верстат вартiстю 2 667 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2020 року вiдхилення справедливої вартостi окремих об'єктiв необоротних активiв, утримуваних для продажу, визначеної у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами оцiнки та МСФЗ згiдно звiту ТОВ "Iмона Експерт" (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi № 935/18 вiд 30.11.201) вiд їх балансової вартостi перевищує 10%. 
В результатi  Банк вiдобразив переоцiнку вартостi необоротних активiв, утримуваних для продажу до справедливої вартостi в 2020 роцi. Станом на 31 грудня 2020 року справедлива вартiсть необоротних активiв, утримуваних для продажу згiдно звiту про незалежну оцiнку ТОВ "Iмона Експерт" складала 8 330 тис. грн., а саме:
Майновий комплекс кiнно-спортивної бази, загальною площею 941,4 кв.м. вартiстю 1 089 тис. грн, та земельна дiлянка, загальною площею 3,91га вартiстю 5 171 тис. грн., а також  лiнiя для обробки матерiалiв з натурального каменю та верстат вартiстю 2 070 тис. грн.


15. 

Примiтка 15. Кошти клiєнтiв
Таблиця 15.1. Кошти клiєнтiв
	2020	2019
Iншi юридичнi особи	  1 824 293 	  1 695 402 
поточнi рахунки	  751 013 	  232 553 
строковi кошти	  1 073 280 	  1 462 849 
Фiзичнi особи:	  1 479 692 	  1 400 400 
поточнi рахунки	  360 070 	  257 839 
строковi кошти	  1 119 622 	  1 142 561 
Усього коштiв клiєнтiв	  3 303 985 	  3 095 802 

Станом на 31 грудня 2020 року розмiщенi в Банку депозити 10 найбiльших клiєнтiв у сумi   850 964  тис . грн. становили 26% коштiв клiєнтiв (на 31 грудня 2019 року ? 1 079 588 тис. грн. становили 35%). 
Балансова вартiсть залучених коштiв клiєнтiв  якi є забезпеченням за кредитними операцiями та фiнансовими зобов'язаннями,  що наданi Банком  становить на 31.12.2020: 325 620 тис. грн. (на 31.12.2019: 936 145 грн.). Це строковi депозити клiєнтiв у сумi  159 205  тис. грн. та грошовi покриття за фiнансовими зобов'язаннями у сумi  166 415  тис. грн. 

Таблиця 15.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi
	2020	2019
	сума	%	сума	%
Виробництво та розподiлення електроенергiї  газу та води	79 972  	2.4	72 876	2.4
Операцiї з нерухомим майном  оренда  iнжинiринг та надання послуг	82 755  	2.5	37 825	1.2
Торгiвля  ремонт автомобiлiв  побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 	504 854  	15.3	245 635	7.9
Сiльське господарство  мисливство  лiсове господарство 	97 844  	3.0	18 984	0.6
Будiвництво будiвель та споруд	317 113  	9.6	165 979	5.4
Страхування та iншi фiнансовi послуги (перестрахування та недержавне пенсiйне забезпечення)	191 949  	5.8	119 711	3.9
Наземний i трубопровiдний транспорт	35 835  	1.1	11 635	0.4
Дiяльнiсть у сферi адмiнiстративного та допомiжного обслуговування	18 057  	0.5	10 048	0.3
Мистецтво  спорт  розваги та вiдпочинок	41 889  	1.3	141 524	4.6
Добувна та переробна промисловiсть	106 782  	3.2	85 457	2.8
Нерезиденти	178 440  	5.4	712 459	23.0
Фiзичнi особи	1 474 853  	44.6	1 396 666	45.1
Iншi 	173 642  	5.3	77 003	2.5
Усього коштiв клiєнтiв	3 303 985	100	3 095 802	100.00


16. 

Примiтка 16. Резерви за зобов'язаннями
Таблиця 16.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями за 2020 рiк
с	Кредитнi зобов'язання	Усього
Залишок на початок перiоду	  2 661 	  2 661 
Формування та/або збiльшення резерву	  1 800 	  1 800 
Залишок на кiнець перiоду	  4 461 	  4 461 

Наведенi у таблицi резерви за зобов'язаннями сформованi пiд банкiвськi гарантiї  наданi юридичним та фiзичним особам  та пiд невикористанi залишки за кредитними лiнiями, що облiковуються на позабалансових рахунках.

Таблиця 16.2. Змiни резервiв за зобов'язаннями за 2019 рiк
	Кредитнi зобов'язання	Усього
Залишок на початок перiоду	982	982
Формування та/або збiльшення резерву	  1 679 	  1 679 
Залишок на кiнець перiоду	  2 661 	  2 661 



17. 

Примiтка 17. Зобов'язання орендаря з лiзингу (оренди)
Таблиця 17.1. Зобов'язання орендаря з лiзингу (оренди)

	2020	2019
Балансова вартiсть на початок звiтного перiоду	  18 874	-
Визнання зобов'язання за договорами оренди, пов'язаних з переходом на МСФЗ 16	-	33 105
Визнання зобов`язання при надходженнi нових договорiв у звiтному перiодi	  48 599	6 957
Нарахованi вiдсотки за зобов`язанням	  5 259	4 290
Переоцiнка зобов'язання (дооцiнка - змiна суми орендної плати)	  872	294
Переоцiнка зобов'язання (уцiнка - змiна суми орендної плати, вплив iндексу iнфляцiї та курсу валюти)	(959)	(539)
Зменшення балансової вартостi зобов`язання при вiдображеннi сплачених орендних платежiв орендодавцю	(28 625)	(25 233)
Балансова вартiсть на кiнець перiоду	  44 020	18 874




18. 

Примiтка 18. Iншi фiнансовi зобов'язання
Таблиця 18.1. Iншi фiнансовi зобов'язання
	2020	2019
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iн-струментами	12 130	13 706
Нарахованi витрати	5 474	51
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними системами	-	4 823
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	2 082	48
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками	171	83 551
Iншi фiнансовi зобов'язання	8 736	258
Дивiденди до сплати	9 085	9 085
Усього iнших фiнансових зобов'язань	37 678	111 522


19. 

Примiтка 19. Iншi зобов'язання
Таблиця 19.1 Iншi зобов'язання
	2020	2019
Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами  крiм податку на прибуток	4 575	5 108
Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв	348	393
Кредиторська заборгованiсть за послуги	21 910	7 865
Забезпечення оплати вiдпусток	10 934	9 779
Доходи майбутнiх перiодiв	1 805	1 870
Iнша заборгованiсть	10	37
Усього	39 582	25 052


20. 

Примiтка 20. Статутний капiтал та емiсiйнi  рiзницi (емiсiйний дохiд)
Таблиця 20.1. Статутний капiтал та емiсiйнi  рiзницi (емiсiйний дохiд)
	Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.)	Простi акцiї
(тис.шт.)	Усього      вартiсть акцiй (часток) (тис.грн.)
Залишок на 31 грудня 2018 р.	500	500	500 000
Залишок на 31 грудня 2019 р.	500	500	500 000
Залишок на 31 грудня 2020 р.	500	500	500 000

Протягом звiтного року Банк не здiйснював додаткову емiсiю акцiй. На звiтну дату всього випущено 500 000 простих акцiй  номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 1 000 грн. Кожна проста iменна акцiя надає акцiонеру право одного голосу при вирiшеннi всiх питань  з яких приймаються рiшення Загальними зборами акцiонерiв.

Простi акцiї надають їх власникам право на отримання частини прибутку Банку у виглядi дивiдендiв  на участь в управлiннi Банком  на отримання частини майна Банку у разi його лiквiдацiї та iншi права  передбаченi Законом України "Про акцiонернi товариства". Простi акцiї надають їх власникам однаковi права.



21. 

Примiтка 21. Рух резервiв переоцiнки (компонентiв iншого сукупного доходу)
Таблиця 21.1. Рух резервiв переоцiнки (компонентiв iншого сукупного доходу)
	2020	2019
Залишок на початок року	2 175	(371)
Переоцiнка цiнних паперiв 	2 208	2 546
змiни переоцiнки до справедливої вартостi	33 086	6 420
доходи (витрати) у результатi продажу боргових цiнних паперiв,  перекласифiкованi у звiтному перiодi на прибутки або збитки	30 878	3 874
Усього змiни щодо резервiв переоцiнки (iнший сукупний дохiд) за вирахуванням податку на прибуток	2 208	2 546
Залишок на кiнець року	4 383	2 175


22. 

Примiтка 22. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення
Таблиця 22.1. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення
	2020	2019
	менше нiж 12 мiсяцiв	бiльше нiж 12 мi-сяцiв	усього	менше нiж 12 мiсяцiв	бiльше нiж 12 мiсяцiв	усього
АКТИВИ			 			
Грошовi кошти та їх еквiваленти	868 212		868 212	737 380	-	737 380
Похiднi фiнансовi активи	1 047	-	1 047	-	-	-
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв	882 005	581 441	1 463 446	1 533 236	882 756	2 415 991
Iнвестицiї в цiннi папери	412 498	476 511	889 009	120 938	91 632	212 570
Iнвестицiйна нерухомiсть	282 020  	                    -    	282 020  	-	282 020	282 020
Вiдстрочений податковий актив	534	-	534	633	-	633
Основнi засоби 	-	31 378	31 378	-	41 543	41 543
Нематерiальнi активи		27 064	27 064		17 978	17 978
Активи з права користування	-	42 980	42 980	-	20 311	20 311
Iншi фiнансовi активи	395 367	4 098	399 465	48 276	26 798	75 074
Iншi активи	11 414	3 357	14 771	6 453	-	6 453
Необоротнi активи, 
утримуванi для продажу	8 330	-	8 330	9 197	-	9 197
Усього активiв	2 861 427	1 166 829	4 028 256	 2 456 112  	 1 363 038  	 3 819 150  
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ						
Кошти банкiв	-	-	-	1	-	1
Кошти клiєнтiв	3 063 830  	  240 155  	   3 303 985  	2 404 894	690 908	3 095 802
Похiднi фiнансовi зобов'язання	-	-	-	1 663	-	1 663
Борговi цiннi папери  емiтованi банком	-	-	-	504	-	504
Зобов'язання орендаря з лiзингу (оре-нди)	19 889	24 131	44 020	14 500	4 374	18 874
Зобов'язання за поточним податком на прибуток	1 221	-	1 221	2 056	-	2 056
Резерви за зобов'язаннями	3 721	740	4 461	2 387	274	2 661
Iншi фiнансовi зобов'язання	32 253	5 425	37 678	98 918	12 604	111 522  
Iншi зобов'язання	34 091	5 491	39 582	15 003  	10 049	        25 052  
Усього зобов'язань	3 155 005	275 942	3 430 947	2 539 926	718 209	3 258 135



23. 

Примiтка 23. Процентнi доходи та витрати
Таблиця 23.1. Процентнi доходи та витрати
	2020	2019
ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ
Процентнi доходи  розрахованi за ефективною ставкою вiдсотка		
Процентнi доходи за фiнансовими активами  якi облiковуються за амортизова-ною собiвартiстю		
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв	  413 690	  350 074 
Кошти в iнших банках	  1 019	  15 279 
Кореспондентськi рахунки в iнших банках	  1 892	  3 999 
Усього процентних доходiв за фiнансовими активами  що облiковуються за амортизованою собiвартiстю	  416 601	  369 351
Процентнi доходи за фiнансовими активами  якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд		
Iнвестицiї в цiннi папери	  65 979	  34 761
Усього процентних доходiв за фiнансовими активами  що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд	  65 979	  34 761
Усього процентних доходiв розрахованих за ефективною ставкою вiдсотка	  482 580	  404 112 
Усього процентних доходiв	  482 580	  404 112 

ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ
Процентнi витрати  розрахованi за  ефективною ставкою вiдсотка		
Процентнi витрати по фiнансовим зобов'язанням   якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю		
Борговi цiннi папери  що емiтованi банком	(5)	(12)
Строковi кошти юридичних осiб	(86 085)	(96 795)
Строковi кошти фiзичних осiб	(109 108)	(138 860)
Кредити овернайт  що отриманi вiд iнших банкiв	(16)	-
Кредити  що отриманi вiд iнших банкiв за операцiями репо	-	(1 104)
Кредити рефiнансування , що отриманi вiд НБУ	(3 300)	(1 648)
Поточнi рахунки	(12 443)	(15 344)
Фiнансовий лiзинг (оренда)	(5 259)	(4 290)
Усього процентних витрат  розрахованих за ефективною ставкою вiдсотка	(216 216)	(258 053)
Усього процентних витрат	(216 216)	(258 053)
Чистий процентний дохiд/(витрати)	  266 364	  146 059



24. 

Примiтка 24. Комiсiйнi доходи та витрати
Таблиця 24.1. Комiсiйнi доходи та витрати
	2020	2019
КОМIСIЙНI ДОХОДИ
Розрахунково-касовi операцiї	331 430	327 311
Операцiї з цiнними паперами	-	1
Кредитне обслуговування клiєнтiв	3 415	9 582
Операцiї на валютному ринку	7 633	9 242
Операцiї довiрчого управлiння	-	13
Гарантiї наданi	31 518	21 444
Iншi	8 348	13 135
Усього комiсiйних доходiв	382 344	380 729
КОМIСIЙНI ВИТРАТИ
Розрахунково-касовi операцiї	(21 661)	(20 338)
Операцiї з цiнними паперами	(304)	(190)
Iншi	(147)	(127)
Усього комiсiйних витрат	(22 112)	(20 655)
Чистий комiсiйний дохiд/витрати	360 232	360 073



25. 

Примiтка 25. Iншi операцiйнi доходи 
Таблиця 25.1. Iншi операцiйнi доходи
	2020	2019
Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди)	12 604	11 713
Штрафи, пенi, що отриманi банком	364  	522  
Дохiд вiд модифiкацiї фiнансових активiв	26	1 034
Надлишки в ПТКС та незатребуванi платежi	10 399	4 035
Винагорода за договорами про спiвпрацю	1 087	1 078
Iншi	413	1 563
Усього операцiйних доходiв	24 893	19 945


26. 

Примiтка 26. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
Таблиця 26.1. Витрати та виплати працiвникам
	2020	2019
Заробiтна плата та премiї	(153 019)	(127 492)
Нарахування на фонд заробiтної плати	(32 097)	(27 140)
Iншi виплати працiвникам	(926)	(851)
Усього витрати на утримання персоналу	(186 042)	(155 482)

Таблиця 26.2 Витрати на амортизацiю 
	2020	2019
Амортизацiя основних засобiв	(11 367)	(10 932)
Амортизацiя програмного забезпечення 
та нематерiальних активiв	(2 892)	(911)
Амортизацiя активу з права користування	(25 567)	(22 568)
Усього витрат на амортизацiю	(39 826)	(34 411)

Таблиця 26.3. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
	2020	2019
Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв  телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги	(25 785)	(25 803)
Витрати на оперативний лiзинг (оренду):	(254 976)	(235 750)
витрати пов'язанi з короткостроковою орендою	(392)	(465)
витрати пов'язанi з орендою малоцiнних активiв	(249 323)	(228 790)
витрати на утримання орендованих основних засобiв	(5 261)	(6 495)
Iншi витрати  пов'язанi з основними засобами	                                                       (439)	(234)
Професiйнi послуги	                                                   (3 514)	(3 591)
Витрати на маркетинг та рекламу	                                                   (4 735)	(5 788)
Витрати на iнкасацiю	                                                (19 448)	(17 906)
Витрати на охорону	                                                   (9 661)	(7 137)
Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв  крiм податку на прибуток	                                                (11 890)	(13 312)
Iншi	                                             (30 299)	(19 083)
Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат	                                            (360 747)	(328 605)



27. 

Примiтка 27. Витрати  на податок на прибуток
Таблиця 27.1. Витрати сплату  податку на прибуток
	2020	2019
Поточний податок на прибуток	(8 887)	 (5 978)
Змiна вiдстроченого податку на прибуток	(99)	235 
Усього витрати податку на прибуток	(8 986)	(5 743)

Таблиця 27.2. Узгодження суми витрат з податку  на прибуток з облiковим податком на  прибуток
	2020	2019
Прибуток до оподаткування	43 072	30 022
Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування	(7 753)	(5 404)
КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)
Витрати  якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку  але визнаються в бухгалтерському облiку (зазначити якi саме)	(13 704)	(11 873)
У тому числi:		
Сума нарахованої амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв за даними бухгалтерського облiку	                                                                        (2 419)	                                       (1 880)
Сума залишкової вартостi об'єкта основних засобiв у разi лiквiдацiї за даними бухгалтерського облiку	                                                                               (63)	                                              (35)
Сума витрат на створення резервiв за  наданими зобов'язаннями з кредитування та  гарантiями за даними бухгалтерського облiку	                                                                     (10 299)	                                       (9 922)
Сума позитивного загального фiнансового результату вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв (загальна сума прибуткiв вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв перевищує загальну суму збиткiв вiд таких операцiй з урахуванням суми вiд'ємного фiнансового результату вiд таких операцiй, не врахованих у попереднiх податкових перiодах)	(14)	-
Сума штрафiв, пенi, нарахованих контролюючими органами та iншими органами державної влади за порушення вимог законодавства	(900)	-
Сума використання створених резервiв для списання активiв, що не враховується для цiлей оподаткування	(9)	(36)
Витрати  якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку  але не визнаються в бухгалтерському облiку	  12 570	  11 299
У тому числi:		
Сума нарахованої амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв за даними податкового облiку	  2 138 	1 629
Сума залишкової вартостi об'єкта основних засобiв у разi лiквiдацiї за даними податкового облiку	  444 	51
Змiна резерву  за наданими зобов'язаннями з кредитування та  гарантiями на яку збiльшився фiнансовий результат до оподаткування	  9 974 	3 985
Сума позитивного фiнансового результату вiд продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв, вiдображеного у складi фiнансового результату до оподаткування	14	-
Сума використання створених резервiв забезпечень	-	5 634
Доходи  якi не пiдлягають обкладенню податком на прибуток  але визнаються в бухгал-терському облiку ВПА	(99)	235
Витрати на податок на прибуток	(8 986)	(5 743)

Таблиця 27.3. Податковi наслiдки  пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань за 2020  рiк
	31.12.2019	Визнанi в 
прибутках/
збитках	31.12.2020
Податковий вплив тимчасових рiзниць  якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди	  633 	(99)	  534 
Основнi засоби	  633 	(99)	  534 
Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання)	  633 	(99)	  534 
Визнаний вiдстрочений податковий актив	  633 	(99)	  534 

Таблиця 27.4. Податковi наслiдки  пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань за 2019  рiк
	31.12.2018	Визнанi в 
прибутках/
збитках	31.12.2019
Податковий вплив тимчасових рiзниць  якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди	  398 	  235 	633
Основнi засоби	  398 	  235 	633
Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання)	  398 	  235 	633
Визнаний вiдстрочений податковий актив	  398	  235 	633



28. 

Примiтка 28. Прибуток на одну просту акцiю
Таблиця 28.1. Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцiю
	2020	2019
Прибуток (збиток)  що належить власникам простих акцiй банку	34 086	24 279
Прибуток (збиток)  що належить власникам привiлейованих акцiй банку	-	-
Прибуток (збиток) за рiк	34 086	24 279
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.)	500	500
Середньорiчна кiлькiсть привiлейованих акцiй в обiгу (тис. шт.)	-	-
Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю	68.17	48.56
Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну привiлейовану акцiю		

Таблиця 28.2. Розрахунок прибутку  що належить власникам простих та привiлейованих акцiй банку
	2020	2019
Прибуток (збиток) за рiк  що належить власникам банку	34 086	24 279
Дивiденди за простими та привiлейованими акцiями	-	9 618
Нерозподiлений прибуток (збиток) за рiк	34 086	24 279
Нерозподiлений прибуток (збиток) за рiк  що належить власникам привiлейованих акцiй в залежностi вiд умов акцiй	-	-
Дивiденди за привiлейованими акцiями  за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом року	-	-
Прибуток (збиток) за рiк  що належить власникам привiлейованих акцiй	-	-
Нерозподiлений прибуток (збиток) за рiк  що належить власникам простих акцiй залежно вiд умов акцiй	34 086	24 279
Дивiденди за простими акцiями  за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом року	-	9 618
Прибуток (збиток) за рiк  що належить акцiонерам - власникам простих акцiй	34 086	24 279


29. 

Примiтка 29. Дивiденди
Таблиця 29.1. Дивiденди
	2020	2019
	за простими 
акцiями	за простими акцiями
Залишок за станом на початок перiоду	  9 618	-
Дивiденди  за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду	-	  9 618
Дивiденди  виплаченi протягом перiоду	-	-
Залишок за станом на кiнець перiоду	9 618	9 618
Дивiденди на акцiю  за якими прийнято рiшення
щодо виплати протягом перiоду	-	19.24

У звiтному 2020 роцi на Загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення не нараховувати дивiденди.  
У попередньому  2019 роцi,  на виконання рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2019 року, Банком був утриманий та перерахований до державного бюджету України податок з доходiв фiзичних осiб у розмiрi 5% вiд нарахованої суми дивiдендiв та вiйськовий збiр у розмiрi 1,5 % вiд нарахованої суми дивiдендiв. Перерахування податкiв до державного бюджету України було здiйснено 27.06.2019 року.
У звiтному роцi виплата дивiдендiв акцiонерам Банком не була здiйснена у зв'язку iз наявнiстю регуляторних обмежень.


30. 

Примiтка 30. Операцiйнi сегменти
Таблиця 30.1. Доходи  витрати та результати звiтних сегментiв за 2020 рiк 
	Найменування звiтних сегментiв	Iншi сег-менти та операцiї	Вилучення	Усього
	послуги корпо-ративним 
клiєнтам	послуги фiзичним особам	Мiжбанкiвський бiзнес			
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв	345 293	457 778	73 992	12 754	-	889 817
Процентнi доходи 	287 787	125 903	68 890	-	-	482 580
Комiсiйнi доходи	57 506	319 736	5 102	-	-	382 344
Iншi операцiйнi доходи	-	12 139	-	12 754	-	24 893
Дохiд вiд iнших сегментiв	-	-	-	-	-	-
Усього доходiв сегментiв	  345 293 	  457 778 	  73 992 	  12 754 	 - 	  889 817 
Процентнi витрати 	(90 047)	(117 594)	(3 316)	(5 259)	-	(216 216)
Комiсiйнi витрати	-	(16 251)	(5 410)	(451)	-	(22 112)
Результат вiд переоцiнки  фiнансо-вих iнструментiв  що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток			(17 634)		-	(17 634)
Чистий прибуток/(збиток) вiд опе-рацiй iз борговими фiнансовими iн-струментами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд	-	-	-	78	-	78
Результат вiд операцiй з iноземною валютою	                                 - 	                             - 	(24 622)	                                - 	                          - 	(24 622)
Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою	                                 - 	                             - 	111 690	                                - 	                          - 	111 690
Чистий збиток/прибуток вiд змен-шення корисностi фiнансових активiв	(76 962)	(61 496)	19 447		-	(119 011)
Чистий збиток вiд зменшення корисностi iнших активiв	-	-	-	(12 409)	-	(12 409)
Чистий збиток/ (прибуток) вiд збi-льшення /зменшення резервiв за зобов'язаннями	                   (1 800)	-	-	-	-	 (1 800)
Чистий прибуток/(збиток) вiд при-пинення визнання фiнансових активiв  якi облiковуються  за амортизованою собiвартiстю	-	  11 028	-	-	-	  11 028
Накопичений прибуток/(збиток) вiд перекласифiкацiї фiнансових активiв  якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд до справедливої вартостi через прибуток або збиток	-	-	  30 878	-	-	  30 878
Витрати на виплати працiвникам	-	-	-	(186 042)	-	(186 042)
Витрати зносу та амортизацiя	-	-	-	(39 826)	-	(39 826)
Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати	-	-	-	(360 747)	-	(360 747)
Прибуток/(збиток) до оподаткування	176 484	273 465	154 147	(561 024)	-	  43 072
Витрати на податок на прибуток	-	-	-	(8 986)	-	(8 986)
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА	176 484	273 465	154 147	(570 010)	-	  34 086
Прибуток (збиток)						  34 086

Таблиця 30.2. Доходи  витрати та результати звiтних сегментiв за 2019 рiк 
	Найменування звiтних сегментiв	Iншi сег-менти та операцiї	Вилучення	Усього
	послуги корпо-ративним 
клiєнтам	послуги фiзичним особам	Мiжбанкiвський бiзнес			
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв	340 405	390 218	62 000	12 163	-	804 786
Процентнi доходи 	288 192	61 882	54 038	-	-	404 112
Комiсiйнi доходи	52 213	320 554	7 962	-	-	380 729
Iншi операцiйнi доходи	-	7 782	-	12 163	-	19 945
Дохiд вiд iнших сегментiв	-	-	-	-	-	-
Усього доходiв сегментiв	  340 405 	  390 218 	  62 000 	  12 163 	 - 	  804 786 
Процентнi витрати 	(105 914)	(145 096)	(2 753)	(4 290)	-	(258 053)
Комiсiйнi витрати	-	(16 317)	(4 021)	(317)	-	(20 655)
Результат вiд переоцiнки  фiнансо-вих iнструментiв  що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток	-	-	14 154	-	-	-
Результат вiд операцiй з iноземною валютою	-	-	27 287	-	-	27 287
Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою	-	-	(10 244)	-	-	(10 244)
Чистий збиток/прибуток вiд змен-шення корисностi фiнансових активiв	(16 769)	(12 628)	10 916	-	-	(18 481)
Чистий збиток вiд зменшення корисностi iнших активiв	-	-	-	(3)	-	(3)
Чистий збиток/ (прибуток) вiд збi-льшення /зменшення резервiв за зобов'язаннями	(1 679)	-	-	-	-	(1 679)
Чистий прибуток/(збиток) вiд при-пинення визнання фiнансових активiв  якi облiковуються  за амортизованою собiвартiстю	-	7 534	-	-	-	7 534
Накопичений прибуток/(збиток) вiд перекласифiкацiї фiнансових активiв  якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд до справедливої вартостi через прибуток або збиток	-	-	3 874	-	-	3 874
Витрати на виплати працiвникам	-	-	-	(155 482)	-	(155 482)
Витрати зносу та амортизацiя	-	-	-	(34 411)	-	(34 411)
Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати	-	-	-	(328 605)	-	(328 605)
Прибуток/(збиток) до оподаткування	216 043	223 711	101 213	(510 945)	-	30 022
Витрати на податок на прибуток	-	-	-	(5 743)	-	(5 743)
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА	216 043	223 711	101 213	(516 688)	-	24 279
Прибуток (збиток)						24 279

Таблиця 30.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2020 рiк
 	Послуги корпора-тивним клiєнтам	Послуги фiзи-чним особам	Мiжбанкiвський бiзнес	Iншi сегме-нти та опе-рацiї	Усього
 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ					
Активи сегментiв	1 121 806	355 217	1 950 226	                      -    	  3 427 249 
Усього активiв сегментiв	1 121 806	355 217	1 950 226	                      -    	  3 427 249 
Нерозподiленi активи	                       -    	                       -    	                        -    	601 007	  601 007 
Усього активiв	  1 121 806 	  355 217 	  1 950 226 	  601 007 	  4 028 256 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ					
Зобов'язання сегментiв	1 847 792	1 478 257	8 908	                      -    	  3 334 957 
Усього зобов'язань сегментiв	1 847 792	1 478 257	8 908	                      -    	  3 334 957 
Нерозподiленi зобов'язання	                       -    	                       -    	                        -    	96 146	  96 146 
Усього зобов'язань	  1 847 792 	  1 478 257 	  8 908 	  96 146 	  3 431 103 
IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI					
Капiтальнi iнвестицiї				15 263	15 263
Амортизацiя 				(14 259)	(14 259)

Таблиця 30.4. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2019 рiк
 	Послуги корпора-тивним клiєнтам	Послуги фiзи-чним особам	Мiжбанкiвський бiзнес	Iншi сегме-нти та опе-рацiї	Усього
 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ					
Активи сегментiв	2 067 726	360 148	804 543	-	3 232 417
Усього активiв сегментiв	2 067 726	360 148	804 543	-	3 232 417
Нерозподiленi активи	-	-	-	586 734	586 734
Усього активiв	2 067 726	360 148	804 543	586 734	3 819 150
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ					
Зобов'язання сегментiв	1 717 812	1 399 735	85 262	-	3 202 809
Усього зобов'язань сегментiв	1 717 812	1 399 735	85 262	-	3 202 809
Нерозподiленi зобов'язання	-	-	-	55 326	55 326
Усього зобов'язань	1 717 812	1 399 735	85 262	55 326	3 258 136
IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI					
Капiтальнi iнвестицiї				2 780	2 780
Амортизацiя 				(11 843)	(11 843)


Для цiлей складання звiтностi операцiї Банку подiляються на такi сегменти:
Послуги корпоративним клiєнтам: цей бiзнес-сегмент включає обслуговування поточних рахункiв юридичних осiб  залучення депозитiв  надання кредитних лiнiй у формi "овердрафт"  обслуговування карткових рахункiв  надання кредитiв та iнших видiв фiнансування  операцiї з iноземною валютою. 
Послуги фiзичним особам: надання банкiвських послуг приватним фiзичним особам. Цей сегмент включає тi самi види банкiвських продуктiв  що й сегмент корпоративного банкiвського обслуговування  а також послуги з вiдкриття та ведення рахункiв та фiзичних осiб  у тому числi рахункiв для особистого використання поточних та ощадних рахункiв  залучення депозитiв  обслуговування кредитних карток за зарплатними проектами. 
Мiжбанкiвський бiзнес: операцiї на мiжбанкiвському ринку  операцiї з цiнними паперами  що емiтованi НБУ  операцiї з валю-тою.
Iнше сегменти та операцiї:  включає операцiї з метою забезпечення дiяльностi Банку  основнi засоби та нематерiальнi активи  вiдстроченi податковi активи  передоплату та дебiторську заборгованiсть  пов'язанi з адмiнiстративно-господарською дiяльнiстю Банку.
 
Таблиця 30.5. Iнформацiя про географiчнi регiони
	2020	2019
	Україна	iншi 
країни	усього	Україна	iншi країни	усього
Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв	889 817	-	889 817	804 786	-	804 786
Основнi засоби	58 442	-	58 442	59 521	-	59 521



31. 

Примiтка 31. Управлiння фiнансовими ризиками
Метою управлiння фiнансовими ризиками в Банку є: 
 	забезпечення прибуткової дiяльностi з урахуванням помiрного рiвня ризикiв; 
 	дотримання усiх вимог Нацiонального банку України щодо управлiння ризиками;
 	наближення стандартiв управлiння ризиками до методичних рекомендацiй Базельського комiтету (зокрема, змiни в нормативнiй базi Банку з управлiння ризиками передбачають поступовий перехiд вiд Базель I до Базель II-III).
Система управлiння ризиками в Банку побудована таким чином, що в нiй задiянi всi рiвнi менеджменту: Наглядова рада визначає стратегiю розвитку Банку, формує стратегiю та полiтику управлiння ризиками; Комiтет з управлiння ризикiв контролює стан виконання заходiв щодо оперативного усунення недолiкiв у функцiонуваннi системи управлiння ризиками, виконання рекомендацiй i зауважень пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, зовнiшнiх аудиторiв, Нацiонального банку та iнших контролюючих органiв;  Правлiння Банку здiйснює оперативне управлiння дiяльнiстю Банку, загальне керiвництво процесом управлiння ризиками, реалiзовує полiтики управлiння ризиками, затвердженi Наглядовою Радою Банку, забезпечує впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв; Управлiння ризикiв забезпечує безпосереднiй аналiз, монiторинг та контроль ризикiв, вплив яких на показники Банку є найбiльш вiдчутним.
Крiм того, в Банку створено та на постiйнiй основi дiють колегiальнi органи (Кредитний комiтет, Комiтет з управлiння активами та пасивами, Тарифний комiтет, Тендерний комiтет), задача яких у тому числi полягає i в оперативному вирiшеннi тактичних завдань з управлiння ризиками.
Рiвень iснуючої в Банку системи ризик-менеджменту повнiстю вiдповiдає обсягам та складностi операцiй, якi вiн проводить. Банк використовує сучасний аналiтичний модуль "Аналiзатор активiв та пасивiв", що дозволяє автоматизовано отримувати управлiнську звiтнiсть для керiвництва з основних видiв ризикiв, що дозволяє оперативно приймати необхiднi рiшення щодо мiнiмiзацiї негативного впливу ризикiв на фiнансовi показники Банку.
Серед фiнансових ризикiв, якi на систематичнiй основi (щоденно) управляються Банком, слiд видiлити традицiйнi з них: кредитний ризик, ринковий ризик (процентний, валютний та цiновий) та ризик лiквiдностi.

Кредитний ризик
Кредитний ризик (найбiльш значимий серед усiх ризикiв) - це ризик непогашення позичальником кредиту та процентiв за ним. Мiнiмiзацiя цього ризику досягається за рахунок запровадження Банком чiтких кредитних процедур проведення кредитних операцiй та зважених методик, що використовуються при аналiзi платоспроможностi позичальника, а також за рахунок кредитування переважно пiд лiквiдне забезпечення (нерухомiсть, майновi права на грошовi депозити та iншi).
Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi кредитним ризиком, слiд видiлити: встановлення лiмiтiв на кредитнi операцiї (на позичальника, на галузi економiки, за географiчним принципом, на пов'язаних осiб тощо); дотримання обов'язкових економiчних нормативiв Нацiонального банку України (нормативiв кредитного ризику); використання сучасних методик аналiзу дiяльностi позичальника; встановлення кредитних рейтингiв за власною шкалою Банку, виходячи з фiнансової стiйкостi позичальникiв; страхування заставного майна та фiнансових ризикiв; застосування рiзних методiв оцiнки ринкової вартостi заставленого майна (дохiдного, витратного методiв та методу аналогiв); проведення стрес-тестування кредитного портфелю з урахуванням змiн бiзнес-середовища.
При проведеннi кредитних операцiй обов'язково дотримується нормативiв кредитних ризикiв, встановлених Нацiональним Банком України (Iнструкцiя про порядок регулювання дiяльностi Банкiв в Українi, затверджена Постановою Правлiння Нацiонального Банку України вiд 28.08.2001 № 368): 
максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7); 
великих кредитних ризикiв (Н8). Кредитний ризик, що приймається вiдносно одного контрагента або групи пов'язаних контрагентiв, вважається великим, якщо сума всiх вимог до цього контрагента або групи пов'язаних контрагентiв i всiх позабалансових зобов'язань, наданих Банком контрагенту або групi пов'язаних контрагентiв, становить бiльше 10 % регулятивного капiталу Банку; 
Значення нормативiв кредитного ризику (Н7  Н8  Н9) розраховуються згiдно вимог Нацiонального банку України та щоденно контролюються керiвництвом Банку. Станом на 31 грудня 2020 року становили Н7 - 21.90 % (при нормативному значеннi не бiльше 25%)  Н8 - 140.18  % (при нормативному значеннi не бiльше 800%)  Н9 - 22.71% (при нормативному значеннi не бiльше 25%) (2019; Н7 - 21.47%  Н8 - 283.12%  Н9 - 162.19%). 
Нацiональним Банком України затверджено План заходiв Банку щодо приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог законодавства та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо операцiй з пов'язаними з банком особами, а саме: приведення нормативу Н9 до нормативного значення. План розрахований на 5 рокiв. Банк дотримується встановленого Плану.
 Максимальна величина кредитного ризику представлена наступним чином:

Звiт про  фiнансовий стан	2020	2019
Грошовi кошти та їх еквiваленти (за вирахуванням готiвкових грошових коштiв)	674 282	  528 782
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв	1 463 446	  2 415 991
Iнвестицiї в цiннi папери (включаючи ОВДП)	889 009	  212 570
Iншi фiнансовi активи 	399 465	  75 074
	3 426 202	  3 232 417
Позабалансовi статтi		
Зобов'язання  пов'язанi з кредитуванням 	  1 177 408 	  562 624 
Гарантiї	  1 953 656 	  2 073 020 
	  3 131 064 	  2 635 644 

Кредитна якiсть фiнансових активiв контролюється Банком шляхом встановлення зовнiшнiх та внутрiшнiх кредитних рейтингiв позичальникiв. Кредитну якiсть за класом активiв, що стосуються статей звiту про фiнансовий стан, пов'язаних з кредитуванням, на основi зовнiшнiх рейтингiв та прийнятої в Банку системи кредитних рейтингiв, розкрито у Примiтках 6 та 7.

Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик непередбачуваних втрат Банку внаслiдок несприятливих змiн валютних курсiв, вiдсоткових ставок, цiн на акцiй тощо. Згiдно класифiкацiї Базельського комiтету ринковi ризики подiляється на валютний ризик, процентний ризик та цiновий ризик. Управлiння ринковим ризиком згiдно вищенаведеної класифiкацiї централiзовано здiйснює Управлiння ризикiв, використовуючи передовi методи вимiрювання, оцiнки та контролю за їх рiвнем. Звiти щодо ринкового ризику заслуховує Комiтет з управлiння активами та пасивами, яким потiм приймає рiшення щодо коригування ризикових позицiй з урахуванням очiкуваних/прогнозних рiвнiв курсiв валют, процентних ставок, цiн на цiннi папери.
Найбiльший вплив на дiяльнiсть Банку створюють валютний та процентний ризик, тодi як вплив цiнового ризику фактично вiдсутнiй.

Валютний ризик
Валютний ризик (складова ринкова ризику) - це ризик, пов'язаний з iснуючим або потенцiйним впливом на надходження Банку внаслiдок несприятливих коливань обмiнних курсiв iноземних валют та вартостi банкiвських металiв. Мiнiмiзацiя цього ризику досягається за рахунок здiйснення Банком валютно-обмiнних операцiй виключно в рамках лiмiтiв валютної позицiї.
Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi валютним ризиком, слiд видiлити: VAR-методологiя; встановлення лiмiтiв на максимально можливi розмiри валютної позицiї; дотримання обов'язкових економiчних нормативiв Нацiонального банку України (нормативiв валютного ризику); хеджування валютних ризикiв; проведення бек-тестування, стрес-тестування при рiзних сценарiях розвитку фiнансових ринкiв.

Таблиця 31.1. Аналiз валютного ризику
	2020	2019
	монетарнi активи	монетарнi зобов'язання	похiднi фiнансовi iнстру-менти	чиста 
позицiя	монетарнi активи	монетарнi зобов'я-зання	похiднi фiнансовi iнструме-нти	чиста позицiя
Долари США	237 960	132 283	(87 349)	18 328	237 960	132 283	(87 349)	18 328
Євро	93 321	100 169	-	(6 848)	93 321	100 169	-	(6 847)
Фунти стерлiнгiв	2	5	-	(3)	2	5	-	(3)
Iншi валюти 	526	79	-	447	526	79	-	447
Усього	331 809	232 536	(87 349)	11 924	331 809	232 537	(87 349)	11 923


Таблиця 31.2. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют  що встановленi на звiтну дату  за умови  що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими
	2020	2019
	вплив на прибуток (збиток)	вплив на власний капiтал	вплив на при-буток (зби-ток)	вплив на власний ка-пiтал
Змiцнення долара США на 20%	(644)	(644)	(3 998)	(3 998)
Послаблення долара США на 20%	644	644	3 998	3 998
Змiцнення євро на 20%	(95)	(95)	(524)	(524)
Послаблення євро на 20%	95	95	524	524
Змiцнення фунта стерлiнгiв на 20%	(9)	(9)	(1)	(1)
Послаблення фунта стерлiнгiв на 20%	9	9	1	1
Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв	(940)	(940)	120	120
Послаблення iнших валют та банкiвських металiв	940	940	(120)	(120)

Процентний ризик
Процентний ризик - це ризик, пов'язаний з iснуючим або потенцiйним впливом на надходження Банку внаслiдок несприятливих коливань вiдсоткових ставок. Мiнiмiзацiя цього ризику досягається за рахунок збалансування активiв та пасивiв, чутливих до змiн вiдсоткової ставки.
Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi процентним ризиком, слiд видiлити: ГЕП-аналiз та встановлення лiмiтiв на максимально можливi розриви невiдповiдностей мiж активами та пасивами, чутливими до змiн вiдсоткової ставки; управлiння структурою активiв та пасивiв за допомогою показникiв спреду, чистої процентної маржi, дохiдностi/вартостi окремих статей процентних активiв/пасивiв (в розрiзi рiзних валют); проведення виваженої цiнової полiтики з метою максимiзацiї чистого процентного доходу; проведення стрес-тестування при рiзних сценарiях розвитку фiнансових ринкiв.

Таблиця 31.3. Загальний аналiз процентного ризику
	На вимогу i менше 1 мiс.	Вiд 1 до 
12 мiс.	Бiльше року	Несхильнi до процентного ризику	Усього
2020					
Усього фiнансових активiв	704 283	1 289 802	1 166 830	868 212	4 029 127
Усього фiнансових зобов'язань	2 012 270	1 176 056	51 057	191 720	3 431 103
Чистий розрив за процентними ставками на кi-нець звiтного перiоду	(1 307 987)	113 746	1 115 773	676 492	598 024
2019					
Усього фiнансових активiв	1 036 106	1 724 671	1 042 458	354 823	4 158 059
Усього фiнансових зобов'язань	1 270 278	1 197 466	707 101	10 980	3 185 826
Чистий розрив за процентними ставками на кi-нець попереднього перiоду	(234 172)	527 205	335 357	343 843	972 233

У таблицi вiдображенi чутливi до змiни процентної ставки активи та зобов'язання за балансовою вартiстю та за термiнами погашення.
Проценти за всiма статтями активiв та зобов'язань, що наданi у таблицi, нараховуються за фiксованими ставками.
Таблиця 31.4. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами 
(%)
	2020	2019
	гривня	долари США	євро	iншi	гривня	долари США	євро	iншi
Активи								
Грошовi кошти та їх еквiваленти	0.79	-	-	-	1.15	-	-	-
Кошти в iнших банках	14.07	0.19	-	-	13.67	1.01	-	-
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв	20.67	6.35	5.11	-	20.85	6.09	5.52	-
Iнвестицiї в цiннi папери	12.01	4.30	-	-	13.55	8.95	-	-
Зобов'язання								
Кошти банкiв	0.82	-	-	-	13.54	-	-	-
Кошти клiєнтiв	9.56	1.87	2.09	-	12.91	3.99	3.16	-
поточнi рахунки	1.68	1.13	0.21	-	3.82	2.93	-	-
строковi кошти	12.38	2.11	2.87	-	15.74	4.10	3.73	-
Борговi цiннi папери  емiтованi банком	-	-	-	-	-	4.30	-	-
Зобов'язання орендаря з лiзингу (оренди)	10.23	-	-	-	7.40	-	-	-

У таблицi наведено данi за середньозваженою процентною ставкою. Процентна ставка розрахована у вiдсотках у рiчному обчисленнi.

Географiчний ризик
Таблиця 31.5. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за звiтний 2020 рiк
	Україна	ОЕСР	Iншi країни	Усього
Активи
 Грошовi кошти та їх еквiваленти 	862 031		6 181	868 212
 Похiднi фiнансовi активи 	1 047	-	-	1 047
 Кредити та заборгованiсть банкiв 	-	-	-	-
 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв	1 463 446	-	-	1 463 446
 Iнвестицiї в цiннi папери	889 009	-	-	889 009
 Iншi фiнансовi активи 	398 956	509	-	399 465
 Усього фiнансових активiв 	3 614 489	509	6 181	3 621 179
 Зобов'язання 
 Кошти в iнших банках 	-	-	-	-
 Кошти клiєнтiв 	3 125 305	35 987	142 693	3 303 985
 Iншi фiнансовi зобов'язання 	37 678	-	-	37 678
 Усього фiнансових зобов'язань 	3 162 983	35 987	142 693	3 341 663
 Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 	451 510	(35 478)	(136 512)	279 520
 Зобов'язання кредитного характеру 	3 131 064	-	-	3 131 064

Таблиця 31.6. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за 2019 рiк
	Україна	ОЕСР	Iншi країни	Усього
Активи
 Грошовi кошти та їх еквiваленти 	737 237		143	737 380
 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв	2 415 991	-	-	2 415 991
 Iнвестицiї в цiннi папери	212 570	-	-	212 570
 Iншi фiнансовi активи 	75 074	-	-	75 074
 Усього фiнансових активiв 	3 440 872	-	143	3 441 015
 Зобов'язання 
 Кошти в iнших банках 	1	-	-	1
 Кошти клiєнтiв 	2 383 227	2 963	709 612	3 095 802
 Похiднi фiнансовi зобов'язання 	1 663	-	-	1 663
 Борговi цiннi папери  емiтованi банком 	504	-	-	504
 Iншi фiнансовi зобов'язання 	111 522	-	-	111 522
 Усього фiнансових зобов'язань 	  2 496 917	2 963	709 612	  3 209 492
 Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 	  943 955	(2 963)	(709 469)	  231 523
 Зобов'язання кредитного характеру 	2 635 644	-	-	2 635 644

Концентрацiя географiчного ризику визначається на основi аналiзу активiв та зобов'язань з точки зору їх походження (мiсця реєстрацiї). При цьому, до географiчного ризику чутливi тi установи, якi проводять свою дiяльнiсть у рiзних економiчних середовищах,  спричинених рiзними полiтичними,  нормативними та юридичними умовами господарювання. При цьому невiрний вибiр для спрямування коштiв може призвести до фiнансових втрат.
Зважаючи на те, що Банк здiйснює свою дiяльнiсть лише на територiї України, географiчний ризик розглядається Банком як несуттєвий, тобто такий, що не має впливу на прибуток та капiтал Банку.

Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi - це ризик неможливостi Банку своєчасно та у повному обсязi виконати свої зобов'язання перед своїми клiєнтами та контрагентами. Мiнiмiзацiя цього ризику досягається за рахунок збалансування Банком власної структури активiв та зобов'язань по строкам повернення/погашення (у тому числi, в розрiзi основних валют, в яких Банк проводить операцiї).
Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi ризиком лiквiдностi, слiд видiлити: ГЕП-аналiз та встановлення лiмiтiв на максимально можливi розриви лiквiдностi; використання платiжного календаря; дотримання показникiв лiквiдностi (у тому числi, обов'язкових економiчних нормативiв Нацiонального банку України, коефiцiєнту покриття лiквiднiстю (LCR) та норми обов'язкового резервування); диверсифiкацiя активiв та пасивiв; пiдтримка в актуальному станi плану на випадок непередбачуваних ситуацiй; проведення стрес-тестування позицiї лiквiдностi Банку при рiзних сценарiях розвитку фiнансових ринкiв.

Таблиця 31.7. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 2020 рiк
	На вимогу та менше 1 мiс.	Вiд 1 до 12 мiс.	Вiд 12 мiс. до 5 рокiв	Понад 5 рокiв	Усього
Кошти клiєнтiв	1 864 697	1 232 096	89 956	117 236	3 303 985
Iншi фiнансовi зобов'язання	19 487	12 766	5 425	-	37 678
Фiнансовi гарантiї	65 918	1 579 452	308 286	-	1 953 656
Iншi зобов'язання кредитного характеру	31 505	620 313	521 388	4 202	1 177 408
Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями	1 981 607	3 444 627	925 055	121 438	6 472 727


Таблиця 31.8. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за 2019 рiк
	На вимогу та менше 1 мiс.	Вiд 1 до 12 мiс.	Вiд 12 мiс. до 5 рокiв	Понад 5 рокiв	Усього
Кошти клiєнтiв	1 102 056	1 150 538	242 727	434 424	2 929 745
Iншi фiнансовi зобов'язання	153 353	23 026	7 856	8 411	192 646
Фiнансовi гарантiї	324 237	1 039 542	709 136	-	2 072 915
Iншi зобов'язання кредитного характеру	12 104	398 990	143 673	7 856	562 623
Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями	1 591 750	2 612 096	1 103 392	450 691	5 757 929

Строки погашення визначаються вiд дати звiтностi до дати погашення згiдно з контрактом. Такi суми представляють контрактнi недисконтованi грошовi потоки, якi вiдрiзняються вiд сум, вiдображених у балансi, оскiльки балансовi суми базуються на дисконтованих грошових потоках.

Таблиця 31.9. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за 2020 рiк      
	На вимогу та менше 1 мiс.	Вiд 1 до  12 мiс.	Вiд 12 мiс. до 5 рокiв	Понад 5 рокiв	Усього
 Активи 
 Грошовi кошти та їх еквiваленти 	868 212	-	-	-	868 212
 Похiднi фiнансовi активи 		-	1 047	-	1 047
 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 	276 693	605 312	337 142	244 299	1 463 446
 Iнвестицiї в цiннi папери 	58 207	354 291	476 511		889 009
 Iншi фiнансовi активи 	385 779	10 882	2 804	-	399 465
 Усього фiнансових активiв 	1 588 891	970 485	817 504	244 299	3 621 179

 Кошти клiєнтiв 	1 864 697	1 232 096	89 956	117 236	3 303 985
Зобов'язання орендаря з лiзингу (оренди)	1 722	18 167	24 131	-	44 020
 Iншi фiнансовi зобов'язання 	19 487	12 766	5 425	-	37 678
 Усього фiнансових зобов'язань 	1 885 906	1 263 029	119 511	117 236	3 385 683
Чистий розрив лiквiдностi на 31 грудня	(297 015)	(292 544)	697 993	127 063	235 496
Сукупний розрив лiквiдностi на 31 грудня	(297 015)	(589 559)	108 433	235 496	235 496

Таблиця 31.10. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за 2019 рiк     
	На вимогу та менше 1 мiс.	Вiд 1 до  12 мiс.	Вiд 12 мiс. до 5 рокiв	Понад 5 рокiв	Усього
 Активи 
 Грошовi кошти та їх еквiваленти 	737 380	-	-	-	737,380
 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 	240 878	1 292 357	296 441	586 315	2 415 991
 Iнвестицiї в цiннi папери 	3 341	117 597	91 632	-	212 570
 Iншi фiнансовi активи 	47 582	694	25 993	805	75 074
 Усього фiнансових активiв 	1 029 181	1 410 648	414 066	587 120	3 441 015

 Кошти банкiв	1	-	-	-	1
 Кошти клiєнтiв 	1 229 361	1 175 533	253 353	437 555	3 095 802
 Похiднi фiнансовi зобов'язання 	1 663	-	-	-	1 663
 Борговi цiннi папери  емiтованi банком 	243	261	-	-	504
Зобов'язання орендаря з лiзингу (оренди)	2 324	12 176	4 374	-	18 874
 Iншi фiнансовi зобов'язання 	90 906	8 012	3 464	9 140	111 522
 Усього фiнансових зобов'язань 	1 324 497	1 195 982	261 191	446 695	3 144 767
Чистий розрив лiквiдностi на 31 грудня	(295 316)	214 666	152 875	140 425	212 650
Сукупний розрив лiквiдностi на 31 грудня	(295 316)	(80 650)	72 225	212 650	212 650

Данi фiнансових активiв i зобов'язань у таблицi наведенi за балансовою вартiстю  тобто з урахуванням дисконтованих грошових потокiв.
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Примiтка 32. Управлiння капiталом

Управлiння капiталом у Банку направлено  передусiм  на захист вiд можливих ризикiв  притаманних в його дiяльностi. Достатнiсть капiталу Банку контролюється як через виконання обов'язкових економiчних нормативiв Нацiонального банку України (нормативiв капiталу)  так i рекомендованих показникiв  встановлених Базельською угодою щодо капiталу. Зокрема  Банк щоквартально робить розрахунок достатностi капiталу вiдповiдно до рекомендацiй "Базель II" (кiлькiсний вимiр кредитного  ринкового та операцiйного ризику проведено шляхом застосування Стандартизованого пiдходу).
Основною метою управлiння капiталом Банку є забезпечення збалансованого зростання активiв та регулятивного капiталу. Зокрема  в полiтицi Банку з проведення активно-пасивних операцiй велике значення вiдводиться покращенню структури активiв  зважених з урахуванням коефiцiєнтiв ризикiв (недопущення занадто високої питомої ваги активiв  що мають зважуватися на коефiцiєнт ризику 100%). Також  з метою покращення рiвня капiталiзацiї (у разi необхiдностi) Банк може вiдмовитися вiд виплати дивiдендiв учасникам та/або забезпечити збiльшення обсягу регулятивного капiталу як за рахунок внескiв до статутного капiталу  так i за рахунок залучення субординованого боргу. Крiм того  Банком постiйно проводиться робота з мiнiмiзацiї вiдвернень з регулятивного капiталу: активно ведеться робота з погашення прострочених нарахованих доходiв  не допускається позитивних розривiв лiквiдностi строком понад 1 рiк тощо.

Норматив достатностi капiталу згiдно з вимогами Нацiонального банку України

Згiдно з вимогами Нацiонального банку України банки мають пiдтримувати показник достатностi капiталу на рiвнi 10% вiд суми активiв  зважених з урахуванням коефiцiєнтiв ризику. У таблицi нижче наведений норматив достатностi капiталу Банку  розрахований станом на 31 грудня 2019 та 2018 рокiв. Протягом звiтного та попереднього перiодiв Банк дотримувався всiх нормативiв капiталу  встановлених Нацiональним банком України. 

Таблиця 32.1. Структура регулятивного капiталу
	2020	2019
Регулятивний капiтал банку (РК)	555 163  	565 075
Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал	500 000  	500 000
Розкритi резерви  що створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку:		
Загальнi резерви та резервнi фонди  що створюються згiдно з законами України	35 776  	34 562
з них резервнi фонди	35 776  	34 562
Зменшення ОК (сума недосформованих резервiв; нематерiальних активiв за мiну-сом суми зносу; капiтальних вкладень у нематерiальнi активи; збиткiв минулих та поточного рокiв)	(27 064)	(11 843)
у тому числi: 		
Нематерiальнi активи за мiнусом  суми зносу	(27 064)	(11843)
Основний капiтал (ОК) (капiтал 1-го рiвня)	  508 712	522 719
Розрахунковий прибуток поточного року  	  46 451	42 356
результат поточного року	  88 035	79 192
прибуток минулих рокiв	  23 065	-
непокритий кредитний ризик	 ( 64 058)	(32 619)
нарахованi доходи, що не отриманi понад 30 днiв з дати їх нарахування, строк погашення яких не минув	  1 237	2 687
нарахованi доходи, строк сплати яких згiдно з договором минув	  21 396	5 893
фактично сформована сума резерву за нарахованими доходами	(22 042)	(4 363)
Додатковий капiтал (капiтал 2-го рiвня)	  46 451	42 356
Усього регулятивного капiталу	  555 163	565 075
Активи  зваженi за ризиком	  3 645 868	4 220 964
Сукупна сума вiдкритої валютної позицiї за всiма iноземними валютами	  5 102	21 557
Величина непокритого кредитного ризику	(64 058)	(32 619)
Норматив адекватностi регулятивного капiталу (нормативне значення - не менше 10%)	15.48%	13.42%
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Примiтка 33. Потенцiйнi зобов'язання Банку
Iнформацiя про подiї, що вiдбулися станом на кiнець 2020 року,  але не вiдображенi в iнших примiтках,  за якими ймовiрнiсть вибуття ресурсiв , що втiлюють економiчнi вигоди, не вiдповiдає визначенню зобов'язання  зокрема:

1) розгляд справ у судi.
Станом на звiтну дату, 31 грудня 2020 року в судах наявнi справи за участю Банку, по яких Банк є вiдповiдачем на суму 5 494 129,48 грн. 
В цiлому, як показує попереднiй аналiз судових процесiв, розгляд судових справ не несе за собою негативного ризику для фi-нансового стану та стабiльностi Банку.

2) потенцiйнi податковi зобов'язання.
Полiтика Банку з ведення податкового облiку спрямована на дотримання принципiв обережностi та обачливостi  здiйснюється в повнiй вiдповiдностi з дiючим законодавством  що регулює його дiяльнiсть  Банк нарахував всi вiдповiднi податки.
Банк не передбачає ризикiв   пов'язаних з виникненням потенцiйних податкових зобов'язань   та станом на кiнець звiтного перiоду не здiйснює оцiнку їх фiнансового впливу.
Правильнiсть складання податкових декларацiй  а також iншi питання дотримання законодавства  пiдлягають перевiрцi i вивченню з боку ряду контролюючих органiв. Контролюючий орган має право провести перевiрку та самостiйно визначити суму грошових зобов'язань платника податкiв не пiзнiше закiнчення 1095 дня (2 555 дня у разi проведення перевiрки контрольованої операцiї )  що настає за останнiм днем граничного строку подання податкової декларацiї.

3) зобов'язання за капiтальними iнвестицiями.
Зобов'язання за капiтальними iнвестицiями станом на кiнець дня 31.12.2020 року вiдсутнi.

4)дотримання особливих вимог.
Станом на 31 грудня 2020 року до Банку вiдсутнi вимоги щодо дотримання певних умов за отриманими позиковими коштами.

5) зобов'язання оперативного лiзингу (оренди).
Станом на звiтну дату в Банку вiдсутнi невiдмовнi договором про оперативний лiзинг (оренду).

6) зобов'язання з кредитування.
Станом на 31 грудня 2020 року сума зобов'язань, пов'язаних з кредитуванням (як правило, це вiдкличнi кредитнi лiнiї, наданi клiєнтам), становила  1 177 408 тис. грн. Їх можливий фiнансовий вплив на фiнансовi показники Банку є несуттєвим та не несе серйозних ризикiв (зокрема, ризику лiквiдностi).

Таблиця 37.1 Структура зобов'язань з кредитування
	2020	2019
Невикористанi кредитнi лiнiї	  1 177 408	  562 624
Гарантiї виданi	1 953 656	  2 073 020
Резерв за зобов'язаннями  що пов'язанi з кредитуванням	(4 461)	(2 661)
Усього зобов'язань  що пов'язанi з кредитуванням  за мiнусом резерву	3 126 603	 2 632 983

Таблиця 37.2 Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют
	2020	2019
Гривня	2 839 636	2 227 997
Долар США	252 972	218 268
Євро	33 995	186 718
Усього	3 126 603	2 632 983 

7) активи  що наданi в заставу  та активи  щодо яких є обмеження  пов'язане з володiнням  користуванням та розпорядженням ними.
Станом на 31.12.2020 р. та  31.12.2019 р. Банк не мав активiв  наданих в заставу  та таких  щодо яких є обмеження   пов'язане з володiнням  користуванням та розпорядженням ними.
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Примiтка 34. Похiднi фiнансовi iнструменти та хеджування
Таблиця 34.1. Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв  що облiковуються через прибутки або збитки
	2020	2019
	додатне значення справедливої 
вартостi	вiд'ємне значення справедливої 
вартостi	додатне значення справедливої 
вартостi	вiд'ємне значення справедливої 
вартостi
Форварднi контракти	-	-	-	-
Ф'ючерснi контракти	-	-	-	-
Контракти своп	50 000	(50 031)	  87 349 	 (87 349)
Опцiони	-	-	-	-
Чиста справедлива 
вартiсть	  1 047	-	-	(1 663)

Протягом звiтного перiоду  Банк не використовував похiднi фiнансовi iнструменти для облiку хеджування. 
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Примiтка 35. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть визначається Банком як сума  за яку фiнансовий iнструмент може бути обмiнений мiж обiзнаними та зацiкавленими учасниками за звичайних умов  iнших нiж примусовi чи лiквiдацiйнi. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є ринкова цiна фiнансового iнструмента. 
Банк розрахував справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв виходячи з наявної ринкової iнформацiї (якщо така iснує) та з використанням вiдповiдної методики оцiнки.
Для активiв з термiном до одного мiсяця справедлива вартiсть приблизно дорiвнює балансовiй вартостi у зв'язку з порiвняно високою термiновiстю цих фiнансових iнструментiв. Для бiльш довготермiнової заборгованостi iнших банкiв та перед iншими банками  вiдсотковi ставки  що застосовуються  вiдображають ринковi ставки  i  вiдповiдно  справедлива вартiсть наближається до балансової.
Балансова вартiсть цiнних паперiв  наявних для продажу  є адекватною оцiнкою їх справедливої вартостi. Процентнi цiннi папери  передбачають процентнi ставки  що вiдображають справедливi ринковi ставки  i  вiдповiдно  справедлива вартiсть наближається до балансової вартостi цих iнструментiв.
Справедлива вартiсть кредитного портфелю базується на характеристиках обслуговування кредиту та вiдсоткової ставки окремих кредитiв у кожному секторi портфелю. Оцiнка резервування на покриття збиткiв за кредитами проводиться з урахуванням премiї за ризик  що застосовується до рiзних видiв кредитiв  виходячи з таких факторiв як: поточна ситуацiя у секторi економiки  в якому функцiонує  позичальник  фiнансовий стан кожного позичальника та отриманi гарантiї. Вiдповiдно  резерв на покриття збиткiв за кредитами розглядається як зважена оцiнка можливих втрат  яка потрiбна для вiдображення впливу кредитного ризику.
В основному  кредити надаються за ринковими ставками  i тому поточнi балансовi залишки представляють собою зважену оцiнку справедливої вартостi. Вiдповiдно  балансова вартiсть  обчислена як амортизована вартiсть таких iнструментiв  є помiркованим наближенням до їх справедливої вартостi.
Для депозитiв з термiном до одного мiсяця справедлива вартiсть приблизно дорiвнює балансовiй вартостi у зв'язку з порiвняною короткостроковiстю цих фiнансових iнструментiв. Для бiльш довготермiнових депозитiв  вiдсотковi ставки  що застосовуються  вiдображають ринковi ставки i  вiдповiдно  справедлива вартiсть наближається до балансової.

Таблиця 35.1 Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних  що використовувалися для методiв оцiнки  активiв та зобов'язань за 2020 рiк
	Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки	Усього справедлива вартiсть	Усього балансова вартiсть
	ринковi коти-рування	модель оцiн-ки  що вико-ристовує спо-стережнi данi	модель оцiнки  що використовує показники  не пiдтвердженi ринковими даними		
	(1-й рiвень)	 (2-й рiвень)	(3-й рiвень)		
АКТИВИ					
Грошовi кошти та їх еквiваленти	-	  868 212	-	  868 212	  868 212
готiвковi кошти	-	193 930  	-	193 930  	193 930  
кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв)	-	6 408  	-	6 408  	6 408  
кореспондентськi рахунки  депозити та кредити овернайт у банках	-	  152 784	-	  152 784	  152 784
Депозитнi сертифiкати  емiтованi НБУ	-	515 090  	-	515 090  	515 090  
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв	-	-	1 463 446  	1 463 446  	1 463 446  
кредити юридичним особам 	-	-	1 114 149	1 114 149	1 114 149
кредити фiзичним особам-пiдприємцям	-	-	4 936	4 936	4 936
iпотечнi кредити фiзичних осiб	-	-	37 412	37 412	37 412
кредити на поточнi потреби фiзичним особам 	-	-	300 624	300 624	300 624
iншi кредити фiзичним особам	-	-	6 325	6 325	6 325
Iнвестицiї в цiннi папери	889 009	-	-	889 009	889 009
державнi облiгацiї	889 009	-	-	889 009	889 009
Похiднi фiнансовi активи	1 047	-	-	1 047	1 047
Iншi фiнансовi активи	-	  399 465` 	-	  399 465` 	  399 465` 
дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками	-	  19 828 	-	  19 828 	  19 828 
дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами	-	  1 246 	-	  1 246 	  1 246 
дебiторська заборгованiсть за операцiями з кредитовими та дебетовими картками 	-	  10 860 	-	  10 860 	  10 860 
дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами	-	  267 	-	  267 	  267 
грошовi кошти з обмеженим правом користування	-	  366 061 	-	  366 061 	  366 061 
iншi фiнансовi активи	-	  1 203 	-	  1 203 	  1 203 
Iнвестицiйна нерухомiсть	-	282 020	 -	282 020	282 020
Основнi засоби та нематерiальнi активи	-	  58 442 	 -	  58 442 	  58 442 
земельнi дiлянки	-	  87 	-	  87 	  87 
будiвлi  споруди та передавальнi при-строї	-	  33 454 	-	  33 454 	  33 454 
нематерiальнi активи	-	  24 901 	-	  24 901 	  24 901 
 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	-	-	-	-	-
Кошти клiєнтiв	-	  3 303 985	-	  3 303 985	  3 303 985
iншi юридичнi особи	-	  1 824 293 	-	  1 824 293 	  1 824 293 
фiзичнi особи	-	  1 479 692 	-	  1 479 692 	  1 479 692 
Iншi фiнансовi зобов'язання	-	  37 678 	-	  37 678 	  37 678 

Таблиця 35.2 Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних  що використовувалися для методiв оцiнки  активiв та зобов'язань за 2019 рiк
	Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки	Усього справедлива вартiсть	Усього балансова вартiсть
	ринковi коти-рування	модель оцiн-ки  що вико-ристовує спо-стережнi данi	модель оцiнки  що використовує показники  не пiдтвердженi ринковими даними		
	(1-й рiвень)	 (2-й рiвень)	(3-й рiвень)		
АКТИВИ					
Грошовi кошти та їх еквiваленти	-	737 380  	-	737 380  	737 380  
готiвковi кошти	-	208 598	-	208 598	201 773
кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв)	-	43 580	-	43 580	86 203
кореспондентськi рахунки  депозити та кредити овернайт у банках	-	295 963	-	295 963	185 773
Депозитнi сертифiкати  емiтованi НБУ	-	189 238	-	189 238	127 200
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв	-	-	2 415 991	2 415 991	2 415 991
кредити юридичним особам 	-	-	2 047 177	2 047 177	2 047 177
кредити фiзичним особам-пiдприємцям	-	-	16 785	16 785	16 785
iпотечнi кредити фiзичних осiб	-	-	41 733	41 733	41 733
кредити на поточнi потреби фiзичним особам 	-	-	302 348	302 348	302 348
iншi кредити фiзичним особам	-	-	7 949	7 949	7 949
Iнвестицiї в цiннi папери	212 570	-	-	212 570	212 570
державнi облiгацiї	212 570	-	-	212 570	212 570
Iншi фiнансовi активи	-	75 074	-	75 074	75 074
дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками	-	37 356	-	37 356	37 356
дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами	-	588	-	588	588
дебiторська заборгованiсть за операцiями з кредитовими та дебетовими картками 	-	8 118	-	8 118	8 118
дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами	-	1 613	-	1 613	1 613
грошовi кошти з обмеженим правом користування	-	25 835	-	25 835	25 835
iншi фiнансовi активи	-	1 563	-	1 563	1 563
Iнвестицiйна нерухомiсть	-	282 020	 -	282 020	282 020
Основнi засоби та нематерiальнi активи	-	59 521	 -	59 521	59 521
земельнi дiлянки	-	87	-	87	87
будiвлi  споруди та передавальнi при-строї	-	47 356	-	47 356	47 356
нематерiальнi активи	-	12 078	-	12 078	12 078
 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	-	-	-	-	-
Кошти банкiв	-	1	-	1	1
Кошти клiєнтiв	-	3 095 802  	-	3 095 802  	3 095 802  
iншi юридичнi особи	-	1 695 402	-	1 695 402	1 695 402
фiзичнi особи	-	1 400 400	-	1 400 400	1 400 400
Похiднi фiнансовi зобов`язання	1 663	-	-	1 663	1 663
Борговi цiннi папери  емiтованi банком	-	504	-	504	504
депозитнi сертифiкати	-	504	-	504	504
Iншi фiнансовi зобов'язання	-	111 522 	-	111 522  	111 522  

Протягом звiтного та попереднього перiодiв Банк не мав фiнансових активiв  справедливу вартiсть яких не можна достовiрно оцiнити. 

Банк не  утримував  заставу  яку дозволено продавати чи перезаставляти.


36. 

Примiтка 36. Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки

Таблиця 36.1 Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за звiтний 2020 рiк 

	Фiнансовi ак-тиви  якi об-лiковуються за  амортизо-ваною собiва-ртiстю	Фiнансовi активи  якi облi-ковуються за справедли-вою вартiстю через iнший сукупний дохiд	Фiнансовi активи  якi облiко-вуються за  справедливою вар-тiстю через  прибутки/(збитки)	Усього
		Борговi фiнан-совi активи  якi облiковуються за справедли-вою вартiстю через iнший су-купний дохiд	Iнстру-менти 
капiталу	Фiнансовi активи  якi при первiсному ви-знаннi облiко-вуються за справедливою вартiстю через прибутки /збитки	Фiнансовi активи  якi обов'язково облiкову-ються за справедли-вою вартiс-тю через прибутки /збитки	
АКТИВИ						
Грошовi кошти та їх еквiваленти	  669 693	-	-	-	-	  669 693
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв	  1 463 446 	-	-	-	-	  1 463 446 
кредити юридичним особам	  1 119 085 	-	-	-	-	  1 119 085 
кредити фiзичним особам	  306 949 	-	-	-	-	  306 949 
iпотечнi кредити	  37 412 	-	-	-	-	  37 412 
Iнвестицiї в цiннi папери	-	  889 009	-	-	-	  889 009
Похiднi фiнансовi активи	-	  1 047	-	-	-	  1 047
Iншi фiнансовi активи	  399 465 	-	-	-	-	  399 465 
дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками	  19 828 	-	-	-	-	  19 828 
дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами	  1 247 	-	-	-	-	  1 247 
дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними карт-ками	  10 860 	-	-	-	-	  10 860 
дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами	  267 	-	-	-	-	  267 
грошовi кошти з обмеженим правом користування	  366 061 	-	-	-	-	  366 061 
iншi фiнансовi активи	  1 203 	-	-	-	-	  1 203 
Усього фiнансових активiв	  2 532 604 	  890 056 	-	-	-	  3 422 660

Таблиця 36.2 Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за попереднiй 2019 рiк

	Фiнансовi ак-тиви  якi об-лiковуються за  амортизо-ваною собiва-ртiстю	Фiнансовi активи  якi облi-ковуються за справедли-вою вартiстю через iнший сукупний дохiд	Фiнансовi активи  якi облiко-вуються за  справедливою вар-тiстю через  прибутки/(збитки)	Усього
		Борговi фiнан-совi активи  якi облiковуються за справедли-вою вартiстю через iнший су-купний дохiд	Iнстру-менти 
капiталу	Фiнансовi активи  якi при первiсному ви-знаннi облiко-вуються за справедливою вартiстю через прибутки /збитки	Фiнансовi активи  якi обов'язково облiкову-ються за справедли-вою вартiс-тю через прибутки /збитки	
АКТИВИ						
Грошовi кошти та їх еквiваленти	485 201	-	-	-	-	485 201
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв	2 415 991  	-	-	-	-	2 415 991  
кредити юридичним особам	2 063 962  	-	-	-	-	2 063 962  
кредити фiзичним особам	310 297  	-	-	-	-	310 297  
iпотечнi кредити	41 733  	-	-	-	-	41 733  
Iнвестицiї в цiннi папери	-	212 570  	-	-	-	212 570  
Iншi фiнансовi активи	75 074	-	-	-	-	75 074
дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками	37 356	-	-	-	-	37 356
дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами	588	-	-	-	-	588
дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними карт-ками	8 118	-	-	-	-	8 118
дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами	1 613	-	-	-	-	1 613
грошовi кошти з обмеженим правом користування	25 835	-	-	-	-	25 835
iншi фiнансовi активи	1 563	-	-	-	-	1 563
Усього фiнансових активiв	2 976 267  	212 570	-	-	-	3 188 837  

Таблиця 36.3 Фiнансовi зобов'язання за категорiями оцiнки за звiтний 2020 рiк
	Фiнансовi зо-бов'язання  якi об-лiковуються за  амортизованою со-бiвартiстю	Фiнансовi зобов'язання  якi облiковуються за  спра-ведливою вартiстю через  прибутки/(збитки)	Усього
		Фiнансовi зобов'язання  якi при первiсному ви-знаннi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки /збитки	Фiнансовi зобов'язання утриманi для торгiвлi	
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ				
Кошти клiєнтiв	  3 303 985	-	-	  3 303 985
Iншi фiнансовi зобов'язання 	  37 678	-	-	  37 678
Усього фiнансових зобов'язань	  3 341 663	-	-	  3 341 663

Таблиця 36.4 Фiнансовi зобов'язання за категорiями оцiнки за попереднiй  2019 рiк
	Фiнансовi зо-бов'язання  якi об-лiковуються за  амортизованою со-бiвартiстю	Фiнансовi зобов'язання  якi облiковуються за  спра-ведливою вартiстю через  прибутки/(збитки)	Усього
		Фiнансовi зобов'язання  якi при первiсному ви-знаннi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки /збитки	Фiнансовi зобов'язання утриманi для торгiвлi	
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ				
Кошти банкiв	1	-	-	1
Кошти клiєнтiв	3 095 802	-	-	3 095 802
Похiднi фiнансовi зобов'язання	-	1 663	-	1 663
Борговi цiннi папери 
емiтованi банком	504	-	-	504
Iншi фiнансовi зобов'язання 	111 522	-	-	111 522
Усього фiнансових зобов'язань	3 207 829	1 663	-	3 209 492



37. 

Примiтка 37. Операцiї з пов'язаними сторонами  

У звiтному роцi пiдхiд до визначення пов'язаних з Банком осiб не змiнився. Для цiлей складання цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються зв'язаними  якщо вони находяться пiд спiльним контролем  або якщо одна сторона контролює iншу або має можливiсть у значнiй мiрi впливати на фiнансовi та операцiйнi рiшення iншої сторони у вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн". При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з зв'язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин  а не лише юридична форма. 
У ходi дiяльностi проводяться банкiвськi операцiї з основними акцiонерами  провiдним управлiнським персоналом  асоцiйованими особами та iншими пов'язаними сторонами. Цi операцiї включають здiйснення розрахункiв  надання кредитiв  проведення документарних операцiй  залучення депозитiв  операцiї з iноземною валютою.

Таблиця 37.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець 2020 року
	Найбiльшi учас-ники  (акцiонери) банку	Провiдний управлiнський персонал	Асоцiйованi компанiї	Iншi  пов'я-занi сторони 
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка  0 1 -33 %)	  114 	  73 	  158 453 	  182 546 
Резерв пiд заборгованiсть за кредитами  станом на 31 грудня	(8)	(5)	(4 596)	(53 710)
Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 1 -23 %)	  772 	  225 	  14 627 	  185 369 
Резерви за зобов'язаннями	(7)	-	(5)	-
Iншi зобов'язання	9 085 	- 	- 	-

Таблиця 37.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2020 рiк
	Найбiльшi учас-ники  (акцiонери) банку	Провiдний управлiнський персонал	Асоцiйованi компанiї	Iншi  пов'я-занi сторони 
Процентнi доходи 	 - 	  7 	  47 444 	  23 158 
Процентнi витрати 	(45)	(35)	(1 554)	(15 952)
Комiсiйнi доходи	  269 	  36 	  1 976 	  1 201 
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв
 та коштiв в iнших банках	                      (6)	                      (3)	 (1 190) 	 (17 008) 

Таблиця 37.3. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець 2020 року
	Найбiльшi учас-ники  (акцiонери) банку	Провiдний управлiнський персонал	Асоцiйованi компанiї	Iншi  пов'я-занi сторони 
Iншi зобов'язання	  886 	  220 	  297 472 	  11 125 
Гарантiї наданi	 - 	 - 	  12 070 	 - 

Таблиця 37.4. Загальна сума кредитiв  наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом звiтного 2020 року
 	Найбiльшi уча-сники  (акцiо-нери) банку	Провiдний управлiнський персонал	Асоцiйованi компанiї	Iншi  пов'я-занi сторони 
Сума кредитiв  наданих пов'язаним сторонам 	  4 056 	  341 	  8 077 	  93 724 
Сума кредитiв  погашених пов'язаними сторонами 	            (4 390)	                (336)	      (986 682)	      (143 423)

Таблиця 37.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець 31 грудня 2019 року
	Найбiльшi учас-ники  (акцiонери) банку	Провiдний управлiнський персонал	Асоцiйованi компанiї	Iншi  пов'я-занi сторони 
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка  0 1 -33 %)	688 	140 	987 127	206 511 
Резерв пiд заборгованiсть за кредитами  станом на 31 грудня	(35)	(5)	(18 797)	(42 665)
Iншi активи	- 	- 	- 	- 
Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 1 -23 %)	17 258 	5 550 	114 119 	790 474 
Борговi цiннi папери  емiтованi банком	(7)	(1)	(2)	(3)
Резерви за зобов'язаннями	- 	- 	(3)	(134)
Iншi зобов'язання	9 085 	- 	- 	-

Таблиця 37.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за попереднiй 2019 рiк
	Найбiльшi учас-ники  (акцiонери) банку	Провiдний управлiнський персонал	Асоцiйованi компанiї	Iншi  пов'я-занi сторони 
Процентнi доходи 	- 	16 	71 419 	32 613 
Процентнi витрати 	(108)	(64)	(14 474)	(42 066)
Дивiденди	- 	- 	- 	- 
Комiсiйнi доходи	113	30 	1 571	271 
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв
 та коштiв в iнших банках	123	18	(18 732) 	(34 646)

Таблиця 37.7. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець попереднього 2019 року
	Найбiльшi учас-ники  (акцiонери) банку	Провiдний управлiнський персонал	Асоцiйованi компанiї	Iншi  пов'я-занi сторони 
Iмпортнi акредитиви	-	-	-	-
Iншi зобов'язання	810 	97 	1 000 	123 167 
Гарантiї наданi	- 	- 	94 	- 

Таблиця 37.8. Загальна сума кредитiв  наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом попереднього 2019 року
 	Найбiльшi уча-сники  (акцiо-нери) банку	Провiдний управлiнський персонал	Асоцiйованi компанiї	Iншi  пов'я-занi сторони 
Сума кредитiв  наданих пов'язаним сторонам 	  7 882 	  1 934 	  2 348 520 	  911 613 
Сума кредитiв  погашених пов'язаними сторонами 	            (7 756)	            (2 012)	  (2 923 055)	      (860 616)

Таблиця 37.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу
	2020	2019
	витрати	нараховане  зобов'язання	витрати	нараховане  зобов'язання
Поточнi виплати працiвникам	12 139	791	9 288	713
Виплати пiд час звiльнення	-	-	-	-


38. 

Примiтка 38. Подiї пiсля дати балансу

За оцiнкою керiвництва, суттєвих подiй мiж звiтною датою i датою затвердження рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2020 рiк, якi потребують її коригування i можуть вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, не вiдбувалося. 
Враховуючи складнi економiчнi умови, що викликанi пандемiєю, Банк буде продовжувати свою дiяльнiсть в рамках Стратегiї розвитку Банку на 2019-2022 роки враховуючи ризики викликанi пандемiєю та зниження економiчної активностi в Українi в та свiтi. В разi збiльшення тривалостi карантинних заходiв та продовження кризових явищ у економiцi, можливий перегляд темпiв розвитку та оптимiзацiя деяких напрямiв бiзнесу.



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ"
2
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
 30785437
4
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б
5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
2315
6
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 349/4, дата: 28.09.2017
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2020 по 31.12.2020
8
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
9
Пояснювальний параграф (за наявності)
Пояснювальний параграф



Операцiйне середовище

Звертаємо увагу на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Банку, а також на обставини, якi iснують на день випуску цього звiту, пов'язанi з епiдемiологiчною ситуацiєю у свiтi i в Українi зокрема, в результатi чого обмежується та призупиняється дiяльнiсть суб'єктiв господарювання. Iнформацiя щодо цього зазначена у примiтках 2, 4 та 38 до фiнансової звiтностi. Термiн дiї та наслiдки цих обставин ми не можемо спрогнозувати. Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки i вплив таких майбутнiх змiн  на операцiї та фiнансовий стан Банку може бути суттєвим. Наш звiт не був модифiкований щодо цього питання.




10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 993, дата: 27.10.2020
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 01.12.2020, дата закінчення: 16.04.2021
12
Дата аудиторського звіту
22.04.2021
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
610 000,00
14
Текст аудиторського звіту



ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА



Аудиторської фiрми "АКТИВ-АУДИТ"

за результатами аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi



АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" 



станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року

	

Цей Звiт незалежного аудитора адресується:  

ў	керiвництву АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ";

ў	Нацiональному банку України;

ў	Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

ў	всiм iншим можливим користувачам рiчної фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ".







Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi



Думка iз застереженням



Ми провели аудит фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (надалi - АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", Банк), що складається зi Звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2020 року, Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, Звiту про змiни у власному капiталi та Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.



На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2020 року та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.

Основа для думки iз застереженням



Ми зазначаємо, що за результатами аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк аудиторами була висловлена думка iз застереженням з огляду на збiльшення на звiтну дату резервiв за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв на суму 36 936 тис. грн., вiдповiдного зменшення зазначених активiв на звiтну дату та збiльшення витрат вiд зменшення корисностi фiнансових активiв у звiтному 2019 роцi. Зазначене потребувало вiдповiдного коригування вхiдних залишкiв та порiвняльної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року.



Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Банку згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв (включаючи мiжнароднi стандарти незалежностi) Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.



Ключовi питання аудиту



Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що нижченаведенi питання є ключовими питаннями аудиту, iнформацiю про якi слiд вiдобразити в нашому звiтi:

"	судження та оцiнки щодо кредитiв та заборгованостi клiєнтiв;

"	оцiнка справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi;

"	оцiнка iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд.



Судження та оцiнки щодо кредитiв та заборгованостi клiєнтiв 



Ми визначили цю область ключовим питанням аудиту, оскiльки оцiнка суми резерву пiд знецiнення кредитiв клiєнтiв було ключовою областю професiйних суджень керiвництва Банку. На звiтну дату кредити та заборгованiсть клiєнтiв складають 36,3% вiд загальних активiв Банку та мають суттєвий вплив на його фiнансовий стан, грошовi потоки та результати дiяльностi. 

При оцiнцi очiкуваних кредитних ризикiв клiєнтiв керiвництво Банку робить суттєвi судження щодо фiнансового стану позичальникiв, обсягу очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за кредитами, ринкової вартостi забезпечення за кредитними операцiями, рiвня ймовiрностi дефолту. 



Нашi аудиторськi процедури зокрема включали:

"	тестування ефективностi ключових контролiв, якi запровадженi управлiнським персоналом в процесi класифiкацiї активiв та визначення розмiру резервiв з урахуванням оцiнки очiкуваних збиткiв;

"	оцiнку та перевiрку ключових припущень, прийнятих управлiнським персоналом при оцiнках суттєвого збiльшення кредитного ризику, ймовiрностi настання дефолту, втрат в разi дефолту та оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв за кредитами клiєнтiв;

"	розгляд методологiї знецiнення, та перевiрку доречностi та точностi застосованих Банком вхiдних даних при розрахунку резервiв;

"	незалежну оцiнку розмiру створених резервiв пiд знецiнення кредитiв клiєнтам на основi перегляду iнформацiї, що мiститься в кредитних справах, включаючи оцiнку фiнансового стану позичальникiв, своєчаснiсть сплати заборгованостi, аналiз прогнозiв майбутнiх грошових потокiв тощо.  



Iнформацiя щодо кредитiв клiєнтiв та розмiру їх знецiнення наведена в примiтцi 7 до рiчної фiнансової звiтностi. Iнформацiя щодо суттєвих облiкових оцiнок, застосованих при визначеннi балансової вартостi кредитiв клiєнтiв, очiкуваних кредитних збиткiв за ними  наведена у примiтцi 4.



Оцiнка справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi



Станом на звiтну дату в складi активiв Банку враховуються iнвестицiйна нерухомiсть балансовою вартiстю 282 020 тис. грн., що складає 7,0% вiд загального обсягу активiв Банку на звiтну дату.



Ми визначили цю область ключовим питанням аудиту, оскiльки керiвництво Банку має застосовувати суттєвi судження, необхiднi для визначення справедливої вартостi зазначеного майна, з огляду на суттєву питому вагу загальних активiв в загальному обсязi активiв Банку та значний вплив зазначених активiв на капiтал Банку. Вартiсть вiдображення в балансi Банку зазначеного майна грунтується на висновках незалежних оцiнювачiв.  



Ми провели процедури з метою визначення дiапазону оцiнок, у якому найбiльш iмовiрно перебуває справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi та майна, що перейшло у власнiсть Банка як заставодержателя, зокрема:

"	оцiнили об'єктивнiсть, незалежнiсть зовнiшнiх оцiнювачiв, якi визначали ринкову вартiсть майна Банку на звiтну дату, а також проаналiзували основнi пiдходи та методологiю щодо визначення ринкової вартостi об'єктiв;

"	залучили експертiв з оцiнки нерухомостi з метою отримання незалежної думки щодо ринкової вартостi зазначених активiв Банку на звiтну дату. 

Крiм того, ми отримали належнi пiдтвердження щодо права власностi Банку на зазначенi активи та проаналiзували обставини, пов'язанi в тому числi iз судовими позовами, що можуть призвести до обмеження прав Банку на користування/розпорядження цими активами. 

Iнформацiя щодо iнвестицiйної нерухомостi розкрита в примiтцi 9 до рiчної фiнансової звiтностi.



Оцiнка iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд



Ми визначили цю область ключовим питанням аудиту, оскiльки оцiнка справедливої вартостi iнвестицiй в цiннi папери було ключовою областю професiйних суджень керiвництва Банку. На звiтну дату iнвестицiї в цiннi папери, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, складають 22,1% вiд загальних активiв Банку та мають суттєвий вплив на його фiнансовий стан, грошовi потоки та результати дiяльностi.



Нашi аудиторськi процедури зокрема включали отримання розумiння процесу оцiнки справедливої вартостi цiнних паперiв, джерел вхiдних даних та обгрунтованостi припущень управлiнського персоналу. Ми здiйснили аналiз суджень та припущень керiвництва Банку, що були використанi в процесi визначення справедливої вартостi цiнних паперiв, включаючи умови їх випуску.



Iнформацiя щодо iнвестицiй в цiннi папери розкрита в примiтцi 8 до рiчної фiнансової звiтностi. Iнформацiя щодо суттєвих облiкових оцiнок, застосованих при визначеннi справедливої вартостi цiнних паперiв, наведена у примiтках 4, 35. 



Пояснювальний параграф



Операцiйне середовище

Звертаємо увагу на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Банку, а також на обставини, якi iснують на день випуску цього звiту, пов'язанi з епiдемiологiчною ситуацiєю у свiтi i в Українi зокрема, в результатi чого обмежується та призупиняється дiяльнiсть суб'єктiв господарювання. Iнформацiя щодо цього зазначена у примiтках 2, 4 та 38 до фiнансової звiтностi. Термiн дiї та наслiдки цих обставин ми не можемо спрогнозувати. Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки i вплив таких майбутнiх змiн  на операцiї та фiнансовий стан Банку може бути суттєвим. Наш звiт не був модифiкований щодо цього питання.



Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї



Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi керiвництва (звiтi про управлiння) АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за 2020 рiк, (надалi - Звiт керiвництва), але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.



Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.



У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.



Вiдповiдно до вимог ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" повiдомляємо наступне.



Ми перевiрили iнформацiю, викладену в роздiлi "Звiт про корпоративне управлiння" Звiту керiвництва щодо:

"	дотримання Банком положень кодексу корпоративного управлiння,

"	проведених протягом звiтного перiоду загальних зборiв акцiонерiв Банку та прийнятих на зборах рiшень,

"	персонального складу Наглядової ради та Правлiння Банку, комiтетiв Правлiння Банку, та проведенi засiдання та прийнятих на них рiшень,



та не встановили суттєвих невiдповiдностей з iнформацiєю, викладеною в Кодексi корпоративного управлiння АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (затверджений Загальними зборами акцiонерiв Банку 24.07.2020р., протокол №20), iншими прийнятими Банком положеннями/полiтиками в частинi корпоративного управлiння, iншою iнформацiєю i або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту.



Ми розглянули питання, що мiстяться в роздiлi "Звiт про корпоративне управлiння" Звiту керiвництва, стосовно:

"	основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Банку;

"	перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Банку;

"	iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Банку;

"	порядку призначення та звiльнення посадових осiб Банка;

"	повноважень посадових осiб Банку,



та висловлюємо свою думку, що зазначена iнформацiя розкрита управлiнським персоналом з дотриманням вимог чинного законодавства, зокрема Законiв України "Про цiннi папери та фондову бiржу" та "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", узгоджена з iншими частинами рiчного звiту та не суперечить iнформацiї, отриманiй нами пiд час аудиту фiнансової звiтностi Банку.



Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть



Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.



При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.



Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями (Наглядова рада), несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Банку.



Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi



Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.



Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:

"	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

"	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

"	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

"	доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Банку продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Банк припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;

"	оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.



Ми повiдомляємо Наглядовiй радi iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаємо Наглядовiй радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.



З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй радi, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.













Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв



Вiдповiдно до п. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" надаємо наступну iнформацiю.

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення обов'язкового аудиту, дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень



Ми були призначенi на проведення обов'язкового аудиту дiяльностi АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗОЩАДЖЕНЬ" за 2020 рiк рiшенням Наглядової ради Банку вiд 23.09.2020р. (протокол №23/09-3).

Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень - 3 роки.

Опис та оцiнка ризикiв. Результативнiсть аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних iз шахрайством



Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей Звiт незалежного аудитора, ми виконали аудиторськi процедури з оцiнки ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що включають ризик завищення у фiнансовiй звiтностi вартостi активiв, а саме кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, iнвестицiйної нерухомостi, iнвестицiй в цiннi папери, повноти та достовiрностi визнання доходiв та витрат Банку через необгрунтоване застосування управлiнським персоналом облiкових оцiнок.  



Цiлями нашого аудиту стосовно шахрайства є: iдентифiкувати та оцiнювати ризики суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства; отримувати достатнi належнi аудиторськi докази щодо оцiнених ризикiв суттєвих викривлень, спричинених шахрайством, шляхом розробки та впровадження вiдповiдних заходiв; а також належним чином реагувати на шахрайство або пiдозри на шахрайство, виявленi пiд час аудиту.

Нашi процедури зокрема включали отримання розумiння правової та нормативної бази, що регулює дiяльнiсть Банку та мають прямий вплив на пiдготовку фiнансової звiтностi, перегляд ключових полiтик та перегляд кореспонденцiї з регуляторами, вiдповiднi запити до управлiнського персоналу Банку, включаючи керiвникiв юридичного пiдроздiлу, пiдроздiлiв з ризик-менеджменту та комплаєнс, пiдроздiлу внутрiшнього аудиту тощо.



Крiм того, у вiдповiдь на iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення ми:

"	розглянули питання щодо вибору та обгрунтованостi застосування управлiнським персоналом облiкової полiтики та облiкових оцiнок, в тому числi ключовi судження та припущення, що лежать в основi оцiнки майна Банку та визначення знецiнення фiнансових активiв;

"	розглянули ефективнiсть ключових контролiв Банку щодо процесiв визначення справедливої/балансової вартостi активiв;

"	вибiрково здiйснили тестування по сутi статей, що визначенi нами як такi, що схильнi до ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок помилки або шахрайства.



За результатами проведених процедур ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть Банку мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.



Ми надаємо наступнi твердження



Ми пiдтверджуємо, що цей Звiт незалежного аудитора узгоджений з нашим додатковим звiтом, наданим Наглядовiй радi Банку. 

Ми не надавали Банку послуги, забороненi законодавством, зокрема Законом України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 

ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" та ключовий партнер iз завдання є незалежними по вiдношенню до АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ". 

Протягом звiтного року ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" надавалися АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" послуги з проведення оцiнки якостi активiв та прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями (першого етапу оцiнки стiйкостi) Банку вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Iнформацiя про це розкрита у Звiтi керiвництва. ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" не надавала аудиторськi послуги будь-яким контрольованим Банком суб'єктам господарювання.

Обсяг аудиту та властивi для аудиту обмеження



Iнформацiя щодо обсягу нашого аудиту та властивих для аудиту обмежень розкрита у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi".

Обсяг аудиторської перевiрки визначається нами таким чином, щоб забезпечити отримання нами достатнiх i вiдповiдних аудиторських доказiв щодо:

"	суттєвих господарських операцiй Банку;

"	iнших операцiй, якi, незалежно вiд їх обсягу, характеризуються iстотним ступенем аудиторського ризику через сприйнятливiсть до шахрайства або з iнших причин;

"	доцiльностi припущення щодо безперервностi дiяльностi Банку, що використано при складаннi фiнансових звiтiв.



Характер i обсяг аудиторської роботи, яку ми виконуємо, безпосередньо пов'язанi з результатом проведених нами оцiнок ризику. Через невiд'ємнi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можуть бути невиявленими, навiть якщо аудит належно спланований та виконується вiдповiдно до МСА.

Вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Положення про порядок подання банком до Нацiонального банку України аудиторського звiту за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi" (затверджене постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.08.2018р. №90, iз змiнами та доповненнями) надаємо iнформацiю щодо: 

-	вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) даних щодо розподiлу активiв i зобов'язань Банку за строками до погашення у файлi з показниками статистичної звiтностi А7Х "Данi про структуру активiв та зобов'язань за строками", що складається Банком для подання до Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним;

-	дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань внутрiшнього контролю;

-	дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань внутрiшнього аудиту;

-	дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями;

-	дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань визнання пов'язаних iз Банком осiб та операцiй з ними;

-	дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань достатностi капiталу з урахуванням якостi активiв Банку;

-	дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань ведення бухгалтерського облiку.

Питання, якi викладенi в цьому Звiтi, розглядалися лише в рамках проведення аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2020 рiк на основi вибiркового тестування та з використанням принципу суттєвостi, як того вимагають Мiжнароднi стандарти аудиту. Ми використовували професiйне судження для оцiнки аудиторського ризику та розробки аудиторських процедур, включаючи аналiз та перевiрку заходiв контролю. Цей роздiл параграфу "Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв" призначений для використання акцiонерами Банку, Наглядовою радою, керiвництвом Банку та Нацiональним банком України. Як зазначено вище, процедури з оцiнки питань щодо дiяльностi Банку та органiзацiї систем бухгалтерського контролю та внутрiшнього контролю мають обмежений характер, а критерiї оцiнки вищезазначених питань можуть вiдрiзнятися вiд критерiїв, що застосовуються Нацiональним банком України.

Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку статистичної звiтностi, розробку, впровадження та пiдтримку процедур бухгалтерського облiку, внутрiшнього контролю, внутрiшнього аудиту, визнання пов'язаних iз Банком осiб та здiйснення операцiй з ними, визначення кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями, забезпечення достатностi капiталу вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

Нашою вiдповiдальнiстю є надання iнформацiї (оцiнки) щодо предмету перевiрки, зазначеного вище, на пiдставi проведеного нами аудиту.

Вiдповiднiсть (достовiрнiсть вiдображення) даних щодо розподiлу активiв i зобов'язань Банку за строками до погашення у файлi з показниками статистичної звiтностi А7Х "Данi про структуру активiв та зобов'язань за строками", що складається Банком для подання до Нацiонального банку, станом на 1 сiчня 2021 року



За результатами вибiркової перевiрки нами були встановленi випадки недостовiрного вiдображення Банком активiв i зобов'язань за строками у файлi з показниками статистичної звiтностi А7Х "Данi про структуру активiв та зобов'язань за строками", яка складається вiдповiдно до Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального банку України, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України №120 вiд 13.11.2018р. (iз змiнами та доповненнями), а саме:

-	заборгованостi позичальникiв за кредитними договорами на загальну суму 234 371 тис. грн., яка визнана Банком безнадiйною, проте вiдображена за строками "на вимогу"; 

-	необоротних активiв, що утримуються Банком для продажу, зi строком погашення "на вимогу";

-	окремi випадки вiдображення заборгованостi за кредитами клiєнтiв, фiнансової дебiторської заборгованостi за строками, залишкiв за поточними рахунками юридичних та фiзичних осiб, що не вiдповiдають договiрним строкам.

Зазначене не призводить до порушення Банком на звiтну дату нормативiв лiквiдностi, встановлених Нацiональним банком України.

Нормативи лiквiдностi, встановленi Нацiональним банком України, протягом звiтного року Банком дотримувалися. Водночас звертаємо увагу на примiтку 22 "Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення", в якiй розкривається iнформацiя, що Банк на звiтну дату має дефiцит активiв строком погашення до одного року, який склав 16% вiд загального обсягу активiв. Зазначене свiдчить про необхiднiсть посилення контролю та вдосконалення заходiв щодо управлiння ризиками лiквiдностi у короткостроковому перiодi.

 

Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань внутрiшнього контролю



Пiд час виконання аудиторських процедур нами було розглянуто - у межах, необхiдних для визначення характеру, послiдовностi та обсягу аудиторських процедур - заходи внутрiшнього контролю Банку. Застосованi нами процедури не мали за мету проведення повної та всеохоплюючої перевiрки системи внутрiшнього контролю Банку з цiллю визначення всiх можливих недолiкiв.



Через об'єктивнi обмеження, якi притаманнi будь-якiй системi внутрiшнього контролю, iснує ризик виникнення помилок та порушень, якi можуть залишитися невиявленими.



За результатами аудиту звертаємо увагу на необхiднiсть посилення внутрiшнього контролю в частинi оцiнки кредитних ризикiв за активними операцiями, впровадження механiзму та процедур з iдентифiкацiї та належного визнання забезпечення за зобов'язаннями в разi iснування високої ймовiрностi вибуття економiчних вигод, посилення контролю з боку керiвництва Банку щодо своєчасного усунення пiдроздiлами Банку виявлених за результатами внутрiшнього аудиту порушень та виконання наданих пiдроздiлом внутрiшнього аудиту рекомендацiй. 



З огляду на зазначене, а також з врахуванням притаманного Банку високого операцiйного ризику, вважаємо, що процедури внутрiшнього контролю Банку потребують вдосконалення. 

За результатами проведених процедур, за винятком питань, зазначених у попередньому параграфi та iнших роздiлах нашого звiту, нашу увагу не привернули iншi суттєвi аспекти, якi давали би нам пiдстави вважати, що заходи внутрiшнього контролю Банку не вiдповiдають нормативно-правовим вимогам Нацiонального банку України, з врахуванням обсягу операцiй та ризикiв, на якi наражається Банк. 



Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань внутрiшнього аудиту



Пiд час виконання аудиторських процедур нами було розглянуто - у межах, необхiдних для визначення характеру, послiдовностi та обсягу аудиторських процедур - заходи внутрiшнього аудиту Банку. Застосованi нами процедури не мали за мету проведення повної та всеохоплюючої оцiнки функцiї внутрiшнього аудиту Банку з цiллю визначення всiх можливих недолiкiв.



Вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Положення про органiзацiю внутрiшнього аудиту в банках України, затвердженого постановою Правлiння НБУ №311 вiд 10.05.2016р., в Банку створене Управлiння внутрiшнього аудиту, що пiдпорядковане та пiдзвiтне Наглядовiй радi Банку. Призначення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту погоджено Нацiональним банком України. Запланованi та затвердженi Наглядовою радою процедури пiдроздiлу внутрiшнього аудиту на 2020 рiк виконанi в повному обсязi з урахуванням змiн, що вносилися протягом звiтного року.  



За результатами проведених процедур та з урахуванням нижченаведеного, нашу увагу не привернули суттєвi аспекти, якi давали би нам пiдстави вважати, що процедури внутрiшнього аудиту Банку протягом звiтного року не вiдповiдали потребам, обсягам дiяльностi Банку та нормативно-правовим вимогам Нацiонального банку України.



З врахуванням вимог мiжнародних стандартiв професiйної практики внутрiшнього аудиту, що прийнятi Радою з Мiжнародних Стандартiв внутрiшнього аудиту, та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України протягом поточного року в Банку формалiзованi та запроваджуються оновленi процедури внутрiшнього аудиту, спрямованi на їх вдосконалення, зокрема в частинi конкретизацiї у програмах аудиторських перевiрок та аудиторських звiтах iнформацiї щодо методiв здiйснення аудиторської вибiрки, обгрунтування її обсягу та репрезентативностi; доопрацювання програми забезпечення та пiдвищення якостi внутрiшнього аудиту Банку.



Вважаємо, що потребує посилення контролю з боку керiвництва Банку та посилення вiдповiдальностi посадових осiб Банку щодо несвоєчасного усунення пiдроздiлами Банку виявлених за результатами внутрiшнього аудиту порушень та виконання наданих Управлiнням внутрiшнього аудиту рекомендацiй.



Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями



Визначення розмiру кредитного ризику протягом звiтного року здiйснювалося Банком з врахуванням вимог Положення про визначення банками України розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України №351 вiд 30.06.2016р. (iз змiнами та доповненнями, надалi - Положення №351). 



Тестування дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями, здiйснювалося в ходi виконання аудиторських процедур, а також на виконання вимог постанови Правлiння Нацiонального банку України №141 вiд 22.12.2017р. "Про затвердження Положення про здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв та банкiвської системи України" та рiшення Правлiння Нацiонального банку України №39-рш вiд 08.02.2021р. "Про затвердження Технiчного завдання для здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв i банкiвської системи України у 2020 роцi".



За результатами проведених процедур вважаємо, що розмiр кредитного ризику за активними операцiями Банку вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України Банку має бути збiльшений на 25 736 тис. грн., а процедури Банку щодо визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями потребують вдосконалення та посилення контролю, зокрема в частинi:

"	своєчасної iдентифiкацiї та визначення адекватного розмiру кредитного ризику за активом, спричиненого належнiстю боржника/контрагента до групи пов'язаних контрагентiв, впровадження порядку визначення оцiнки фiнансового стану юридичних осiб, що входять до групи пов'язаних контрагентiв, на пiдставi комбiнованої звiтностi;

"	врахування при розрахунку кредитного ризику ринкової вартостi забезпечення за кредитними операцiями вiдповiдно до вимог Положення №351;

"	коректного визначення класу боржника-фiзичної особи з врахуванням обсягу сукупного чистого доходу боржника - фiзичної особи та сукупного розмiру внескiв боржника на погашення боргу за кредитами.

Пiсля звiтної дати, станом на 01.04.2021р., Банком були частково усунутi зазначенi недолiки та за кредитами, за якими аудиторами був збiльшений кредитний ризик на звiтну дату на 165 тис. грн., визнанi кредитнi ризики вiдповiдно до вимог Положення №351 та визнанi додатковi витрати вiд знецiнення кредитiв на загальну суму 217 тис. грн.  



Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань визнання пов'язаних iз Банком осiб та операцiй з ними



Процедури Банку щодо визнання пов'язаних iз Банком осiб та здiйснення операцiй з ними грунтуються на вимогах Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi (затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України №368 вiд 28.08.2001р., iз змiнами та доповненнями), Положення про  визначення пов'язаних iз банком осiб, (затверджене постановою Правлiння Нацiонального банку України №315 вiд 12.05.2015р.), iнших нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.



Протягом звiтного року, до 23.07.2020р., Банком був не дотриманий норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з Банком особами (Н9). Пiсля цiєї дати та станом на звiтну дату  значення нормативу вiдповiдає нормативно-правовим вимогам Нацiонального банку України.



В ходi перевiрки нами не встановленi факти укладення Банком угод з пов'язаними особами на умовах, що не є (не були) поточними ринковими умовами та/або на умовах, вiдмiнних вiд стандартних за подiбними операцiям Банку з iншими клiєнтами.



Крiм зазначеного вище за результатами проведених процедур нашу увагу не привернули iншi суттєвi аспекти, якi давали би нам пiдстави вважати, що процедури з визнання Банком пов'язаних з ним осiб та операцiї з пов'язаними особами  протягом звiтного року не вiдповiдали нормативно-правовим вимогам Нацiонального банку України. 



Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань достатностi капiталу з урахуванням якостi активiв Банку



Вiдповiдно до фiнансової звiтностi Банку станом на кiнець дня 31.12.2020р. структура активiв Банку представлена таким чином: 36,3% - кредити та заборгованiсть клiєнтiв; 22,1% - iнвестицiї в цiннi папери; 21,6% - грошовi кошти та їх еквiваленти; 7,0% - iнвестицiйна нерухомiсть; 2,5% - основнi засоби, нематерiальнi активи та активи з права користування; iншi - 10,5%.



Вважаємо, що кредитному портфелю Банка притаманнi значнi ризики, а якiсть управлiння кредитним ризиком потребує вдосконалення з огляду на:

"	виявленi в ходi аудиту недолiки в частинi визнання кредитного ризику за кредитними операцiями;

"	суттєву питому вагу непрацюючих кредитiв, наданих юридичним та фiзичним особам, якi складають на звiтну дату вiдповiдно до файлу з показниками статистичної звiтностi 6BX "Данi про розмiр кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями" 31,8%;

"	негативнi тенденцiї змiни структури кредитного портфеля протягом звiтного року, зокрема зростання простроченої заборгованостi клiєнтiв, обсягу непрацюючих кредитiв, частки кредитної заборгованостi, яка не забезпечена заставою.



На звiтну дату балансова вартiсть iнвестицiй Банку в цiннi папери становить 889 009 тис. грн. (22,1% вiд загальних активiв), якi складаються з:

"	облiгацiї внутрiшньої державної позики (оцiненi за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд) балансовою вартiстю 889 009 тис. грн. (22,1% вiд активiв);

"	акцiї суб'єктiв господарювання  (оцiненi за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд) балансовою вартiстю 0 тис. грн. (в т.ч. номiнальна вартiсть - 784 тис. грн., переоцiнка - (784) тис. грн.); 

Крiм того, в складi статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти" облiковуються депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України (оцiненi за амортизованою собiвартiстю) балансовою вартiстю 515 090 тис. грн. (12,8% вiд активiв). 

Якiсть iнвестицiй Банку в цiннi папери на звiтну дату є задовiльною.



Станом на звiтну дату в складi активiв Банку враховуються iнвестицiйна нерухомiсть та   необоротнi активи, утримуванi для продажу, загальною балансовою вартiстю 290 350 тис. грн., що складає 7,2% вiд загального обсягу активiв Банку на звiтну дату, в тому числi:

"	iнвестицiйна нерухомiсть - 282 020 тис. грн. (7,0% вiд активiв);

"	необоротнi активи, утримуванi для продажу, - 8 330 тис. грн. (0,2% вiд активiв).

Вартiсть облiку зазначених активiв на звiтну дату грунтується на висновках незалежних оцiнювачiв. 

Враховуючи суттєвий вплив зазначених активiв на капiтал Банку, вважаємо, що Банку необхiдно вжити заходи щодо їх реалiзацiї з метою оптимiзацiї структури активiв та збiльшення частки працюючих активiв.



Станом на кiнець дня 31.12.2020р. зареєстрований та сплачений статутний капiтал Банку складає 500 000 тис. грн., розрахункове значення регулятивного капiталу Банку файлу з показниками статистичної звiтностi 6DX "Данi про дотримання економiчних нормативiв та лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї" станом на звiтну дату складало 555 163 тис. грн., що вiдповiдає вимогам, встановленим Нацiональним банком України. Нормативи капiталу, встановленi Нацiональним банком України, протягом звiтного року Банком дотримувалися.  

Коригування розмiру кредитного ризику за результатами нашого аудиту не призводить до порушення Банком нормативiв капiталу.

Водночас, з огляду на рiвень кредитних ризикiв Банку, виявленi недолiки в процедурах оцiнки кредитних ризикiв, частку непрофiльних активiв в активах Банку, вважаємо, що принципи та процедури Банку щодо формування капiталу потребують посиленого контролю та вдосконалення.



Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань ведення бухгалтерського облiку



Банк здiйснював бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Принципи побудови облiкової полiтики та складання фiнансової звiтностi Банку грунтуються на основних вимогах щодо розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

За результатами аудиту вважаємо, що потребує посилення контролю бухгалтерського облiку в Банку в частинi своєчасного коригування справедливої (ринкової) вартостi забезпечення за кредитними операцiями.

Зазначене не справило суттєвого впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Банку в цiлому.



За винятком зазначеного у попередньому параграфi за результатами проведених процедур нашу увагу не привернули iншi суттєвi аспекти, якi давали би нам пiдстави вважати, що бухгалтерський облiк Банку не вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та не забезпечує належний рiвень адекватностi наявним внутрiшнiм положенням та процедурам.



Вiдповiдно до вимог Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами (затвердженi рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №819 вiд 14.05.2013р.), Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при отриманнi лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв (затвердженi рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд №160 вiд 12.02.2013р.) наводимо наступну iнформацiю.

Основнi вiдомостi про Банк

"	повне найменування: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ";

"	iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств i органiзацiй України, зазначений в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань - 33695095;

"	мiсцезнаходження: Україна, 04119, м. Київ, вул. Юрiя Iллєнка, буд. 83-д;

"	дата державної реєстрацiї - 09.08.2005р.;

"	основнi види дiяльностi - код КВЕД 64.19 - Iншi види грошового посередництва;

"	дата внесення змiн до установчих документiв: дiюча редакцiя Статуту АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (нова редакцiя) затверджена Загальними зборами акцiонерiв Банку (протокол №20 вiд 24.07.2020р.), погоджена Нацiональним банком України 03.09.2020р. та зареєстрована державним реєстратором 11.09.2020р.;

"	перелiк учасникiв Банку, якi є власниками 5% i бiльше акцiй на дату складання Звiту незалежного аудитора:

фiзична особа Лагур Сергiй Миколайович - 24,9% (пряма участь);

фiзична особа Iвахiв Степан Петрович - 23,3% (пряма участь);

фiзична особа Попов Андрiй Володимирович - всього 15,0%, в тому числi 9,7998% - пряма участь та 5,2002% - опосередкована участь; 

фiзична особа Москаленко Iнна Олександрiвна - 9,3792% (пряма участь);

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАПIТАЛ СТАНДАРТ ГРУП" (мiсцезнаходження - 43025, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Даргомижського, буд. 7) - 9,6308% (пряма участь);

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя "Єврорезерв" (мiсцезнаходження - 01023, Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелi, буд. 16) - 5,2002% (пряма участь).

Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги

Ми надаємо свої висновки стосовно наступних питань:

"	вiдповiднiсть розмiру власного капiталу за даними фiнансової звiтностi Банку, установленим нормативно-правовими актами Комiсiї



розмiр власного капiталу за даними фiнансової звiтностi Банку вiдповiдає вимогам, установленим нормативно-правовими актами Комiсiї;

"	вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам 



зареєстрований статутний капiтал Банку сплачений грошовими коштами та станом на 31 грудня 2020 року складає 500 000,0 тис. грн. (п'ятсот мiльйонiв грн.), розмiр статутного капiталу вiдповiдає Статуту Банку. На звiтну дату на балансi Банку вiдсутнi викупленi власнi акцiї;

"	формування та сплата статутного капiталу 



статутний капiтал Банку сплачений в повному обсязi, розмiр зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капiталу Банку становить станом на звiтну дату 500 000,0 тис. грн., що пiдтверджується отриманим вiд Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Свiдоцтвом №65/1/2014 вiд 02.07.2014р. (дата видачi - 23.03.2015р.) про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй в кiлькостi 500 000 штук номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. кожна на загальну суму 500 000 000,00 грн.; Статутом Банку вiдповiдно до вимог ст. 16 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

"	вiдсутнiсть у Банку прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв (наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу) та зборiв, несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв 



в ходi проведених аудиторських процедур нами не виявленi простроченi зобов'язання Банку щодо сплати податкiв та зборiв, несплаченi штрафнi санкцiї за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв.



Ми надаємо iнформацiю стосовно наступних питань:

"	напрями використання коштiв, що внесенi для формування статутного капiталу Банку 



кошти, що внесенi для формування статутного капiталу Банку, використанi для здiйснення банкiвської дiяльностi;

"	щодо пов'язаних осiб Банку, якi було встановлено аудитором в процесi виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi



визнання пов'язаних iз Банком осiб грунтуються на вимогах МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони", Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi (затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України №368 вiд 28.08.2001р., iз змiнами та доповненнями), Положення про  визначення пов'язаних iз банком осiб, (затверджене постановою Правлiння Нацiонального банку України №315 вiд 12.05.2015р.). 

За результатами проведених процедур нашу увагу не привернули суттєвi аспекти, якi давали би нам пiдстави вважати, що процедури з визнання Банком пов'язаних з ним осiб не вiдповiдали законодавству та нормативно-правовим вимогам Нацiонального банку України. 

Iнформацiя щодо пов'язаних осiб Банку розкрита у примiтцi 37 до рiчної фiнансової звiтностi; 

"	наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою



в ходi проведених аудиторським процедур нами були виявленi зобов'язання, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою, загальний обсяг цих зобов'язань не є суттєвим згiдно iз визначеним аудиторами обсягом суттєвостi. Iнформацiя щодо потенцiйних (умовних) зобов'язань Банку розкрита в примiтцi 33 до фiнансової звiтностi;

"	наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Банку

ми звертаємо увагу на обставини, якi iснують на день випуску цього звiту, пов'язанi з епiдемiологiчною ситуацiєю у свiтi i в Українi зокрема, в результатi чого обмежується та призупиняється дiяльнiсть суб'єктiв господарювання. Iнформацiя щодо цього зазначена у примiтках 2, 4 та 38 до рiчної фiнансової звiтностi Банку. Термiн дiї та наслiдки цих обставин ми не можемо спрогнозувати. Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки i вплив таких майбутнiх змiн  на операцiї та фiнансовий стан Банку може бути суттєвим;

"	наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Банку у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу 

ми не виявили наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Банку у майбутньому, крiм тих, якi розкритi у фiнансовiй звiтностi Банку та в нашому звiтi незалежного аудитора;

"	iнша фiнансова iнформацiю вiдповiдно до законодавства

надання iншої фiнансової iнформацiї крiм тiєї, яка розкрита у фiнансовiй звiтностi Банку та в нашому звiтi незалежного аудитора, законодавством не вимагається.



Iншi елементи



Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

1.	Повне найменування аудиторської фiрми:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ"

2.	Номер i дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України:

№2315 вiд 30.03.2001р. 

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiли "Суб'єкти аудиторської дiяльностi", "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi", "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" - 2315

3.	Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку:

серiя П №000356, видане 12.02.2016р. (рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 25.10.2012р. №1519 "Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв" втратило чиннiсть 15.01.2019р. вiдповiдно до рiшення НКЦПФР №845 вiд 04.12.2018р.)

4.	Прiзвище, iм'я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi:



Директор з аудиту - Домарєва Наталiя Вiкторiвна. Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл "Аудитори" - 100065 (Сертифiкат аудитора банкiв №0181, рiшення АПУ вiд 31.01.2013р. №264/2) 

Аудитор - Потопальська Олена Володимирiвна. Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл "Аудитори" - 100068 (Сертифiкат аудитора банкiв №0239, рiшення АПУ вiд 26.06.2018р. №362/2) 

Аудитор - Лантух Геннадiй Вiкторович. Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл "Аудитори" - 100067 (Сертифiкат аудитора банкiв №0260, рiшення АПУ вiд 12.07.2018р. №363/2) 



5.	Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б

Фактичне мiсце розташування аудиторської фiрми: м. Київ, вул. М. Грiнченка, 4



Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту - Договiр про надання послуг з проведення аудиторської перевiрки АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" №993 вiд 27.10.2020р.



Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту - аудит здiйснювався з 12.11.2020р. по 22.04.2021р.

Дата складання аудиторського висновку - 22 квiтня 2021 року.



При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi за 2020 рiк були розглянутi тi полiтики та процедури у системах бухгалтерського облiку, внутрiшнього контролю та управлiння ризиками, якi стосуються тверджень у фiнансових звiтах. 



Додаток:

o	Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку



Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є Домарєва Наталiя Вiкторiвна.



Пiдписано вiд iменi аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" (номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiли "Суб'єкти аудиторської дiяльностi", "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi", "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" - 2315)



Директор 

номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi (роздiл "Аудитори") - 100062		

В.М. Мнiщенко 



Партнер завдання з аудиту

Директор з аудиту		

Н.В. Домарєва

номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв

аудиторської дiяльностi (роздiл "Аудитори") - 100065		

м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б

22 квiтня 2021 року




XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвництво Банку стверджує, що  наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Банку,  а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан Банку  разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими Банк стикається у своїй господарськiй дiяльностi.




XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
06.03.2020
10.03.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.07.2020
27.07.2020
Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства
24.07.2020
27.07.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.07.2020
28.07.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


