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Звіт керівництва (Звіт про управління) за 2019 рік
Цей Звіт керівництва АТ «ПроКредит Банк» (Звіт про управління), надалі за текстом – «Звіт»,
підготовлений з урахуванням вимог статей 40, 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок», статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку
фінансових послуг», Закону України «Про бухгалтерський облік», Інструкції про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженій постановою
Правління Національного банку України № 373 від 24.10.2011 та вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності, в чинних редакціях станом на звітну дату.
Звіт має за мету надання цілісної інформації користувачам фінансової звітності, що допоможе
оцінити результати діяльності банку за 2019 рік та дії керівництва банку відповідно до
стратегічних планів. Звіт доповнює фінансову звітність АТ «ПроКредит Банк» (надалі також
«Банк») за 2019 рік інформацією, що характеризує фінансовий стан, результати діяльності та
перспективи розвитку Банку, основні ризики й невизначеності, та містить аналіз економічних,
екологічних та соціальних аспектів його діяльності.

1. Опис діяльності Банку

ПроКредит Банк є комерційним банком, орієнтованим на розвиток. Банк розпочав свою діяльність
в Україні в лютому 2001 року як банк, що надає кредити представникам мікро-, малого- і
середнього бізнесу. До осені 2003 р. Банк мав назву «Мікрофінансовий Банк». Зміна назви була
пов’язана з рішенням його акціонерів об’єднати під одним ім’ям мережу заснованих ними банків
групи ПроКредит, що працюють у сфері кредитування малого бізнесу.
Починаючи з 2004 року Банк зробив вибір в сторону універсалізації та розширив свій спектр
послуг як для підприємців, так і для приватних клієнтів.
Сьогодні метою ведення діяльності Банку є надання повного спектру банківських та
корпоративних фінансових послуг всім категоріям клієнтів, зосереджуючись на комплексному
обслуговуванні клієнтів малого та середнього бізнесу, для отримання прибутку та сприяння
соціальному і економічному розвитку України.
У своїй діяльності Банк дотримується основних принципів бізнес-етики:





прозорість та культура відкритого спілкування з нашим клієнтами, громадськістю та
нашими співробітниками;
соціальна відповідальність і толерантність - ми не просуваємо кредитування
споживачів, ми прагнемо мінімізувати наш екологічний вплив, а також надаємо послуги,
які ґрунтуються як на розумінні ситуації кожного клієнта, так і на глибокому фінансовому
аналізі;
високі професійні стандарти та високий рівень особистої відповідальності – наші
співробітники несуть відповідальність за якість своєї роботи та прагнуть до подальшого
професійного розвитку. Регулярне підвищення кваліфікації сприяє збереженню
прихильності існуючих співробітників високим етичним стандартам та надає їм
можливість аналізувати конкретні приклади, що в подальшому використовуються в
роботі.

У своїй діяльності з бізнес-клієнтами ми орієнтуємося на підприємства малого та середнього
бізнесу, оскільки ми переконані, що ці підприємства створюють робочі місця та здійснюють
життєво важливий внесок до економік, у яких вони працюють. Пропонуючи прості та доступні
засоби заощадження та інші банківські послуги, ми прагнемо просувати культуру заощадження
Сторінка 3 з 25

АТ «ПроКредит Банк»
Звіт керівництва (Звіт про управління) за 2019 рік
та фінансової відповідальності. Як частина міжнародної групи ПроКредит, Банк дотримується
стратегії цієї групи та застосовує принципи і стандарти, що впроваджуються на рівні групи.
Банк керується власним Кодексом корпоративного управління, остання редакція якого
затверджена загальними зборами акціонерів 30 вересня 2016 року. Чинна редакція Кодексу
корпоративного управління розміщена на власній сторінці Банку в мережі Інтернет та перебуває
у публічному доступі за посиланням: https://www.procreditbank.com.ua/assets/Uploads/corporatedocuments/corporate-governance-code-ukr.pdf. Інші кодекси корпоративного управління, в тому
числі фондових бірж або об’єднань юридичних осіб, Банком не застосовуються. У своїй
діяльності Банк не відхилявся від положень вказаного Кодексу корпоративного управління з
моменту його впровадження.
ПроКредит Банк отримав максимально можливий в Україні рейтинг від міжнародного
рейтингового агентства Fitch Ratings.
Банк здійснює свою діяльність на підставі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на
здійснення валютних операцій №195, виданих Національним банком України (НБУ) 13 жовтня
2011 року. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (свідоцтво учасника
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 131, видане 8 листопада 2012 року).

2. Інформація про керівників та структурні підрозділи Банку, відносини із
акціонерами та пов’язаними особами Банку
Згідно із визначеннями, наведеними в статті 42 Закону України «Про банки і банківську
діяльність» керівниками Банку є члени Наглядової ради, Правління, головний бухгалтер та його
заступники.
Персональний склад Наглядової ради Банку у 2019 році налічував п’ять осіб, зміни у її складі
протягом звітного року відображені нижче:
П.І.Б

Посада

Дата початку
повноважень

Дата
останнього
переобрання

Статус члена
ради

Клаус-Петер
Цайтінгер

Голова
Наглядової ради

21.01.2015

30.08.2019

Представник
акціонера

Борислав
Костадінов

Член Наглядової
ради

14.04.2015

Вибув зі
складу ради
30.08.2019

Представник
акціонера

Райнер
Петер
Оттенштайн
д-р Жан Марко
Феліче
Вольфганг
Бертельсмайєр

Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради

30.11.2015

30.08.2019

30.08.2019

n/a

05.09.2017

30.08.2019

Клаус Еккехард
Глаубітт

Член Наглядової
ради

26.12.2018

30.08.2019

Незалежний
директор
Представник
акціонера
Незалежний
директор
Незалежний
директор

З огляду на структуру та чисельний склад Наглядової ради, широкий профіль компетенції
обраних членів ради, а також характер діяльності Банку, окремих постійно діючих комітетів ради
не створювалось; а виконання функцій таких комітетів, зокрема комітету з управління ризиками,
комітету з питань аудиту та винагороди, залишено за Наглядовою радою Банку у повному
обраному складі.
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Протягом 2019 року організація діяльності Наглядової ради відповідала формам, передбаченим
статутом Банку, а саме: регулярні засідання та прийняття рішень заочним голосуванням
(опитуванням). Загалом протягом звітного періоду було проведено чотири звичайні особисті
зустрічі, по одному на кожен календарний квартал, і було прийнято десять заочних рішень щодо
голосування на основі попередньої оцінки членами ради. Усі рішення, запропоновані для
заочного голосування, були надані всім членам Наглядової ради та ухвалені з необхідним
кворумом у кожному випадку.
Протягом звітного періоду Наглядова рада розглянула та прийняла рішення щодо численних
питань, серед яких:
1. Скликання щорічних та позачергових зборів акціонерів Банку, затвердження їх порядку денного
та всіх питань, пов'язаних з їх організацією;
2. Визначення щоквартальних звітів керівництва про макроекономічну ситуацію в країні, ситуацію
в банківському секторі, фінансово-господарську діяльність Банку, зміни в організаційній структурі
Банку, а також у галузевій мережі, бізнесі та стратегіях ризику;
3. Затвердження річного плану внутрішнього аудиту на 2019 рік та перегляд квартальних звітів
контролюючих органів Банку про їх діяльність протягом року (звіти про внутрішній аудит, звіти
ризик менеджменту та комплаєнс);
4. Огляд результатів планової комплексної перевірки, проведеної Національним банком України,
та перелік висновків із рекомендаціями, що містяться у звіті про інспекцію, з подальшим
затвердженням плану дій;
5. Затвердження бізнес-плану на 5 років;
6. Затвердження внутрішньої політики щодо визначеної діяльності Банку з метою відповідності
груповим стандартам та місцевим нормативним вимогам;
7. Затвердження умов зовнішнього фінансування від міжнародних контрагентів та кредитних
договорів з Національним банком України;
8. Затвердження зовнішнього аудитора на 2019 рік, розгляд висновку зовнішнього аудитора
Банку щодо річної фінансової звітності Банку за 2018 рік;
9. Затвердження переобрання Правління Банку на новий трирічний термін повноважень;
10. Затвердження ринкової вартості акцій Банку та ціни їх розподілу під час нового збільшення
статутного капіталу у 2019 році відповідно до вимог чинного законодавства України щодо цінних
паперів та фондового ринку.
Усі затверджені рішення були належним чином зафіксовані у протоколах відповідних засідань
Наглядової ради або оформлені як рішення, прийняті заочним голосуванням (протоколи заочного
голосування). Діючи відповідно до своїх обов'язків, члени Наглядової ради дотримувалися
чинного законодавства України та міжнародних стандартів нагляду.
Склад Правління Банку не змінювався у 2019 році та станом на звітну дату включає три особи:
Голова Правління – Пономаренко Віктор Вікторович,
Заступник Голови Правління – Повшедний Олександр Петрович,
Член Правління, головний бухгалтер – Смолінський Валерій Вікторович.
Заступника головного бухгалтера в Банку немає.
Протягом звітного року Правління Банку проводить регулярні щомісячні особисті зустрічі, а також
спеціальні засідання для вирішення всіх питань, пов'язаних із управлінням поточною діяльністю
Банку, операційним функціонуванням та затвердженням бізнес-рішень. Загалом, Правління
пройшло сорок сім засідань, всі з необхідним кворумом для вирішення питань порядку денного, і
всі рішення були належним чином зафіксовані в протоколах таких засідань.
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Протягом звітного періоду Правління розглянуло та прийняло рішення щодо численних питань,
серед яких:
1. Затвердження умов надання послуг клієнтам Банку, затвердження впровадження нових
продуктів та послуг для клієнтів Банку.
2. Затвердження внутрішніх правил та положень про визначену діяльність Банку з метою
відповідності груповим стандартам та місцевим нормативним вимогам;
3. Огляд результатів планових комплексних перевірок, перевірок з питань запобіганню легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та валютного контролю, системи
управління ризиками, що здійснюються Національним банком України, та перелік висновків із
рекомендаціями, наданими в звіті про перевірку, з подальшим затвердженням плану дій;
4. Розгляд питань, що виникли під час здійснення Банком заходів у сфері фінансового
моніторингу з метою запобіганню легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом;
5. Затвердження меж повноважень членів кредитних комітетів;
6. Затвердження умов купівлі-продажу майна;
7. Затвердження списку осіб, пов’язаних із пов'язаними особами банку;
Усі затверджені рішення були належним чином зафіксовані у протоколі відповідних засідань
Правління. Діючи відповідно до своїх обов'язків, члени Правління дотримувались чинного
законодавства України та міжнародних стандартів нагляду. До організаційної структури Банку
включені наступні структурні підрозділи: відділ внутрішнього аудиту, відділ комплаєнс, відділ
ризик-менеджменту, відділ інформаційної безпеки, управління кредитних ризиків, відділ аналізу
кредитних ризиків середнього бізнесу, відділ аналізу кредитних ризиків малого бізнесу, відділ
якості кредитного портфелю, відділ оцінки забезпечення, адміністративний відділ, бек-офіс,
бухгалтерія, відділ інформаційних технологій, відділ по роботі з персоналом, відділ звітності та
фінансового контролінгу, відділ клієнтської підтримки, відділ міжнародних розрахунків та
валютного контролю, відділ супроводження бізнесу, відділ фінансового моніторингу, відділ
екологічного менеджменту, казначейство, управління розвитку бізнес-клієнтів, управління
розвитку роздрібних клієнтів та юридичний відділ.
Порядок призначення та звільнення посадових осіб Банку
Станом на 31.12.2019 до посадових осіб Банку відносяться: Голова та члени Наглядової ради,
Голова і члени Правління, включаючи головного бухгалтера Банку Створення інших органів в
структурі управління Емітента статутом не передбачено. Порядок обрання на посади до складу
Правління та Наглядової ради встановлений у статтях 10-11 статуту Банку.
Так, зокрема, члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів Банку з числа
фізичних осіб, що мають повну дієздатність, на строк не більший ніж три роки. До складу
Наглядової ради Банку можуть обрані фізичні особи, які є акціонерами або особи, які
представляють їхні інтереси, а також до її складу включаються три незалежні члени ради.
Обрання до складу Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова
Наглядової ради обирається загальними зборами з числа обраних членів ради простою
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Прийняття
рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради, за винятком випадків,
встановлених законодавством України, також належить до виключної компетенції загальних
зборів акціонерів. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням
загальних зборів, можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення
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повноважень усього складу Наглядової ради за рішенням загальних зорів. У такому разі рішення
про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками
голосуючих з відповідного питання акцій. Без рішення загальних зборів Банку повноваження
членів ради припиняються у випадках, визначених ст. 57 Закону України «Про акціонерні
товариства». Члени Наглядової ради не перебувають в трудових відносинах із Банком.
Призначення на посаду та припинення повноважень голови та членів Правління здійснюються
Наглядовою радою Банку. Правління призначається радою у кількості щонайменше трьох осіб
строком на три роки. До складу Правління входить голова правління, який очолює Правління,
заступники Голови Правління та інші особи відповідно до рішення Наглядової ради.
Опис повноважень посадових осіб емітента
Повноваження Голови та членів Наглядової ради Банку
Розширений перелік питань виключної компетенції Наглядової ради міститься у статті 11 статуту
Банку, серед яких до основних повноважень ради належить:


















затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності,
визначених загальними зборами;
затвердження бюджету Банку і бізнес-плану розвитку Банку;
визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури
управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;
забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її
ефективністю;
визначення кредитної політики Банку;
затвердження в межах компетенції, встановленої Законодавством України, цим Статутом
та локальними актами Банку, положень (політик), якими регулюються питання, пов'язані
з діяльністю Банку;
призначення і звільнення голови та членів Правління; здійснення контролю за діяльністю
Правління у визначених радою формах
визначення порядку роботи та планів служби внутрішнього аудиту і контроль за його
діяльністю;
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
прийняття рішення про вчинення правочинів, сума яких дорівнює або перевищує 10
відсотків власного капіталу Банку, за винятком міжбанківських операцій та операцій на
фондовому ринку, шляхом затвердження суттєвих умов такого правочину;
прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є наявні або потенційні
суперечності між особистими інтересами Голови та Членів Наглядової Ради та їх
посадовими обов’язками, що можуть вплинути на добросовісне виконання ними своїх
повноважень, об’єктивність та неупередженість прийняття рішень (конфлікт інтересів),
або призвести до відмови від їх виконання;
затвердження порядку здійснення операцій із пов’язаними з Банком особами;
запобігання виникненню та врегулювання корпоративних конфліктів, затвердження та
контроль за реалізацією в Банку основ корпоративного управління та корпоративних
цінностей, включаючи кодекс поведінки.

Під час здійснення своїх функцій члени Наглядової ради мають право бути присутніми на
засіданнях Правління Банку, отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк,
необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися із документами Банку, отримувати їх копії,
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а також копії документів дочірніх підприємств Банку; вимагати скликання позачергового засідання
Наглядової ради; надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради;
отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена
Наглядової ради, а також інші права, передбачені законодавством України та внутрішніх
положень Банку.
Голова Наглядової ради організовує та керує роботою Наглядової ради, скликає чергові та
позачергові засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань,
організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; підтримує постійні контакти із іншими
органами (якщо створені) та посадовими особами Банку; координує діяльність, співпрацю членів
Наглядової ради між собою та з іншими органами і посадовими особами Банку; готує доповідь та
звітує перед загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Банку та вжиті
радою заходи, спрямовані на досягнення цілей і мети Банку; а також здійснює інші повноваження,
передбачені внутрішніми положеннями Банку і законодавством України.
Повноваження Голови та членів Правління Банку
Правління Банку очолює його Голова, який організовує та керує роботою Правління Банку та має
право представляти Банк без доручення. Голова Правління скликає засідання Правління та
забезпечує ведення протоколів засідань. У разі тимчасової відсутності та неможливості
виконання Головою Правління своїх повноважень, всі його повноваження, права та обов’язки в
повному обсязі, передбаченому статутом Емітента та законодавством України, здійснюються
Заступником Голови Правління або іншим членом Правління, який призначений Головою
Правління тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правління.
У межах, визначених статутом, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради і внутрішніми
положеннями Банку, Правління Банку уповноважене вчиняти такі дії та нести відповідальність за
їх здійснення:















організовувати проведення річних та позачергових загальних зборів;
готувати регулярні звіти щодо показників діяльності Банку, виявлених порушень
законодавства, внутрішніх положень Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану
Банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході
діяльності Банку та подавати такі звіти на розгляд Наглядовій раді;
забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою радою проектів бюджету Банку,
стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;
реалізовувати стратегію та бізнес-план розвитку Банку;
визначати форму та встановлювати порядок моніторингу діяльності Банку;
реалізовувати стратегію та політику управління ризиками, затверджену Наглядовою
радою, забезпечувати впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та
моніторингу ризиків;
готувати спеціальні звіти на вимогу Наглядової ради, брати участь у засіданнях
Наглядової ради на запрошення Голови Наглядової ради;
визначати правила, умови, порядок ведення фінансово-господарської діяльності Банку,
банківських операцій, кредитно-розрахункового, касового та іншого банківського
обслуговування клієнтів Банку, затверджувати внутрішні документи Банку, в тому числі
облікову політику, процедури, стандарти, порядки, типові договори, крім таких, що
віднесені до компетенції Наглядової ради;
формувати визначену Наглядовою радою організаційну структуру Банку;
розробляти положення, що регламентують діяльність структурних і відокремлених
підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку;
забезпечувати безпеку інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для
зберігання активів клієнтів;
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затверджувати за поданням відповідального працівника Банку правила внутрішнього
фінансового моніторингу, програми здійснення фінансового моніторингу та інші
документи з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом;
приймати рішення щодо участі Банку в неприбуткових об’єднаннях, в тому числі
професійних, установах, організаціях, банківських спілках та асоціаціях;
вирішувати всі інші питання, пов’язаних з діяльністю Банку, крім тих, що належать до
виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Голова та члени Правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію
про Банк, необхідну для виконання їх функцій; самостійно та у складі Правління вирішувати
питання оперативного керівництва діяльності Банку, що віднесені до їх повноважень та
функціональних обов’язків; вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з
питань порядку денного на засіданнях Правління; ініціювати скликання засідань Правління;
надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління; вимагати скликання
позачергових засідань Наглядової ради; отримувати справедливу винагороду за виконання
функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Банку.
Відомості щодо наявності відокремлених відділень Банку наведені в розділі звіту «Персонал і
мережа».
Фактів порушення членами Наглядової ради та Правління Банку внутрішніх правил, що призвели
до заподіяння шкоди Банку або споживачам фінансових послуг протягом звітного періоду
виявлено не було.
Розмір винагороди членам Наглядової ради Банку – незалежним директорам передбачений
умовами договорів із такими членами ради та був сплачений у загальному розмірі 9,000 євро за
звітній рік. Розмір винагороди (заробітної плати) ключового управлінського персоналу розкрито
в Примітці 52 фінансової звітності за 2019 рік.
До членів Наглядової ради жодних штрафних санкцій протягом звітного року органами державної
влади не застосовувалось.
Протягом звітного періоду до Банку органами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було
застосовано три адміністративні санкції та одне адміністративне стягнення до членів Правління
Банку за несвоєчасне повідомлення про зміну в назві Банку та помилки у складанні звітності до
фонду на підставі звіту про перевірку
Станом на 31 грудня 2019 року, акціонерами Банку є великі міжнародні фінансові організації і
компанії, а саме:
1. ПроКредит Холдинг АГ та Ко.КГаА (ProCredit Holding AG & Co.KGaA), ФРН, материнська
компанія для всієї групи, яка контролює більшу частину акцій у всіх установах ПроКредит
по всьому світу. Розмір прямої частки зареєстрованого капіталу Банку – 91.8037%
зареєстрованих акцій, опосередкованої частки немає. Головні функції ПроКредит
Холдингу по відношенню до своїх дочірніх компаній: забезпечення акціонерним капіталом
та фінансування заборгованості, здійснення стратегічного управління та контролю.
Холдинг встановлює загальні керівні принципи та стандарти для ключових напрямків
банківської діяльності. ПроКредит Холдинг відповідає за належне функціонування
організаційних структур та процесів у всіх установах ПроКредит і їх відповідності
керівними принципам, а також за застосування відповідних стандартів управління
ризиками і протидії відмиванню грошей, фальсифікаціям і фінансуванню тероризму.
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ПроКредит Холдинг бере активну участь в питаннях призначення менеджменту і
підготовки персоналу, а також відіграє ключову роль в розробці і складанні навчальних
планів для Академії ПроКредит в Фюрті, Німеччина, і регіональних академій. Він також
сприяє якнайшвидшому поширенню кращих методик і підходів шляхом проведення
регулярних семінарів та робочих груп для середнього та вищого менеджменту банків
ПроКредит.
2. Німецький державний банк розвитку KfW, ФРН, розмір сукупної частки (прямої та
опосередкованої в капіталі Банку – 20.3144% зареєстрованих акцій. Від імені
Федерального уряду Німеччини, Банк розвитку KfW фінансує реалізацію інвестиційних
проектів і надання супутніх консультаційних послуг у країнах, що розвиваються, і країнах
із перехідною економікою. Його ціль полягає у розвитку й розширенні соціальноекономічної інфраструктури відповідних країн, а також у вдосконаленні фінансових
систем при збереженні природних ресурсів і сприятливого навколишнього середовища.
Банк розвитку KfW є лідером в сфері підтримки відповідального та сталого
мікрофінансування та бере участь у фінансових установах, орієнтованих на цільову групу
малого бізнесу, у всьому світі. Банк розвитку KfW – провідний банк розвитку Німеччини і
важлива складова групи KfW. KfW отримав максимально можливі рейтинги AAA і Aaa від
таких рейтингових агентств, як: Moody's, Standard & Poor's і Fitch Ratings.
Крім того, 9 січня 2020 року ПроКредит Холдинг консолідував 100% капіталу Банку та став його
єдиним акціонером. Як результат, опосередковане володіння Федеративної Республіки
Німеччини та федеральних земель зменшилось до 10.56% зареєстрованих акцій Банку.
Власники істотної участі в Банку відповідають встановленим законодавством вимогам, протягом
звітного року змін у їх складі не відбувалось.
Інформація про проведені загальні збори акціонерів Банку та загальний опис прийнятих
на зборах рішень
У 2019 році було проведено річні загальні збори акціонерів Банку та скликані одні позачергові
збори акціонерів для вирішення нагальних питань діяльності Банку. Зокрема, річними зборами
акціонерів, проведеними 26.04.2019, було розглянуто та затверджено річні звіти органів
управління Банку, звіт і висновки зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової
звітності Банку за 2018 рік, затверджено річні результати діяльності, річний звіт Банку та розподіл
прибутку за 2018 рік.
Позачерговими зборами, скликаними на 30.08.2019 було прийняте рішення про збільшення
статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій за рахунок
додаткових внесків та про переобрання складу Наглядової ради у зв’язку із заміною одного з
членів ради.
У 2019 році не було жодних обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах
акціонерів Банку.
Акціонери Банку очікують стійкого повернення інвестицій у довгостроковій перспективі замість
того, щоб орієнтуватися на максимізацію короткострокового прибутку. Ми активно інвестуємо в
навчання та розвиток нашого персоналу з метою створення відкритої та ефективної робочої
атмосфери та забезпечення дружнього та компетентного обслуговування наших клієнтів.
Підтримка акціонерів, приналежність до групи ПроКредит, а також контроль з боку Федерального
управління фінансового нагляду Німеччини BaFin є гарантією стабільності та надійності
ПроКредит Банку.
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Операції Банку з пов'язаними особами
Банк приділяє значну увагу виявленню пов'язаних з Банком осіб, формуванню їх переліку та
моніторингу відповідності персонального складу таких осіб з метою контролю ризиків за
операціями з пов’язаними з Банком особами, а також здійснення контролю достовірності звітності
щодо пов'язаних осіб. Банк усвідомлює, що надання необґрунтованих переваг пов'язаним з
Банком особам може призвести до послаблення дисципліни під час надання кредитів та
здійснення процесу моніторингу заборгованості за цими кредитними зобов'язаннями та інших
негативних наслідків.
Банк не надає кредити:





власним акціонерам, за винятком розрахунків з використанням ностро рахунків або
короткострокових кредитів на грошовому ринку;
членам Наглядової ради;
членам Правління Банку, за виключенням згоди Наглядової ради;
будь-яким підприємствам чи бізнесу, якими володіють або керують особи які були
зазначені вище, або підприємствам чи бізнесу в який вище зазначені особи вбачають
інтерес.

Деталізована інформація стосовно проведених протягом року операцій з пов'язаними особами
Банку в розрізі доходів та витрат за операціями з материнською компанією, іншими акціонерами,
суб’єктами господарювання під спільним контролем і ключовим управлінським персоналом
представлена у фінансовій звітності Банку за 2019 рік (примітка 52).

3. Операційне середовище
Операції Банку в основному проводяться на території України. Протягом останніх років політична
та економічна ситуація в Україні зазнали значних потрясінь та демонструють характерні
особливості ринку, що розвивається. Таким чином, операції у країні пов’язані з ризиками, які
зазвичай не притаманні іншим ринкам.
Економічна ситуація в Україні значно погіршилася в 2014-2016 рр. внаслідок падіння торгівлі з
Російською Федерацією та військової напруженості у Східній Україні. Протягом 2017-2019 рр.,
українська економіка продовжувала показувати ознаки відновлення з уповільненням темпів
інфляції, зростанням міжнародних резервів Національного банку України («НБУ») та загальним
відродженням ділової активності.
2019 рік Україна завершила з ростом ВВП у 3.3%, що був четвертим роком позитивного розвитку
економіки після тяжкої рецесії в 2014-2015 роках. Згідно останнього інфляційного звіту НБУ на
кінець 2019 року інфляція становила 4.1%, в кінці 2018 року інфляція становила 9.8% відповідно.
Національна валюта зміцнилася до євро на 16.7% у 2019 році.
Останні роки НБУ робив певні кроки задля полегшення обмежень валютного контролю, які були
запровадженні у кризові роки. Зокрема, необхідна частка надходжень в іноземній валюті, що
підлягає обов’язковому продажу на міжбанківському ринку, поступово зменшувалася, тоді як
збільшувався період розрахунків за експортно-імпортними операціями в іноземній валюті.
У вересні 2019 року Fitch підвищив рейтинг України до В, з позитивним прогнозом, відображаючи
своєчасний доступ до фіскального та зовнішнього фінансування, що покращило макроекономічну
стабільність та зменшило державну заборгованість, в той час коли скорочений виборчий період
зменшив внутрішньополітичну невизначеність. Очікувана макроекономічна політика, заявлена
рішуча прихильність нового уряду до структурних реформ та співробітництво з міжнародними
фінансовими установами МВФ означають, що Fitch очікує подальших поліпшень
кредитоспроможності країни.
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Суттєві фактори ризику, що впливали на діяльність Банку протягом року
Не дивлячись на ознаки відновлення, ситуація в економіці залишається невизначеною, через
глобальні економічні (такі як ціни на сировину) та внутрішні та зовнішні політичні фактори
(конфлікт на Сході, відносини з Російською Федерацією, невизначені відносини з Міжнародним
валютним фондом, важкий графік виплат державного боргу в 2019 році), які впливають на
стабільність.
Завдяки безперервним зусиллям НБУ щодо зниження ключової процентної ставки, на кінець 2019
року вона становила 13.5%. Ці заходи були спрямовані на збільшення кредитування бізнесу та
покращення ринкової конкуренції. У 2019 році українським банківським сектором було
згенеровано найвищий рівень прибутковості. Однак частка прострочених позик все ще
знаходиться на високому рівні (частка непогашених позик в банківській системі в 2019 році
становила 48.4%). Прогрес зменшення частки непогашених позик повільний та в основному
забезпечується банками з іноземним капіталом.
Позитивний макроекономічний прогноз економіки України базується на подальшій співпраці з
Міжнародним валютним фондом (далі – МВФ). Комунікація між МВФ та владою України триває
протягом 2019 року і, як очікується, продовжиться у 2020 році. МВФ наголосив на необхідності
здійснення низки дій, а саме зміцнення верховенства закону, підвищення доброчесності судової
влади та зменшення ролі шкідливих інтересів в економіці.. Країна все ще дуже залежна від
іноземного капіталу, тому співпраця з МВФ є життєво важливою для України.
Звіт керівництва був сформований у тіні пандемії COVID-19, що ускладнює припущення щодо
подальшого розвитку операційного середовища. Найімовірніше, що Україна пройде через
макроекономічний спад у порівнянні з 2019 роком після COVID-19, хоча скласти прогноз на 2020
рік наразі складно. Через поточну невизначеність також важко оцінити ймовірний вплив COVID19 на результати ПроКредит Банку у 2020 році та надалі.
Позиція Банку на ринку та конкуренція
У поточних умовах, коли малому та середньому бізнесу потрібна підтримка у фінансуванні та
високоякісному обслуговуванні, ми бачимо можливість залучити надійних та довгострокових
клієнтів, створити міцну позицію банку на ринку та зробити внесок у розвиток сектору малого та
середнього бізнесу України.
Зростання обсягів нашого бізнесу у 2018 та 2019 рр. підтримує нашу оцінку поточних умов та
ділового потенціалу в осяжному майбутньому. ПроКредит прагне бути провідним гравцем серед
нашої групи цільових клієнтів та в тих сферах, у яких ми працюємо. Ми прагнемо випереджати
ринок у кредитуванні та заощадженнях для клієнтів малого та середнього бізнесу в нашому
цільовому діапазоні. Ми віримо, що за останні кілька років важливість нашої присутності в країні
тільки зросла. Наша конкурентоспроможність побудована на високій якості обслуговування, яку
ми надаємо нашим клієнтам, враховуючи навички та ставлення нашого персоналу, сформованих
нашим етичним підходом до банківської діяльності та комплексним підходом до розвитку
персоналу. Крім того, ми віримо, що завдяки ретельному управлінню установою, орієнтації на
ефективність, професіоналізму персоналу та якості послуг, які ми надаємо, разом з підтримкою
наших акціонерів, ми будуємо стабільну та прибуткову фінансову установу

4. Бізнес-модель
Банку
стратегічного розвитку

та

вірогідні

перспективи

подальшого

Бізнес-клієнти
ПроКредит Банк є спеціалізованим банком для підприємств малого та середнього бізнесу, для
яких ми пропонуємо широкий спектр високоякісних банківських послуг, пов’язаних з
Сторінка 12 з 25

АТ «ПроКредит Банк»
Звіт керівництва (Звіт про управління) за 2019 рік
фінансуванням, платежами та депозитами, які гнучко та індивідуально пристосовані до потреб
наших клієнтів. Ця група цільових клієнтів відображає наше прагнення здійснювати активний
внесок у економічний розвиток.
Ми особливо орієнтуємося на сільське господарство та сприяємо розвитку місцевого
виробництва, фінансування екологічно безпечної діяльності та інвестицій у енергетичну
ефективність та відновлювані джерела енергії.
Розвиток у цьому напрямку був помітний в
останні роки – стабільне зростання
кредитного
портфелю
було
саме
у
виробництві та сільському господарстві. Ми
прагнемо працювати – на довгостроковій
основі – з інноваційними, перспективними
компаніями, які мають найбільші можливості
для створення робочих місць та сталого
економічного розвитку. Позитивна тенденція
росту була досягнута завдяки залученню
нових клієнтів цільових секторів економічної
діяльності. Ми вважаємо, що сільське
господарство відіграє важливу роль у нашій
бізнес стратегії, оскільки цей вид економічної
діяльності є пріоритетним напрямком для
України,
та потребує технологічного
розвитку, що вимагає значних інвестицій.

Структура кредитного портфеля за видами
економічної діяльності є стратегічною
сферою діяльності Банку та орієнтацією на
сільське господарство та виробництво:
СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЮ ЗА ВИДАМИ
ЕКОНОМІЧНИМИ ДІЯЛЬНОСТІ В
2019 РОЦІ

Сільське
господарство
Виробництво

0.2%
4% 4%

Торгівля

17%
51%
24%

Послуги
Транспорт та
комунікації
Фізичні особи

Наші бізнес-клієнти характеризуються своїм високим рівнем формалізації бізнесу, сталою бізнесмоделлю та потребою в банківських послугах, що виходять за рамки одного лише кредитування.
Ми бачимо себе в якості «Домашнього банку» (Hausbank) для наших клієнтів і тому надаємо
велике значення побудові довгострокових відносин з ними. Наші бізнес-клієнти цінують банк,
який працює з ними як рівноправний партнер для досягнення їхніх корпоративних цілей, який
розуміє конкретні проблеми, з якими стикається малий та середній бізнес, та який забезпечує
найсучасніші та зручні способи надання банківських послуг, що ґрунтуються на технології. Цей
профіль клієнта передбачатиме наявність більшої кількості поточних рахунків зі збільшенням
обсягів та регулярного обороту. При наданні фінансування підприємствам у рамках концепції
«Hausbank» клієнтам надається обслуговування рахунків, що дозволяє збільшити кошти клієнтів
(переведення обороту коштів за рахунком дебіторів до Банку є вимогою для позичальників).
Відповідно, наша стратегія передбачає збільшення коштів бізнес-клієнтів, накопичених на
поточних рахунках, а також зростання операційного обслуговування.
Банк прагне бути провідним гравцем серед нашої цільової групи клієнтів та в тих сферах, у яких
ми працюємо. Ми прагнемо бути лідером на ринку кредитування та заощаджень для клієнтів
малого та середнього бізнесу. пропонує повний спектр операцій, у тому числі платежі та карткові
операції, що можуть бути здійснені через автоматизовані цифрові канали.
Екологічний напрямок діяльності
Банк прагне сприяти сталому розвитку в усіх його аспектах, а також прагне забезпечити, щоб
економічний розвиток, якому він сприяє, по можливості не відбувався за рахунок навколишнього
середовища та викидів вуглецю. Банк здійснює комплексний підхід до екологічного менеджменту
(три основні принципи Системи екологічного управління Банку - СЕУ).
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Банк встановлює стратегічні цілі щодо зростання свого портфеля зелених кредитів (принцип 3
СЕУ), оскільки загальна бізнес-стратегія охоплює п’ятирічний часовий горизонт. Банк встановлює
оперативні цілі щодо споживання енергії та ресурсів (принцип 1 СЕУ), які зафіксовані в Річному
екологічному плані Банку.
Невід’ємною частиною цих зусиль є підвищення екологічної обізнаності серед підприємців, а
також серед нашого персоналу. Банк прагне надати своїм бізнес-клієнтам продукти зеленого
фінансування для підвищення екологічної обізнаності та розуміння. На кінець 2019 року ми
досягли зростання частки зелених кредитів в портфелі до 18.4% зелених кредитів в портфелі. На
графіку нижче представлений приріст портфеля зелених позик у 2016-2019 роках.
Позики на енергоефективність і надалі
будуть представляти найбільшу частку
портфеля зелених позик, але їх частка
поступово зменшується. Це результат
постійних зусиль банку залучати інші види
зелених інвестицій, а саме проекти з
відновлювальної енергетики, стале сільське
господарство, переробка відходів. Банк буде
тримати свою увагу на збільшенні зеленого
кредитного портфеля як частини своєї
стратегії сприяння сталому фінансуванню.
Ми очікуємо продовження зростання в більш
відомих
сферах
відновлювальної
енергетики, енергоефективності, сталого
сільського господарства та переробки
відходів, а також розпочнемо фінансування
двох нових категорій, чистого транспорту та
сонячних електростанцій для приватних
клієнтів.

Частка зелених кредитів в загальному
портфелі по групам
млрд.грн.
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Валовий кредитний портфель приватних клієнтів
Валовий кредитний портфель бізнес клієнтів
Загальна кількість
Загальна кількість приватних клієнтів

Приватні клієнти
Що стосується наших приватних клієнтів, Банк продовжуватиме зміцнювати свої позиції як
безпечного та професійного банку для людей з доходами середнього та вище середнього рівня,
а також уникатиме обслуговування клієнтів, які мало зацікавлені в отриманні прозорих
банківських послуг. Зокрема, ми орієнтуємось на приватних осіб, пов’язаних з нашими бізнесклієнтами: співпрацюючи з власниками, працівниками та соціальних колом наших бізнес-клієнтів.
Для залучення нових приватних клієнтів Банк спирається на поєднанні зручності, прозорості,
прибутковості та безпеки. Усі чотири фактори виграють від стратегічної орієнтації Банку на
переведення послуг у цифровий формат. Наші приватні клієнти цінують надійний, прозорий банк,
який пропонує просте та привабливе обслуговування депозиту та рахунку, доступне в будь-який
час через усі відповідні електронні канали. В останні роки Банк прийняв концепцію розширення
послуг за допомогою цифрових платформ замість фізичних відділень, причому практично всі
щоденні банківські операції вже доступні в режимі онлайн, і просувається робота щодо нової
послуги, яка дозволить клієнтам відкривати рахунок у режимі онлайн без відвідування відділення.
Банк вже пропонує приватним клієнтам усі повсякденні банківські операції в Інтернеті через
додаток електронного банкінгу та мобільних телефонів. У 2019 році ми запустили нову послугу
для своїх потенційних клієнтів, яка дозволяє приватним клієнтам відкривати рахунок в Інтернеті
без відвідування відділення банку. У зв'язку з цим ми пропонуємо своїм клієнтам повний спектр
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послуг через електронні канали та надаємо цілодобовий доступ до всіх банківських послуг та
повний контроль над фінансами.
Ми хочемо бути інноваційним гравцем в якості авторитетного прямого банку для приватних
клієнтів із середнім та високим рівнем доходів, пропонуючи всі послуги з транзакцій та гнучкі
можливості для збереження через доступні та безпечні електронні канали, і тим самим
забезпечуючи зростаючий обсяг депозитів для фінансування зростання нашого кредитного
портфеля. Наша мета полягає у збільшенні використання електронних каналів для всіх наших
клієнтів, особливо приватних осіб, для розбудови нашого майбутнього розвитку у стабільну
мережу сучасних та ефективних Зон самообслуговування 24/7 та професійних Контакт-центрів,
призначених для залучення клієнтів та надання їм консультаційних послуг.
Наша стратегія стосовно приватних клієнтів також передбачає модель фіксованої плати, яка
робить ПроКредит очевидним вибором для фінансово активних клієнтів, які здійснюють всі свої
операції через Інтернет та вимагають різноманітних послуг особистого банківського
обслуговування, які можуть легко призвести до високих комісійних витрат, якщо їх стягувати
індивідуально.
Основні продукти і послуги
ПроКредит пропонує широкий діапазон послуг, який задовольняє потреби наших цільових бізнесклієнтів та приватних клієнтів, охоплюючи послуги кредитування, фінансові операції (національні
переводи, міжнародні переводи, купівля-продаж іноземної валюти на міжбанківському
валютному ринку) та депозитні послуги (строковий депозит, FlexSave, поточний рахунок). Ми
прагнемо зберегти наші послуги простими та зрозумілими, оскільки ми віримо, що довгі списки
продуктів та складні описи послуг не задовольняють потреб наших клієнтів. Ціновий підхід, який
ґрунтується на стандартній щомісячній фіксованій комісії за обслуговування поточного рахунку,
а не на прайс-листі на підставі операцій, є особливо привабливим на наших ринках, оскільки він
є простим для розуміння та чітко передбачуваним, пропонуючи при цьому широкий діапазон
послуг та операцій.
Банк дотримується своєї стратегії обслуговування підприємств малого та середнього бізнесу
протягом тривалого періоду часу. Водночас, керівництво Банку бачить ключовим напрямком
діяльності також в подальшому активний розвиток напрямку обслуговування приватних клієнтів
цільової групи.

5. Результати діяльності Банку
У 2019 році банк продовжував позитивну динаміку розвитку. Бізнес та фінансові цілі, встановлені
на 2019 рік, були досягнуті. Наш кредитний портфель зменшився на 2.3%, на що фактично
вплинуло на підвищення курсу національної валюти (приріст кредитного портфеля за
вирахуванням курсового ефекту склав +1.5%). У 2019 році кошти клієнтів зросли, майже на 22%,
у тому числі кошти фізичних осіб зросли на 16%. У 2019 році банк отримав 696,224 тис.грн.
чистого прибутку, що на 5% більше, ніж чистий прибуток 2018 року.
Наші основні операційні та фінансові показники підтверджують стійкість нашої бізнес-моделі, яку
ми прагнемо підтримувати в найближчі роки. Зростання обсягів нашого бізнесу в 2019 році
відповідає нашій оцінці поточних умов та ділового потенціалу в найближчому майбутньому.
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У таблиці нижче представлені основні показники Банку за 2019 та 2018 роки.
Основні показники діяльності Банку
Балансові показники

2019

2018

Зміни

ГРН’000

Активи банку

23,879,049

20,996,673

13.7%

Загальний кредитний портфель
Резерви за активними операціями
банку

16,562,098

16,944,773

-2.3%

439,216

418,323

5.0%

Чистий кредитний портфель

16,122,882

16,526,450

-2.4%

Кошти клієнтів

14,542,229

11,945,316

21.7%

у т.ч. кошти юридичних осіб
у т.ч. кошти фізичних осіб
Кошти міжнародних фінансових
організацій та інші позики

8,002,838
6,459,789

6,202,051
5,553,331

29.0%
16.3%

5,264,172

5,677,925

-7.3%

Капітал банку

3,942,032

2,983,984

32.1%

1,400,439

1,284,069

9.1%

Операційні витрати

553,073

464,733

19.0%

Операційний прибуток

847,366

819,336

3.4%

Чистий прибуток

696,224

662,457

5.1%

Основні коефіцієнти
Коефіцієнт співвідношення доходів
і витрат

36.3%

36.0%

Рентабельність капіталу

20.1%

26.5%

Показник достатності капіталу
Показник адекватності капіталу
(Н2)

19.3%

20.1%

21.5%

18.4%

Звіт про прибутки і збитки
Операційні доходи

Стабільне зростання кредитного портфелю, обсягу депозитів та високого рівня обслуговування
фінансових операцій від наших клієнтів є важливою складовою формування лояльності клієнтів.
У поєднанні з інфраструктурою та взаємодією підрозділів Банку у наших процесах, ми прагнемо
до подальшого зміцнення фінансової стабільності Банку.

АТ «ПроКредит Банк»
Звіт керівництва (Звіт про управління) за 2019 рік
Банк здійснює операції із деривативами (валютні свопи) виключно з метою управління власною
ліквідністю. Обсяг таких операцій та їх вплив на фінансові показники Банку, оцінку активів,
зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Банку за 2019 рік були несуттєвими.
Протягом звітного року Банком не здійснювалось ані відчуження, ані купівля-продаж активів в
обсязі, що перевищує встановлений статутом Банку обсяг.

6. Персонал та мережа
Останніми роками ми успішно збільшили рівень автоматизації простих фінансових операцій,
інституціоналізували «безготівкові» Service points та збільшили використання електронних
каналів за допомогою системи e-Banking та карток. Протягом 2019 року Банк розширював послуги
клієнтам за допомогою цифрових платформ замість фізичних відділень. Банк вже пропонує
приватним клієнтам усі повсякденні банківські операції в Інтернеті через додаток електронного
банкінгу та мобільних телефонів. У 2019 році ми запустили нову послугу для своїх потенційних
клієнтів, яка дозволяє приватним клієнтам відкривати рахунок в Інтернеті без відвідування
відділень банку. Це дозволяє Банку однозначно позиціонувати себе на ринку в якості сучасного,
інноваційного банку, а також досягти підвищення ефективності та економії коштів.
Станом на 31.12.2019 мережа відділень банку складалась з 9 відділень у 5 містах України (Київ,
Харків, Одеса, Львів, Дніпро).
Нашим пріоритетом є навчання персоналу та постійне підвищення кваліфікації співробітників.
Знання англійської мови є необхідною умовою для всього бізнес-персоналу Банку та стає
необхідною для персоналу бек-офісу банку. Ми постійно інвестуємо в підготовку персоналу,
включаючи курси англійської мови як місцеві, так і міжнародні. Банк впровадив процеси, які є
стандартними для Групи ПроКредит, такі як:
-

-

-

міжнародний процес адаптації нових співробітників, що здійснюється англійською мовою
у двох регіональних центрах у Східній Європі та в Банку
структурована спеціальна підготовка для конкретної посади, що надається новим
співробітникам після процесу адаптації, наприклад, 12-місячний період підготовки
майбутніх Business Client Advisors.
комплексна підготовка наших менеджерів середньої ланки та перспективних кадрів через
ProCredit Banker Academy (однорічний курс) та ProCredit Management Academy (трирічний
курс), що надається у нашій міжнародній академії в Німеччині.
Кодекс поведінки регулярно розглядається та обговорюється з усіма співробітниками
Банку.

Банк продовжить оптимізацію своєї інфраструктури з метою врахування подальшого
переведення операцій з приватними клієнтами у цифровий формат та оптимізації процесів на
рівні головного офісу. Ми прагнемо досягти високого рівня операційних та фінансових
результатів, підвищити ефективність та отримати значні конкурентні переваги для Банку на
ринку.

7. Структура капіталу Банку
Станом на 31.12.2019 загальний капітал Банку складався з 3,297,003 акцій номіналом 476.79 за
1 акцію, загальна номінальна вартість капіталу складала 1,571,978 тисяч гривень.
Усі акції в капіталі Банку поділяються на прості та привілейовані та посвідчують корпоративні
права акціонера щодо товариства. Кожна проста акція надає один голос для вирішення кожного
питання на загальних зборах акціонерів Банку (крім випадків проведення кумулятивного
голосування) і надає однакову сукупність прав на управління Банком, отримання дивідендів,
отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості такої частини та отримання
інформації про господарську діяльність Банку. Привілейовані акції мають право голосу виключно
Сторінка 17 з 25

АТ «ПроКредит Банк»
Звіт керівництва (Звіт про управління) за 2019 рік
у випадках, передбачених законодавством України та встановлених статутом Банку, але їм
надано переважне право отримувати дивіденди в розмірі 150 грн., а також пріоритетну участь у
розподілі активів у разі ліквідації.
Станом на 31 грудня 2019 року всі акції Банку є наступними:
Прості акції
2019
Випущені акції на 1
січня
Випущено акцій
протягом року
Випущені акції на
31 грудня –
повністю оплачені

Привілейовані акції
2018

2019

2018

2,837,494

2,143,369

149,611

149,611

309,898

694,125

-

-

3,147,392

2,837,494

149,611

149,611

В 2019 році Банк здійснив випуск додаткових 309,898 простих іменних акцій загальною
номінальною вартістю 147,756 тисяч гривень (2018: 694,125 додаткових простих акцій загальною
номінальною вартістю 330,952 тисяч гривень). Станом на звітну дату Банком затверджено
результати додаткової емісії та розміщення акцій, протягом процедури збільшення капіталу та
реєстрації нової редакції статуту зі збільшеним розміром статутного капіталу буде завершена
після погодження Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.

8. Фінансові механізми, ліквідність, грошові потоки
Переважну частку активів Банку займає кредитний портфель (68% станом на 31.12.2019).
Кредитна діяльність Банку здебільшого фінансується через залучення депозитів фізичних і
юридичних осіб. Кредитний портфель переважно складається з короткострокових і
середньострокових кредитів для малого й середнього бізнесу. Більшість наданих кредитів — це
строкові аннуїтети з низьким відсотком неповернення. Результатом цього є надзвичайно
диверсифіковані й надійні грошові надходження. В операціях із залучення депозитів основна
увага приділяється цільовій групі малих та середніх підприємств та приватних клієнтів визначеної
цільової групи, з якими встановлюються довготривалі відносини, щоб зберегти їх лояльність до
Банку навіть у кризові часи. Разом із зміцненням позиції як Банку для малого і середнього бізнесу
та приватних клієнтів, для яких є перевагою електронні засоби банкінгу, збільшується й кількість
поточних рахунків юридичних та фізичних осіб: поточні рахунки зазвичай є джерелом стабільного
доходу для Банку, оскільки клієнти зобов’язані підтримувати певний рівень коштів на своїх
рахунках у зв’язку з операційною необхідністю, а також сплачують комісію за обслуговування. У
2019 році джерелом фінансування значного зростання кредитного портфеля Банку були також
кошти міжнародних фінансових організацій. Цей довгостроковий капітал також допомагає нам
зменшити ризик ліквідності та фінансування шляхом диверсифікації наших джерел. Усі ці чинники
мають на меті обмежити можливу концентрацію ризику ліквідності й досягти простоти й
зрозумілості системи управління ліквідністю. Інформація щодо обсягу структури залучених
коштів станом на 31.12.2019 представлена у фінансовій звітності Банку за 2019 рік.

9. Система управління ризиками
Управління загальними ризиками Банку – Управління капіталом
З метою забезпечення стабільної діяльності Банк повинен підтримувати достатній рівень
капіталу для покриття всіх можливих очікуваних ризиків, притаманних діяльності Банку. Банк
здійснює моніторинг рівня ризиків за допомогою системи різних індикаторів, для кожного з яких
встановлені цільові та граничні значення. Перелік ключових індикаторів для Банку включає не
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лише регулятивні нормативи, встановлені Національним банком України, але і широкий перелік
інших факторів, таких як показники адекватності регулятивного капіталу згідно з міжнародними
стандартами (“Базельська угода ІІІ”) та коефіцієнт фінансового левериджу основного капіталу 1го рівня та моделювання здатності витримувати ризики.
Управління капіталом Банку має такі цілі:






забезпечення наявності капіталу, достатнього для покриття (потенційних) збитків
внаслідок реалізації ризиків, притаманних діяльності Банку, навіть за умови виникнення
надзвичайних обставин.
повне дотримання вимог до капіталу, встановлених Національним банком України.
дотримання внутрішніх вимог щодо достатності капіталу.
спроможність Банку виконувати плани по безперервному зростанню активів, згідно з
бізнес-стратегією.

Управління капіталом Банку регулюється Політикою з управління капіталом та Політикою
внутрішньої оцінки достатності. Рівні достатності капіталу (як регулятивно встановлені, так і
розраховані згідно з вимогами Базеля ІІІ), показники левериджу основного капіталу 1-го рівня та
результати оцінки достатності капіталу розглядаються щоквартально на засіданнях Комітету з
управління ризиками Банку.
Регулятивні мінімальні вимоги до капіталу встановлюються та контролюються Національним
банком України. Достатність капіталу розраховується і подається на регулярній основі у формі
звітів Комітету з управління активами та пасивами Банку та Комітету з управління ризиками
Банку. Такі звіти включають як фактичні дані, так і прогнозні зміни, що забезпечує дотримання не
лише поточних вимог, але й дозволяє робити це на безперервній основі.
Відповідно до існуючих вимог до капіталу, встановлених Національним банком України, банки
повинні підтримувати норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2), на рівні не менше
10%. Капітал першого рівня (Н3) повинен підтримуватися на рівні 7%. Станом на 31.12.2019
норматив Н2 Банку становив 21.46% та норматив Н3 становив 18.17%.
Крім цього, достатність капіталу контролюється шляхом застосування розрахунку нормативу
достатності капіталу згідно з рекомендаціями Базельського комітету ("Базельська угода ІІІ"), який
ґрунтується на фінансовій звітності Банку згідно з МСФЗ.
Управління індивідуальними ризиками
Система управління ризиками Банку – це сукупність політик, методик і процедур управління
ризиками, які визначають порядок дій, спрямованих на здійснення систематичного процесу
виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та пом'якшення всіх видів ризиків,
притаманних діяльності Банку, на всіх рівнях організаційної структури Банку. Система управління
ризиками охоплює, щонайменше, наступні види ризиків:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

кредитний ризик;
ризик ліквідності;
процентний ризик банківської книги;
ринковий ризик;
операційний ризик;
комплаєнс ризик.

Банк є неторговою організацією та не має торгової книги, не займається інвестиційною
діяльністю, зокрема шляхом купівлі корпоративних цінних паперів, не здійснює операцій з
товарами, зокрема й з дорогоцінними металами. Таким чином, з числа ринкових основним
ризиком, притаманним діяльності Банку, є валютний ризик.
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Кредитний ризик
Кредитний ризик визначається як ризик того, що контрагент, який здійснює кредитну операцію,
не зможе або тільки частково зможе виконати договірні зобов’язання перед Банком. Кредитний
ризик виникає в результаті здійснення операцій з кредитування клієнтів (класичний кредитний
ризик), внаслідок розміщення міжбанківських кредитів та депозитів та включає ризик емітента.
Він ділиться на ризик кредитного дефолту та ризик кредитного портфеля, щоб полегшити
цілеспрямоване управління ризиками. Кредитний ризик є найбільшим ризиком для Банку.
Ризик невиконання кредитних зобов’язань за операціями з кредитування клієнтів визначається
як імовірність виникнення збитків внаслідок можливого невиконання договірних платіжних
зобов’язань клієнтом. Банк проводить розмежування кредитного портфеля на дві наступні групи
– індивідуально значні та індивідуально незначні кредити. Таке розмежування дозволяє
запровадити при кредитуванні цих груп такі процеси, які якнайкраще задовольняють вимоги до
управління кредитним ризиком у кожному з таких сегментів. Ці процеси відрізняються,
насамперед, розподілом обов’язків при прийнятті рішень стосовно надання кредитів.
Банк враховує весь спектр інформації про клієнта при прийнятті рішень щодо надання кредиту –
починаючи від перевіреної аудитором фінансової звітності і закінчуючи управлінською звітністю
та іншою неофіційною інформацією, наданою клієнтом. Ключові критерії для прийняття рішення
щодо видачі кредиту базуються, в першу чергу, на даних щодо фінансового стану клієнта
(ліквідності позичальника, прибутковості бізнесу, інших показниках кредитоспроможності
клієнта), а також – в меншій мірі – наявності та якості застави.
Як правило, вимоги до забезпечення зменшуються у випадках, коли: сума кредиту є незначною,
термін кредитування є більш коротким, якість наданої клієнтом документації є високою
(перевірена аудитором
фінансова звітність, якщо така є), тривала позитивна історія
кредитування клієнта, наявність значного досвіду роботи клієнта з Банком, також активне
використання клієнтом інших банківських послуг.
Ключовим показником якості кредитного портфеля є частка знецінених кредитів, які включають
як прострочені кредити, так і кредити, для яких договірні умови були переглянуті в бік погіршення
для Банку через неспроможність позичальника виконати взяті на себе зобов’язання.
Простроченими кредитами вважаються ті кредити, за якими будь-який платіж (капітал чи
нараховані відсотки) не був погашений в належний термін у повному обсязі.
Банк здійснює постійний моніторинг якості кредитної заборгованості. Стратегія раннього
реагування на проблеми з погашенням кредиту включає переговори з клієнтом щодо
встановлення причин, які призвели до неможливості виконання ним своїх зобов’язань. В
залежності від таких причин, Банк приймає рішення щодо можливості перегляду існуючих умов
договору (якщо імовірність подолання ситуації неплатоспроможності є високою), або ж щодо
звернення стягнення на предмет застави в іншому випадку.
Портфельний кредитний ризик – це ризик невиконання зобов’язань сукупністю позичальників
одночасно, викликане, як правило, дією негативних факторів, які впливають на значну кількість
кредитів з подібними характеристиками. Ризик виникає, насамперед, через наявність у
кредитному портфелі концентрацій кредитного ризику, тобто істотних груп кредитів, які мають
спільні характеристики і тому можуть бути одночасно уражені дією негативних факторів впливу.
Прикладом концентрацій можуть бути наступні: географічна, галузева, за видом продукту, тощо.
Основним методом зменшення портфельного кредитного ризику є диверсифікація кредитного
портфеля.
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Основна діяльність Банку – кредитування малих та середніх підприємств, сприяє диверсифікації
кредитного портфеля, і, відповідно, веде до мінімізації ризику за географічним розподілом та
галузями економіки.
Структура кредитного портфелю аналізується на регулярній основі з метою виявлення подій
(факторів впливу), які можуть мати негативний вплив на значні сфери кредитного портфелю
(загальні фактори ризику) та у разі необхідності, Банк приймає рішення щодо обмеження
кредитування певних категорій позичальників (наприклад, за видом діяльності, регіональним
розподілом, типом кредитного продукту тощо).
Детальна інформація щодо управління кредитного ризику Банку станом на 31.12.2019
представлена у фінансовій звітності Банку за 2019 рік (Примітка 47. Кредитний ризик клієнта).
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – це ризик того, що Банк не зможе повністю або своєчасно виконати свої поточні
та майбутні платіжні зобов’язання.
Банк використовує власну систему управління ліквідністю, адаптовану до вимог нормативноправових актів та поточної макроекономічної ситуації на ринку. Зокрема, Банк здійснює щоденний
моніторинг рівня високоліквідних активів та поточних тенденцій в розвитку депозитної бази. Банк
має чіткий план реагування на потенційний відтік грошових коштів, який включає як цінові заходи
(управління процентними ставками та строками депозитів), плани з мінімізації відтоку шляхом
зменшення (припинення) кредитування клієнтів, так і залучення коштів у екстрених випадках від
материнської компанії.
Бізнес-модель Банку базується на кредитуванні значної кількості малих та середніх підприємств
(що означає високу диверсифікацію кредитного портфеля). Такий підхід гарантує постійне
джерело надходження ліквідних ресурсів за рахунок погашення частини кредитного портфеля,
особливо враховуючи відсутність суттєвих концентрацій ліквідності.
З іншого боку, кредитний портфель фінансується з двох основних джерел: за рахунок коштів
клієнтів та кредитів міжнародних фінансових організацій.
Комітет з управління ризиками Банку визначає стратегію управління ліквідністю Банку і
встановлює ліміти ризику ліквідності. Комітет з управління активами і пасивами є центральним
колегіальним органом, відповідальним за управління ліквідністю. Казначейство Банку здійснює
щоденне управління ліквідністю Банку і відповідає за виконання рішень КУАП. Дотримання
стратегії, політик та лімітів регулярно контролюється ризик-менеджментом Банку.
Стандарти, які застосовуються Банком у сфері управління ліквідністю, ґрунтуються на
регулятивних вимогах та положеннях Політики управління ризиком ліквідності Банку та Політики
організації та діяльності казначейства.
Перевищення лімітів і виключення до цих Політик погоджуються Комітетом з управління ризиками
Групи ПроКредит.
Казначейство Банку контролює ліквідність на щоденній основі з застосуванням методу, який
базується на аналізі майбутніх грошових потоків. Такий метод дає реалістичну картину очікуваної
зміни ліквідності. Він включає припущення стосовно змін основних статей активів та пасивів
Банку і допомагає спрогнозувати показники ризику ліквідності.
Основним інструментом оцінки ризику ліквідності є прогнозний аналіз розривів ліквідності, який
показує структуру договірних строків погашення активів та зобов’язань і визначає майбутні
потреби у фінансуванні на основі ряду припущень. Для врахування різних варіантів розвитку
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подій використовується аналіз сценаріїв – починаючи з оцінки майбутньої ліквідності за
нормальної ринкової ситуації, і закінчуючи аналізом рівня ліквідності Банку при реалізації
стресових сценаріїв різних ступенів тяжкості.
За очікуваннями управлінського персоналу при розрахунку ризику ліквідності, грошові потоки за
окремими фінансовими активами та зобов’язаннями будуть відмінними від тих, що визначені
відповідними договорами. Дані про грошові потоки коригуються у випадках, де з точки зору
управління ризиком ліквідності застосування договірних строків не вбачається за доцільне.
Коригування здійснюються шляхом застосування певних припущень, які перетворюють договірні
строки високоліквідних активів, грошових надходжень та зобов’язань зі строком погашення у
певному періоді в строки, які відображають стресову ситуацію.
Ці припущення визначені як ризик сценарій та використовуються для відображення відтоку
ліквідності, який перевищує звичайні очікування. Таким чином, важливим показником для
управління короткостроковою ліквідністю є коефіцієнт достатньої ліквідності, який являє собою
співвідношення між високоліквідними активами та надходженнями протягом наступних 30 днів та
зобов’язаннями зі строком до 30 днів включно. Метою Банку є постійна наявність достатньої
ліквідності для обслуговування усіх можливих зобов’язань протягом наступного місяця. З
технічної точки зору це означає, що наявні у Банку активи завжди повинні перевищувати можливі
зобов’язання, згідно з зазначеними вище припущеннями.
Станом на 31.12.2019 банком виконувались всі нормативи ліквідності, встановлені Національним
банком України, у тому числі показник LCR.
Детальна інформація щодо управління ризиком ліквідності Банку станом на 31.12.2019
представлена у фінансовій звітності Банку за 2019 рік (Примітка 48. Фінансові ризики).
Валютний ризик
Валютний ризик – це потенційний ризик для прибутків і капіталу Банку, що виникає внаслідок
несприятливої зміни курсів іноземних валют. Основним інструментом управління валютним
ризиком є валютна позиція. З метою уникнення негативних наслідків курсових коливань Банк
тримає позиції у іноземних валютах максимально наближеними до закритих.
Детальна інформація щодо управління валютним ризиком Банку станом на 31.12.2019
представлена у фінансовій звітності Банку за 2019 рік (Примітка 48. Фінансові ризики).
Процентний ризик
Процентний ризик виникає внаслідок структурних відмінностей між строками погашення активів і
зобов’язань, чутливих до зміни відсоткової ставки (для прикладу, якщо кредит зі строком
погашення 3 роки та фіксованою процентною ставкою фінансується за рахунок депозиту зі
строком погашення 3 місяці, Банк наражається на ризик скорочення процентної маржі Банку в
разі зростання відсоткових ставок на ринку, оскільки за квартал депозит буде замінений іншим,
більш дорогим, тоді як ставка за кредитом залишиться незмінною).
Підхід Банку до оцінки та управління процентним ризиком ґрунтується на Політиці управління
процентним ризиком Групи ПроКредит та вимогах нормативних актів Національного банку
України.
Щоб обмежити рівень процентного ризику, Банк здійснює політику з управління активами та
пасивами в такий спосіб, який має на меті максимально оптимально узгодити структуру активів
та пасивів, чутливих до зміни процентної ставки, за строками та типами їх переоцінки. У такий
спосіб Банк є захищеним від змін процентних ставок на ринку у будь-яких напрямах.
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Детальна інформація щодо управління процентним ризиком Банку станом на 31.12.2019
представлена у фінансовій звітності Банку за 2019 рік (Примітка 48. Фінансові ризики).
Операційний ризик
Операційний ризик визначається як ризик збитків в результаті недосконалих чи непрацюючих
внутрішніх процесів, людського фактору, збоїв у роботі ІТ-систем та/або зовнішніх подій. Банк в
своїй діяльності керується Політикою управління операційними ризиками. Принципи, викладені у
цьому документі, були розроблені з метою ефективного управління операційним ризиком і
відповідають не лише вимогам Національного банку України, але й вимогам законодавства ЄС законам Німеччини “Про банківську систему” (Kreditwesengesetz) та “Мінімальні вимоги до
управління ризиками” (MaRisk).
Управління операційними ризиками є збалансованою системою з наступними ключовими
компонентами – корпоративною культурою, структурою управління, наявністю політик і процедур
оцінки ризиків, аналізу та затвердження ризиків нововведень, системою ключових індикаторів
ризику і веденням бази даних випадків реалізації операційного ризику.
Загальними цілями підходу до управління операційними ризиками є:
-

розуміння основних чинників, що викликають операційні ризики у Банку;
спроможність виявляти критичні проблеми якомога раніше;
уникнення збитків, спричинених операційними ризиками;
забезпечення ефективного використання капіталу Банку.

Комплаєнс ризик
Комплаєнс ризик – це імовірність виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходів або втрати репутації внаслідок невиконання вимог
законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної
конкуренції, правил корпоративної етики, виникнення конфлікту інтересів, а також
внутрішньобанківських документів Банку.
Управління комплаєнс ризиком покладається на окремий відділ комплаєнс, який є незалежним
від бізнес підрозділів, підрозділів підтримки та підрозділів з управління ризиками. Цей підрозділ
підпорядкований та підзвітний безпосередньо Наглядовій раді.
Банк у своїй діяльності притримується політики нульової толерантності до випадків
недотримання регулятивних норм, й при управлінні ризиком комплаєнс такий ризик не може бути
прийнятий.

10. Система внутрішнього аудиту Банку
Процеси управління ризиком у Банку підлягають регулярним перевіркам відділом
внутрішнього аудиту, як органу, що виконує функції третьої лінії захисту у якості незалежного
органу Банку, що підпорядковується та звітує Наглядовій раді Банку. Відділом внутрішнього
аудиту у рамках кожної перевірки проводиться перевірка достатності внутрішніх процедур,
ефективності системи внутрішнього контролю та корпоративного управління у Банку. Відділ
внутрішнього аудиту допомагає менеджменту Банку та Наглядовій раді у виконанні ними
атрибутованих контрольних функцій шляхом виконання незалежних та ризик-орієнтованих
перевірок. Протягом 2019 року було здійснено 15 аудиторських перевірок згідно плану, що був
затверджений Наглядовою радою Банку. За результатами перевірок не було виявлено порушень
з рівнем критичності вище помірного. Коригуючі заходи з усунення або мінімізації виявлених
ризиків, що погодженні з менеджментом Банку та власниками процесів, виконуються загалом у
заплановані строки та у повному обсязі.
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11. Захист Банком прав споживачів фінансових послуг
В Банку впроваджений механізм розгляду скарг з метою захисту прав споживачів фінансових
послуг, що регулюється внутрішньобанківськими положеннями про управління процесом
розгляду скарг, та які встановлюють системні стандарти роботи зі зверненнями, в тому числі з
урахуванням політики Групи ПроКредит. Управління процесом розгляду скарг здійснюється
централізовано на рівні Банку і полягає у отриманні, розгляді (розслідуванні та аналізі причин і
наслідків скарги); підготовці та наданні вичерпної відповіді; належному контролі за всіма етапами
процесу розгляду скарги, та здійснюється на засадах доступності, зворотності відповіді,
комплексного підходу та об’єктивності. Конфлікт інтересів, який може виникати в процесі
розгляду причин скарг та підготовки відповіді, є об’єктом контролю та управління спеціаліста з
комплаєнс та керівника відділу клієнтської підтримки. Банк виділяє функцію розгляду скарг, з
метою забезпечення їх об’єктивного розгляду відповідно до діючого законодавства, шляхом
виявлення, недопущення і мінімізації будь-яких потенційних конфліктів інтересів. Згідно із
чинними протягом звітного року внутрішніми положеннями Банку розгляд скарг здійснювався
безпосереднім керівником відділу або спеціаліста Банку, чиї дії чи бездіяльності стали об’єктом
скарги, або керівником відділу до чиїх функціональних обов’язків належить об’єкт скарги, та
спеціалістом головного офісу, відповідальним за певний напрямок діяльності Банку, а у разі
надходження скарги безпосередньо до материнської компанії або до Національного банку
України (чи іншого державного органу), відповідальним за розгляд запиту (скарги) є спеціаліст
підрозділу комплаєнс Банку.
Протягом 2019 року до Банку надійшло загалом 55 скарги, з яких 15 скарги стосувалось питань
ведення рахунків, 4 скарг з питань кредитування, 6 звернень, пов’язаних із використанням
банківських карток, інші скарги стосувались питань захисту даних та інтернет-банкінгу. Усі скарги
та звернення споживачів були належним чином розглянуті та за усіма скаргами надані відповіді.
Жодна зі скарг не призвела до судових справ протягом звітного періоду.

12. Інформація стосовно зовнішнього аудитора Банку
Рішенням Наглядової ради Банку від 09.07.2019 в якості для здійснення перевірки річної
фінансової звітності на 2019 рік було обрано ПРАТ «КПМГ Аудит» – міжнародну компанію зі
стажем роботи на українському ринку у 18 років (свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів № 2397 згідно із рішенням Аудиторської палати України від
26.01.2001). ПРАТ «КПМГ Аудит» надає аудиторські послуги Банку безперервно протягом
останніх 5 років.
З 1 січня 2019 року до дати цього звіту, окрім аудиту фінансової звітності АТ «ПроКредит Банк»,
підготовленої відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»)
станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 року, аудиторська компанія також проводила аудит
пакету фінансової звітності Банку, підготовленого відповідно до вимог групи ПроКредит, за роки,
що закінчились 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року; огляд пакету фінансової звітності
Банку, підготовленого відповідно до вимог групи ПроКредит за 6 місяців, що закінчилися 30
червня 2019 року, та за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2019 року, а також додаткові
процедури аудиту за результатами аудиту, проведеного КПМГ за 2018 рік та з урахуванням вимог
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2187 від 8 жовтня 2013 року.
Також, ця аудиторська компанія провела перший етап оцінки стійкості Банку з урахуванням вимог
Національного банку України станом на 1 січня 2019 та 2020 років.
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