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АТ «АЛЬПАРІ БАНК»                                                      ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  

1. Характер бізнесу  
1.1 Інформація про розвиток Банку 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» (далі – АТ «АЛЬПАРІ БАНК, Банк), був зареєстрований 09 жовтня 2012 року.   
26 жовтня 2012 року за номером 343 Національним банком України здійснено запис про реєстрацію Банку в Державному реєстрі 
банків. 
 
Отримані ліцензії на здійснення діяльності: 
Банківська ліцензія №266 від 26.10.2012 року на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47  Закону 
України «Про банки і банківську діяльність», строк дії – необмежений; 
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій від 05.11.2012 року №266, строк дії – необмежений; 
Ліцензія на здійснення діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, серія АЕ 
№286678, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.10.2013 року, строк дії – необмежений; 
 Ліцензія на здійснення діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність, серія АЕ 
№286679, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.10.2013 року, строк дії – необмежений; 
Ліцензія на здійснення діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ №294450, видана 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30.09.2014 року, строк дії – необмежений; 
 
За час існування Банку було здійснено 4 емісії акцій. Остання емісія простих іменних акцій відбулася в 2018 році шляхом 
приватного розміщення на суму 32 млн.грн., випуск зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
3.07.2018 року. Статутний капітал банку збільшено до 232,0 млн.грн.  
 
02.04.2018 року Банк змінив тип з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та змінив найменування 
у зв’язку зі зміною типу з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ 
БАНК». 
Відокремлені структурні підрозділи – відсутні. 
Юридична адреса : Україна, 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19. 
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АТ «АЛЬПАРІ БАНК»               ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  
1.2 Опис зовнішнього середовища, в якому здійснює діяльність банк 
Діяльність Банку переважно здійснюється в Україні. Політична й економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна, їй притаманні особливості ринку, 
що розвивається. Внаслідок цього, здійснення діяльності в країні пов’язане з ризиками, що є нетиповими для інших країн. Збройний конфлікт в окремих 
частинах Луганської та Донецької областей, що почався навесні 2014 року, не закінчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються під 
контролем самопроголошених республік, і українська влада в даний час не має можливості повною мірою забезпечити застосування українського 
законодавства на території даних областей. У березні 2014 року ряд подій в Криму призвів до анексії Республіки Крим Російською Федерацією, яке не було 
визнано Україною та багатьма іншими країнами. Ця подія призвела до суттєвого погіршення відносин між Україною та Російською Федерацією. 
У 2014-2018 рр. економічна ситуація в Україні істотно погіршилася внаслідок зниження обсягів торгівлі з Російською Федерацією та військової 
напруженості в Східній Україні. Незважаючи на те, що в 2017-2018 рр. ситуація як і раніше залишалася нестабільною, українська економіка почала 
демонструвати ознаки пожвавлення, такі, як уповільнення темпів інфляції, зниження темпів знецінення гривні по відношенню до основних іноземних 
валют, зростання міжнародних резервів Національного банку України («НБУ») та загальне пожвавлення ділової активності. 
У 2016-2018 рр. НБУ зняв деякі обмеження на операції з обміну валюти, запроваджені в 2014-2015 рр. Зокрема, була поступово знижена частка 
надходжень в іноземній валюті, що підлягає обов’язковому продажу на міжбанківському ринку, а розрахунковий період для експортно-імпортних 
операцій в іноземній валюті був збільшений. Крім того, НБУ дозволив українським компаніям виплачувати дивіденди за кордон у межах певного 
щомісячного ліміту. У лютому 2019 року набув чинності новий закон про валюту та валютні операції. Новий закон скасовує ряд обмежень, визначає нові 
принципи валютних операцій, валютного регулювання та нагляду і веде до значної лібералізації операцій з іноземною валютою та змін у капіталі. 
Банківська система залишається вкрай нестабільною через малі обсяги капіталу і погану якість активів, а українські компанії та банки, як і раніше, 
відчувають брак фінансування з боку внутрішніх і міжнародних фінансових ринків.  
Міжнародний валютний фонд («МВФ») продовжив надавати  підтримку українському уряду в рамках чотирирічної програми розширеного фінансування 
МВФ, затвердженої в березні 2015 року. У жовтні 2018 року Уряд України досяг угоди з МВФ про проведення нової 14-місячної програми резервної 
підтримки, яка замінить собою чотирирічну Програму розширеного фінансування, що діє нині. Інші міжнародні фінансові установи також надавали 
останніми роками значну технічну підтримку, щоб допомогти Україні реструктурувати зовнішній борг і здійснити різного роду реформи (в то-му числі 
реформу щодо боротьби з корупцією, реформу в сфері корпоративного права і поступову лібералізацію енергетичного сектора). 
У грудні 2018 року рейтингове агентство «Moody’s» підвищило кредитний рейтинг України до рівня Caa1, зі стабільним прогнозом на майбутнє, який 
відображає досягнення угоди з МВФ про майбутню співпрацю, позитивні очікування відносно деяких реформ і поліпшення у сфері міжнародних відносин. 
Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації залежить від продовження проведення урядом структурних реформ та інших чинників.  
Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільної діяльності Банку, необхідні за існуючих обставин, подальша 
нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Банку, характер та наслідки 
якого на поточний момент визначити неможливо. 
Ця звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та 
фінансовий стан Банку. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу. 
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1.3 Опис діючої бізнес-моделі, основні продукти та послуги, отримані винагороди за звітний період 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
  
 

АТ «АЛЬПАРІ БАНК» є універсальною кредитно-фінансовою  установою, що зорієнтована на здійснення комплексного 
банківського обслуговування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб згідно з чинним законодавством 
України. 
 
Бізнес-модель Банку визначена як корпоративно-казначейська. 
 
Основний напрямок розвитку Банку складається із залучення  клієнтської бази згідно цільовим сегментам, а саме, імпортери, 
трейдери нафтопродуктів, енергоносіїв тощо. 
Основними напрямками діяльності Банк є казначейські операції, операції з цінними паперами, короткострокове та 
довгострокове корпоративне кредитування торгівельних компаній, імпортерів та трейдерів нафтопродуктів, виробників 
продуктів харчування та товарів повсякденного споживання, операції з валютними коштами, операції із надання гарантій, 
розрахунково-касове обслуговування  юридичних та фізичних осіб, депозитарна діяльність, індивідуальні банківські сейфи.   
 
Банк виконує: 
- емісію електронних платіжних засобів (ЕПЗ) МПС "MasterCard" та НПС «ПРОСТІР» 
- еквайринг ЕПЗ МПС "MasterCard",  НПС «ПРОСТІР», МПС “VISA” та ПС “Укркарт”. 
  
Для забезпечення якісного обслуговування клієнтів-користувачів ЕПЗ банком реалізовано: 
-    миттєві перекази між картками (P2P перекази) на веб-сайті Банку   
- технологію доставки PIN до ЕПЗ через SMS-повідомлення 
- обслуговування ЕПЗ, емітованих АТ «АЛЬПАРІ БАНК» в мережі банкоматів АТ «Ощадбанк» на партнерських умовах 
 
Банк є афільованим членом міжнародної платіжної системи (МПС) "MasterCard" (ліцензійна угода з MasterCard International Incorporated 
від 28.11.2013),  членом платіжної системи "УкрКарт" (ліцензія LA №97Л/1).  
Участь Банку в МПС зареєстровано Національним банком України (реєстраційне свідоцтво № 1019 від 05.03.2014).  
АТ «АЛЬПАРІ БАНК» є членом Національної платіжної системи «Український платіжний простір» (НПС «ПРОСТІР», свідоцтво № 174 від 
17.05.2018).  
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Банк на підставі банківської ліцензії Національного банку України від 26.10.2012 №266 та листа Національного банку України від 
07.11.2012 №41-209/5337-10506 має право здійснювати наступні банківські операції: 
• залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; 
• відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах; 
• розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на 

власних умовах та на власний ризик; 
• випуск власних цінних паперів; 
• зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; 
• надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг; 
• здійснення брокерської діяльності з торгівлі цінними паперами; 
• здійснення дилерської діяльності з торгівлі цінними паперами; 
• надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; 
• придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на 

себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг); 
• випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування; 
• довірче управління фінансовими активами; 
• фінансовий лізинг; 
• переказ коштів. 
 
Банк на підставі Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій Національного банку України та додатку до Генеральної 
ліцензії на здійснення валютних операцій № 266 від 05 листопада 2012 року має право здійснювати такі операції: 
• неторговельні операції з валютними цінностями; 
• операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і 

пунктах обміну іноземної валюти банків; 
• операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які 

працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами; 
• ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; 
• ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; 
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• ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; 
• відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 
• відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 
• залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 
• залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 
• торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками 

(купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів]; 
• торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 
• залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України; 
• залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках; 
• торгівля банківськими металами на валютному ринку України; 
• торгівля банківськими металами на міжнародних ринках. 
 
Банк здійснює професійну діяльність на фондовому ринку на підставі ліцензій НКЦПФР: 
• брокерська діяльність (ліцензія серія АЕ № 286678 з 15.10.2013); 
• дилерська діяльність (ліцензія серія АЕ № 286679 з 15.10.2013); 
• депозитарна діяльність депозитарної установи (ліцензія серія АЕ № 294450 з 30.09.2014). 
 

Банк є членом біржі «Перспектива» та Асоціації «Українські фондові торгівці», клієнтом ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ». 
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2. Корпоративне управління 
  Метою провадження діяльності АТ «АЛЬПАРІ БАНК» є забезпечення стабільних показників прибутковості 

акціонерного капіталу шляхом отримання комісійних і процентних прибутків від надання клієнтам повного 
комплексу сучасних банківських продуктів та послуг.  

         З метою впровадження у щоденну практику діяльності Банку відповідних норм /звичаїв  корпоративної поведінки, які 
ґрунтуються на стандартах корпоративного управління, які застосовуються у міжнародній практиці, вимогах законодавства України, 
етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обороту у Банку діє Кодекс корпоративного управління (далі – Кодекс) , 
затверджений рішенням Єдиного учасника від 09.11.2018 № 11/2018.  
Корпоративне управління у Банку базується на наступних принципах: 
1) забезпечення учасниками Банку реальної можливості здійснювати свої права, пов’язані з участю у Банку; 
2) визначення корпоративних прав учасників Банку та забезпечення їх належного захисту; 
3) рівноправність учасників Банку та однакове ставлення до них, незалежно від кількості належних їм акцій; 
4) розмежування обов’язків та повноважень органів управління Банку, їх дієвість, незалежність, відповідальність та підзвітність; 
5) здійснення Радою стратегічної координації діяльності Банку, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю 

Правління, а також підзвітність членів Ради Загальним зборам; 
6) здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю Банку, підпорядкованість 

Правління Раді та Загальним зборам; 
7) своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Банк, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, 

значні події, структуру власності та управління; прозорість діяльності Банку; 
8) ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку з метою захисту прав та законних інтересів учасників та 

клієнтів Банку; 
9) дотримання вимог законодавства України та врахування кращих здобутків світової практики управління банками; 
10) запобігання конфліктам інтересів; 
11) забезпечення лояльності та відповідальності перед заінтересованими особами; 
12) забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Банку та управління ризиками. 

Банк дотримується власного бізнес плану та не застосовує інші кодекси управління крім власного.  
Протягом 2018 року банк не відхилявся від положень кодексу корпоративного управління.  
 
Кодекс корпоративного управління знаходиться в публічному доступі: http://bankalpari.com/ofitsijna-informatsiya/ 
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   В Банку визначена і функціонує прозора структура корпоративного управління, яка забезпечує:  

 
•  загальне управління на найвищому рівні Загальними зборами акціонерів Банку;  
• регулювання та контроль Наглядовою Радою Банку;  
• управління поточною діяльністю Банку Правлінням Банку із делегуванням частини його повноважень комітетам Правління 

Банку, що створюються у відповідності до вимог чинного законодавства, Статуту Банку, внутрішніх положень Банку та рішень 
Правління і діють на підставі затвердженого ним положення;  

• розподіл обов'язків між усіма підрозділами Банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту з метою створення системи 
управління ризиками Банку, яка має забезпечувати безперервний аналіз ризиків для прийняття своєчасних та адекватних 
управлінських рішень щодо пом'якшення ризиків та зменшення пов'язаних із ними втрат (збитків).  

 
Суб’єктами структури корпоративного управління Банку також є акціонери, Наглядова Рада Банку, Правління Банку.  
 
Діюча модель корпоративного управління забезпечує відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку 
України, визначає послідовні лінії відповідальності, ефективні процеси управління ризиками та систему адекватного внутрішнього 
контролю. Організаційна структура Банку  зазнавала змін 4 рази протягом року ( в тому числі з метою приведення її у відповідність 
до вимог №64 Постанови НБУ).  
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  В основі діяльності Банку лежать ефективні функції контролю і управління ризиками, а також своєчасне реагування на законодавчі 

зміни: 
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 2. Корпоративне управління 

Інформація щодо зовнішнього аудитора 
Відповідно до рішення Наглядової Ради (протокол від 21.09.2018 № 23) для аудиту річної фінансової звітності Банку за 2018-
й рік обрано ПАТ «КПМГ Аудит».  
Загальний стаж аудиторської діяльності ПАТ «КПМГ Аудит» складає понад 18 років. Аудиторські послуги ПАТ «КПМГ Аудит» 
надає Банку протягом останніх 2-х років. Також,  компанія проводила перший етап із оцінки  стійкості Банку, з урахуванням 
вимог Національного Банку України. 
 
Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора протягом 2018 року 
не було. 
Протягом останніх п’яти років аудит річної фінансової звітності Банку здійснювали наступні аудиторські компанії: 
 ТОВ «АФ «Кадастр-аудит» за 2013-й рік; 
 АФ ТОВ «Інтер-аудит» за 2014-й рік; 
 ТОВ «Аудит-сервіс ІНК» за 2015-рік; 
 ТОВ «АФ «Аваль» за 2016-й рік; 
 ПАТ «КПМГ Аудит» за 2017-й рік. 
Факти подання недостовірної звітності Банку, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг протягом 2018 року не було. 
Рекомендації органів , які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку Банк 
в 2018 році не отримував. 

 
 
Захист фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг 
АТ «Альпарі Банк» високо цінує свою репутацію, забезпечуючи максимально ефективне обслуговування клієнтів.  
Для своєчасного та якісного реагування на випадки недотримання високих стандартів обслуговування клієнтів, порушень 
законодавства або інших випадків недопустимої поведінки з боку Банку, Правлінням Банку затверджено Інструкцію про 
порядок організації розгляду звернень громадян в АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (протокол від 24.10.2018 № 38), відповідно до якої 
клієнт має змогу подати звернення декількома шляхами: 
• засобами електронного зв'язку; 
• засобами поштового зв'язку; 
• через органи державної влади, інші державні органи, установи, організації; 
• через засоби масової інформації; 
• під час особистого прийому громадян керівництвом Банку. 
Також існує можливість надання звернення шляхом заповнення електронної форми, яка розміщена на офіційному веб-
сайті Банку у розділі «Якість обслуговування».  
Особою уповноваженою розглядати скарги є керівник Управління комплаєнсу (Волошин І.В.) 
Протягом 2018-го року скарг та позовів до суду стосовно надання фінансових послуг Банком не надходило. 
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З метою забезпечення стабільної і безпечної діяльності, а також захисту інтересів вкладників і кредиторів Банком 
затверджено Положення про порядок визначення пов’язаних осіб та здійснення операцій з ними  (рішення Ради від 
20.12.2018 №32), яким регламентується порядок визначення пов’язаних з Банком осіб, здійснення  операцій та контроль 
за ними.  З метою ефективного виявлення пов’язаних осіб у Банку застосована система анкетування. Відповідно до 
наказів визначені особи, які несуть відповідальність за достовірність переліку пов’язаних осіб.  
Операції з пов`язаними особами, які є основним управлінським персоналом здійснювались на звичайних комерційних 
умовах. Інформація про операції з пов’язаними особами Банку та про винагороди членів Наглядової ради та виконавчого 
органу Банку розкривається у примітці 24 «Операції з пов’язаними особами» Річної фінансової звітності Банку за 2018 
рік. 

 

Виявлення потенційних та дійсних конфліктів інтересів, учасниками яких є керівники Банку здійснюється у відповідності 
до Положення про конфлікт інтересів Банку, затверджене рішенням Спостережної ради (протокол від 29.01.2018 №2). У 
Банку організована періодичне заповнення керівниками анкет, які покликані виявляти потенційні та наявні конфлікти 
інтересів та виявляти пов’язаних осіб з Банком . 
Згідно зі Статутом Банку укладання/затвердження правочинів щодо яких була заінтересованість, віднесено до виключної 
компетенції Загальних зборів 
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2.1 Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень 
Протягом 2018 року було проведено 13 загальних зборів учасників на яких було прийнято рішення щодо наступних питань, 
зокрема: 
№ з/п Зміст питання 

1 Про зміни у складі Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

2 
Про затвердження умов договору, що укладатиметься з членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» та 
встановлення розміру винагороди 

3 Про зміну типу Банку з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
4 Про зміну найменування Банку 

5 Про внесення змін до Статуту АТ «АЛЬПАРІ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції 

6 Розгляд звіту Правління Банку за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду 

7 Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду 

8 Затвердження фінансової звітності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» згідно МСФЗ за рік, що закінчився  
9 Затвердження загального результату діяльності Банку 

10 
 Розгляд звіту зовнішнього аудитора стосовно річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2017 рік та 
затвердження заходів за результатами їх розгляду 

11 Затвердження  Бізнес-плану та стратегії розвитку Банку на 2018-2020 роки 
12 Розподіл прибутків і збитків за 2017 рік 
13 Переобрання членів Наглядової ради Банку 

14 

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку та встановлення 
розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з Головою та 
членами Наглядової ради Банку 

15 Затвердження Положення про Правління Банку, Положення про Наглядову раду Банку 
16 Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів 

17 
Про збільшення статутного капіталу АТ «АЛЬПАРІ БАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої 
номінальної вартості за рахунок додаткових внесків 

18 
Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій АТ «АЛЬПАРІ БАНК» та затвердження переліку осіб, які є 
учасниками такого розміщення 

19 
Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб АТ «АЛЬПАРІ БАНК», яким надаються повноваження 
щодо забезпечення приватного розміщення акцій 

20 Про затвердження внутрішніх нормативних актів АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 12 



АТ «АЛЬПАРІ БАНК»                                    ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  
2.2 Персональний склад Наглядової ради та Правління Банку, їхніх комітетів, інформація про проведення засідань та загальний 
опис прийнятих на них рішень 
Склад Наглядової ради та зміни за 2018 рік, у тому числі утворені нею комітети  
 

Рада 

№ з/п Посада, ПІБ 
Дата 

призначення 
Дата 

звільнення 

1 Голова Ради, Ющенко Віктор Андрійович 01.06.2018 - 

2 Голова Ради, Лановий Володимир Тимофійович 12.12.2017 31.05.2018 

3 Заступник Голови Ради, Громакова Лариса Костянтинівна 27.04.2018 - 

4 Член Ради, Лановий Володимир Тимофійович 21.08.2018 14.12.2018 

5 Член Ради, Терьохін Сергій Анатолійович  16.06.2017 - 

6 Член Ради, Мохамед Ал Хиелі  (МOHAMED AL KHYELI) 12.12.2017 25.01.2018 

7 Член Ради, Абрамова Людмила Костянтинівна  27.04.2018 - 

8 
Член Ради, Мохамед Алі Саід Алхиялі Алмхейрі    (MOHAMED ALI SAEED 
ALKHEYAILI ALMHEIRI) 

26.01.2018 31.05.2018 

 9 Член Ради, Верещук Ірина Андріївна 01.06.2018 13.08.2018 

                                   
                   Комітет з управління ризиками 

  
  

№ з/п Посада, ПІБ 
Дата 

призначення 
Дата 

звільнення 

1 Ющенко Віктор Андрійович, Голова комітету 01.06.2018 - 

2 Лановий Володимир Тимофійович, член комітету 01.03.2018 01.06.2018 

3 Громакова Лариса Костянтинівна, член комітету 01.03.2018 - 
4 Абрамова Людмила Костянтинівна, член комітету 01.03.2018 - 

13 



АТ «АЛЬПАРІ БАНК»                                ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  

№ з/п Посада, ПІБ 

Дата 
призначення 

Дата 
звільнення 

1 Голова Правління, Яковлєв Дмитро Павлович 25.07.2017 -  

2 Перший Заступник Голови Правління, Перелигін Єгор Євгенович 06.12.2016 05.05.2018 

3 Заступник Голови Правління, Бабич Дмитро Юрійович 10.03.2017 07.03.2018 

4 Заступник Голови Правління, Гайдуцький Андрій Павлович 01.11.2017 -  

5 Заступник Голови Правління, Бистрицький Олександр Леонідович 01.11.2017 -  

6 Заступник Голови Правління, Бабич Дмитро Юрійович 10.03.2017 07.03.2018 

7 
Член Правління,  Начальник управління фінансового моніторингу, 
відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, 
Форостяний Владислав Вікторович   

28.04.2017 12.10.2018 

8 
Член Правління,  Начальник управління фінансового моніторингу, 
відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, 
Золотова Наталія Олександрівна 

08.11.2018 - 

9 Головний бухгалтер, Член Правління Тітова Ірина Григорівна 15.04.2016 - 

Склад Правління та його зміни у 2018 році 

14 



АТ «АЛЬПАРІ БАНК»                         ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  
Склад Тарифного комітету та його зміни за 2018 рік 

№ з/п Посада, ПІБ Дата призначення  Дата звільнення 
1 Бабич Д.Ю., Голова комітету 14.12.2017 12.03.2018 
2 Гайдуцьки А.П., Голова комітету 12.03.2018   
3 Романчук Т.В., Заступник Голови комітету 14.12.2017 25.05.2018 
4 Степанюк О.В., член комітету 14.12.2017 19.10.2018 
5 Круліковська Я.І., член комітету 14.12.2017   
6 Переяславський О.О., член комітету  14.12.2017 18.04.2018 
7 Бистрицький О.Л., член комітету 13.04.2018   
8 Журба А.С., член комітету 18.04.2018 17.07.2018 
9 Тітова І.Г., Заступник Голови комітету 25.05.2018   

10 Сахно Д.І., член комітету 25.05.2018   
11 Фоменко С.Л., член комітету 19.10.2018   
12 Поліщук Н.В., член комітету 19.10.2018   

Склад Кредитного комітету та його зміни за 2018 рік 

№ з/п Посада, ПІБ Дата призначення  Дата звільнення 
1 Перелигін Є.Є., Голова комітету 14.12.2017 07.05.2018 
2 Бабич Д.Ю., Заступник Голови комітету 14.12.2017 12.03.2018 
3 Гайдуцьки А.П., член комітету 14.12.2017 13.06.2018 
4 Круліковська Я.І., член комітету 14.12.2017   
5 Антоненко О.В., член комітету 14.12.2017   
6 Сипливий Ю.М., член комітету 14.12.2017 18.04.2018 
7 Бистрицький О.Л., член комітету 13.04.2018 07.05.2018 
8 Бистрицький О.Л., Голова комітету 07.05.2018   
9 Яковлєв Д.П., член комітету 07.05.2018   

10 Гайдуцьки А.П., Заступник Голови комітету 13.06.2018   
11 Загребельна І.А., член комітету 13.06.2018   
12 Салоїд В.Я., член комітету 15.11.2018   

15 



АТ «АЛЬПАРІ БАНК»                                   ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  
Склад Комітету з питань управління активами та його зміни за 2018 рік 

№ з/п Посада, ПІБ Дата призначення  Дата звільнення 
1 Яковлєв Д.П., Голова комітету 14.12.2017 28.09.2018 
2 Гайдуцьки А.П., Заступник Голови комітету 14.12.2017   
3 Бабич Д.Ю., член комітету 14.12.2017 12.03.2018 
4 Романчук Т.В., член комітету 14.12.2017 25.05.2018 
5 Степанюк О.В., член комітету 14.12.2017 19.10.2018 
6 Круліковська Я.І., член комітету 14.12.2017   
7 Фоменко С.Л., член комітету 14.12.2017 28.09.2018 
8 Сипливий Ю.М., член комітету 12.03.2018 18.04.2018 
9 Бистрицький О.Л., член комітету 13.04.2018   

10 Тітова І.Г., член комітету 25.05.2018   
11 Сахно Д.І., член комітету 25.05.2018   
12 Фоменко С.Л., Голова комітету 28.09.2018   
13 Яковлєв Д.П., член комітету 28.09.2018   

Склад Комітету з питань управління інформаційної безпеки та його зміни за 2018  рік 

№ з/п Посада, ПІБ Дата призначення  Дата звільнення 
1 Яковлєв Д.П., Голова комітету 19.12.2017 28.09.2018 
2 Бабін О.І., член комітету 19.12.2017 28.09.2018 
3 Михайлов С.Ф., член правління 19.12.2017 28.09.2018 
4 Сипливий Ю.М., член комітету 19.12.2017 28.09.2018 
5 Стрежнєв Д.Є. , член комітету 19.12.2017 28.09.2018 
6 Ушакова О.Г., Голова комітету 28.09.2018   
7 Яковлєв Д.П., член комітету 28.09.2018   
8 Тітова І.Г., член комітету 19.12.2017   
9 Круліковська Я.І., член комітету 19.12.2017   

10 Загребельна І.А., член комітету 28.09.2018   
11 Сахно Д.І., член комітету 28.09.2018   
12 Неліп В.М., член комітету 28.09.2018 26.10.2018 
13 Неймарк Т.В., член комітету 26.10.2018   
14 Кочерга Р.М., член комітету 26.10.2018   
15 Салоїд В.Я., член комітету 19.12.2017   
16 Глушков А.А., член комітету 26.10.2018   16 



АТ «АЛЬПАРІ БАНК»                                                       ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  

Протягом 2018 року Наглядова Рада Банку провела 33 засідання на яких було розглянуті питання:  
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№ з/п Зміст питання 

1 Про погодження договорів з зовнішнім аудитором  
2 Про затвердження внутрішніх нормативних актів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
3 Розгляд щоквартального звіту підрозділів з управління ризиками та комплаєнс 
4 Про затвердження Звіту про виконання Річного плану проведення аудиторських перевірок (аудиту) ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 

2017 рік, Звіту про стан реалізації, рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків, виявлених за результатами 
аудиту Служби внутрішнього аудиту ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за станом на 01.01.2018 рік,  Звіт про виконання програми 
забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» на 2017 рік, затвердження Плану 
проведення аудиторських перевірок (аудиту) ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» на 2018 рік 

5 Про затвердження та введення в дію нової організаційної структури ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
6 Про затвердження внутрішніх нормативних актів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
7 Про створення Комітету з управління ризиками, затвердження складу комітету 
8 Про звільнення/призначення,обрання/припинення повноважень,  членів Правління Банку  
9 Про розгляд звітів щодо рівня ризиків АТ «АЛЬПАРІ БАНК» та результатів стрес-тестування ризиків АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

10 Про встановлення лімітів повноважень колегіальних органів АТ «АЛЬПАРІ БАНК» щодо ухвалення кредитних рішень 

11 Про затвердження та введення в дію нової організаційної структури АТ «АЛЬПАРІ БАНК». 
 

12 Про обрання незалежного оцінювача акцій АТ «АЛЬПАРІ БАНК». 
13 Про обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

14 Про затвердження ринкової вартості акцій АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
15 Про затвердження результатів укладання договорів з першим власником у процесі приватного розміщення акцій 

16 Про затвердження результатів приватного розміщення акцій 
17 Про затвердження Звіту про результати приватного розміщення акцій 
18  Про розгляд Управлінської звітності АТ «АЛЬПАРІ БАНК» , щомісячного звіту АТ «АЛЬПАРІ БАНК» який включає Результати 

діяльності Банку та Оцінку ризиків Банку, а також результатів стрес-тестування ризиків АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

19 Про розгляд аудиторського звіту «Аудит щодо достатності капіталу з врахуванням всіх ризиків, притаманних Банку» 

20 Про розгляд аудиторського звіту «Аудит стану організації системи внутрішнього контролю в Банку» 



АТ «АЛЬПАРІ БАНК»                                                   ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  

№ з/п Зміст питання 

21 Про затвердження Звіту про стан реалізації, рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків, виявлених 
за результатами аудиту Служби внутрішнього аудиту АТ «АЛЬПАРІ БАНК»  

22 Про надання та визначення розміру матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань 
23 Про призначення/звільнення начальника Служби внутрішнього аудиту 
24 Про встановлення оплати праці начальнику Служби внутрішнього аудиту 
25 Про затвердження посадової інструкції начальника Служби внутрішнього аудиту 
26 Про встановлення розміру винагороди працівників Служби внутрішнього аудиту 
27 Про затвердження посадової інструкції Старшого аудитора Служби внутрішнього аудиту 
28 Про скасування рішень Наглядової ради АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
29 Про затвердження Порядку розрахунку розміру кредитного ризику за дебіторською заборгованістю АТ «АЛЬПАРІ 

БАНК» та результатів історичної статистики фактів дефолтів контрагентів із дебіторською заборгованістю 
30 Про призначення/звільнення начальника Управління операційно-технічних ризиків та комплаєнсу  

 
31 Про стан реалізації стратегії розвитку Банку 
32 Про посилення корпоративного управління 

33 Про стан реалізації заходів щодо розвитку роздрібного бізнесу Банку 

34 Про затвердження Аудиторського звіту про стан організації роботи та дотримання вимог нормативно-правових актів 
і внутрішніх документів Банку з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 
в АТ «АЛЬПАРІ БАНК» та затвердження рекомендацій наданих Службою внутрішнього аудиту, що викладені в цьому 
аудиторському звіті 
 

35 Про внесення змін до  Бізнес-плану та стратегії розвитку Банку на 2018-2020 роки 
36 Про внесення змін до умов контракту, укладеного з заступником Голови Правління АТ «АЛЬПАРІ БАНК» та 

встановлення розміру винагороди 
Протягом 2018 року Комітет з управління ризиками засідань не проводив 

18 



АТ «АЛЬПАРІ БАНК»                                                       ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  

Протягом 2018 року Правління Банку провело 46 засідання на яких було розглянуті питання:  
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№ з/п Зміст питання 

1 Про призначення/припинення повноважень Секретаря Правління ПАТ " АЛЬПАРІ БАНК"  
2 Про затвердження акту внутрішнього регулювання ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
3 Про розгляд звітів щодо рівня ризиків в ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»  

4 
Про розгляд питання щодо затвердження постачальника послуг програмного забезпечення у сфері автоматизації банківських 
систем 

5 Про затвердження змін до Положення про співпрацю ПАТ "Альпарі Банк"  зі страховими компаніями 

6 
Розгляд питань зазнечених у підпунктах 1-8 34 розділу III " Положення про здійснення банками фін.мониторингу " від 
26.06.2014 № 417 зі змінами та доповненнями 

7 Про надання та визначення розміру матеріальної допомоги 
8 Про затвердження переліку пов’язаних осіб ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
9  Про затвердження акту внутрішнього регулювання ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

10 Про скасування паспортів Банківський продуктів 

11 Про затвердження нових типових форм договорів  
12 Про затвердження стандартів банківських продуктів 
13  Щодо придбання серверного обладнання  

14 Про розгляд щомісячних звітів щодо результатів діяльності та рівня ризиків АТ «АЛЬПАРІ БАНК»  

15 Про розгляд звітів щодо результатів стрес-тестування ризиків АТ «АЛЬПАРІ БАНК»   

16 Про затвердження річної та проміжної скороченої фінансової звітності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» згідно МСФЗ за рік 
17 Про затвердження внутрішніх нормативних документів  АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
18 Про погодження зміни умов кредитування та збільшення ліміту кредитування  

19 
Про обрання компаній, які здійснюватимуть монтаж і обладнання систем технічного захисту ( охороно-тривожної сигнал, 
системи контролю доступом, системи відео нагляду, системами пожежної сигналізації) 

20 Про погодження надання непоновлювальної відкличної кредитної лінії  



АТ «АЛЬПАРІ БАНК»                                              ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  

№ з/п Зміст питання 

21 Звіт Правління АТ «АЛЬПАРІ БАНК» про результати діяльності 

22 
Про затвердження лімітів на прийняття рішення щодо надання банківських гарантій в рамках Генерального договору про 
надання банківських гарантій уповноваженою особою Банку 

23 Щодо затвердження/скасування актів внутрішнього регулювання АТ «АЛЬПАРІ БАНК»  
24 Про затвердження результатів тестування співробітників АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

25 
Розгляд аудиторського звіту/висновку  Служби внутрішнього аудиту АТ «АЛЬПАРІ БАНКУ»  з питання «Аудит стану організації 
системи управління кредитним ризиком за активними операціями» 

26 

Розгляд звіту Служби внутрішнього аудиту Про стан організації роботи та  
дотримання вимог нормативно-правових актів і внутрішніх документів Банку з питань запобігання легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом в АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

27 Щодо затвердження діаграми взаємодії інформаційних систем Банку і основних потоків даних між цими системами 
28 Щодо результатів моніторингу системи внутрішніх контролів АТ «АЛЬПАРІ-БАНК» 

29 
Щодо затвердження максимального розміру винагороди за пошук та залучення клієнтів – суб’єктів господарювання на 
обслуговування в Банку на здійснення операцій з надання гарантій 

30 
Щодо затвердження лімітів на прийняття рішення про надання банківських гарантій, делегування повноважень на самостійне 
прийняття рішення про здійснення банківських операцій з надання/внесенню змін до гарантій 

31 Щодо затвердження звітів оцінки ризиків критичних бізнес процесів АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
32 Щодо зміни найменування АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

33 Щодо обрання компанії на постачання програмного забезпечення Системи електронного документообігу (СЕД). 

34 
Щодо створення програмно-технічного комплексу національної мережі Cash In банкоматів для інкасації ФОП на базі МПС 
«Простір» 

35 Взаємодія підрозділів банку в частині автоматизації налаштування АБС Б2 

36 Щодо погодження зміни до Стратегії розвитку та Бізнес-плану АТ «АЛЬПАРІ БАНК» на 2019-2020 роки.  

37 Аналіз ринку заробітної плати в порівнянні з заробітною платою працівників АТ «АЛЬПАРІ БАНК»  
38 Перегляд максимального ліміту у касі на 2019 р 
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АТ «АЛЬПАРІ БАНК»                                                            ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  

Протягом 2018 року Кредитний комітет Банку провів 119 засідань, на яких були розглянуті питання: 
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№ з/п Зміст питання 

1 Про внесення змін в умови кредитування в частині графіку погашення заборгованості по кредиту 
2 Про надання траншу  
3 Про виведення з-під застави майна  
4 Про затвердження результатів переоцінки заставного майна 
5 Про надання кредиту  
6 Про надання овердрафту 
7 Про внесення змін до Протоколу Кредитного комітету 
8 Розгляд та затвердження формування резервів  
9 Про визначення отримувача страхового відшкодування  

10 Про надання акредитації  
11 Про встановлення лімітів на кредитний ризик 
12 Про надання дозволу на отримання кредитної лінії 
13 Про зміну умов кредитування та збільшення ліміту кредитування 
14 Про збільшення Максимального Ліміту Овердрафту по Договору про надання овердрафту 
15 Про надання тендерної гарантії  
16 Про надання гарантії виконання зобов’язань за договором  
17 Про встановлення ліміту овердрафту  

18 Про результати проведення внутрішнього аудиту в АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
19 Про затвердження розміру резерву за активними операціями 
20 Про затвердження розрахунку розміру кредитного ризику 



АТ «АЛЬПАРІ БАНК»                                                         ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  

№ з/п Зміст питання 

21 Про надання дозволу на отримання кредитів в інших комерційних банках України 
22 Про продовження строку дії Кредитного договору  
23 Про затвердження класу Банку-контрагенту  
24 Про перегляд лімітів овердрафтів  
25 Про проведення позапланової перевірки предметів застави 

26 
Про надання дозволу фізичній особі-майновому поручителю (Заставодавцю) на зміну строку повернення вкладу та 
направлення грошових коштів на погашення заборгованості за Кредитним договором  

Протягом 2018 року Комітет з питань управління інформаційною безпекою провів одне засідання на якому було розглянуто 
питання щодо перегляду та узгодження проекту Методики оцінки ризиків інформаційної безпеки АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

Протягом 2018 року Тарифний комітет провів 26 засідань, на яких було розглянуті питання: 
№ з/п Зміст питання 

 1 Про  розгляд питання про затвердження змін до діючого тарифного пакету 
 2 Про внесення змін до тарифів  
 3 Про введення в дію акційної пропозиції  
 4 Щодо затвердження тарифів  
 5  Розгляд питання щодо встановлення індивідуальних тарифів  
 6 Щодо затвердження стандартів продуктів  
 7  Щодо встановлення окремому розміру комісії  
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АТ «АЛЬПАРІ БАНК»                                                                            ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  

Протягом 2018 року Комітет з питань управління активами та пасивами провів 31 засіданнь, на яких було розглянуті 
питання: 
№ з/п Зміст питання 

1 Про затвердження лімітів ризику на банки-контрагенти 
2 Про змін процентних ставок за банківськими продуктами 

3 
Про затвердження лімітів для ризику ліквідності та ринкового ризику (в тому числі інвестиційного та валютного 
ризиків) 

4 Про залучення вкладу (депозиту) 
5 Про залучення на умовах автоматичної пролонгації вкладу (депозиту) 

6 Про затвердження лімітів ризику та класів фінансового стану на банки - контрагенти 

7 Про правління ризиком ліквідності та встановлення лімітів на активні та пасивні операції 

8 Про  управління ринковим ризиком (процентний, валютний, інвестиційний) та встановлення відповідних лімітів 
9 Про контроль за дотриманням нормативів НБУ 

10 Про встановлення нарахування відсотків на пасивний залишок коштів на поточному рахунк 

11 Про стан міжбанківського валютного ринку України та основних змін на валютних ринках (готівка/без готівка) 

12 
Про стан міжбанківського ресурсного ринку України (бланкові міжбанківські кредити/депозити, операції типу SWAP 
т.д.) та плани з управління миттєвою ліквідністю АТ «Альпарі Банк» 

13 Про зміну строку повернення вкладів  

14 
Про контроль за дотриманням внутрішніх лімітів та обмежень щодо ризику ліквідності, валютного ризику, 
інвестиційного ризику 
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АТ «АЛЬПАРІ БАНК»                                                 ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  

Станом на 31 грудня 2018 року 
 Наглядова Рада: 
• Голова Наглядової ради – Ющенко  Віктор Андрійович 
• Заступник Голови Наглядової ради –  Громакова Лариса Костянтинівна 
• Член Наглядової ради – Терьохін Сергій Анатолійович 
• Член Наглядової ради – Абрамова Людмила Костянтинівна 
Правління: 
• Голова Правління - Яковлєв Дмитро Павлович 
• заступник Голови Правління - Гайдуцький Андрій Павлович 
• заступник Голови Правління - Бистрицький Олександр Леонідович 
• член Правління, головний бухгалтер – Тітова Ірина Григорівна  
• член Правління,  начальник Управління фінансового моніторингу - Золотова Наталія Олександрівна 
 
Призначення і звільнення Голови та членів Правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту  здійснюється  Наглядовою 
Радою банку та погоджується з Національним банком України. 
Правління вирішує будь-які питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради. 
Повноваження, що не належать до виключної компетенції Наглядової ради, можуть бути передані Наглядовою радою до компетенції 
Правління Банку.  
Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, визначає порядок денний засідань, забезпечує ведення 
протоколів засідань Правління. Повноваження, права і обов’язки Голови Правління визначаються цим Положенням та контрактом 
укладеним з Головою Правління (у випадку його укладення). Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Банку, в тому 
числі представляти інтереси Банку, вчиняти правочини, видавати довіреності, укладати договори, контракти від імені Банку, видавати 
накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку.  
Заступники Голови Правління мають право здійснювати дії від імені Банку за довіреністю Голови Правління. 
 
Факти порушень членами Наглядової Ради та Правлінням Банку внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Банку або 
споживачам банківських послуг відсутні. 
Заходи впливу, застосовані протягом 2018 року органами державної влади до членів Наглядової Ради та Правління Банку відсутні. 
Розмір винагороди за 2018 рік членів Наглядової Ради та Правління Банку становить 10 242 тис.грн. 
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АТ «АЛЬПАРІ БАНК»                                             ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  

Єдиним кінцевим бенефіціарним власником Банку є фізична особа Бахтарі Хедаятоллах, який відповідає встановленим 
законодавством вимогам. Протягом  2018 змін в складі акціонерів не було. Обмежень прав участі та голосування акціонера на 
загальних зборах акціонерів не існує.  

Банк розкриває відомості про власників на своїй веб-сторінці http://bankalpari.com/aktsioner/ 
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2.3 Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Банку 
   

 
 
 N 

з/п 

Прізвище, ім'я та 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи 

Тип 
осо
би 

Чи є 
особа 

власнико
м 

істотної 
участі в 
банку 

Інформація про особу Участь особи в банку, % Опис 
взаємозв'язку 

особи з банком 
пряма опосередков

ана 
сукуп

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Бахтарі 

Хедаятоллах 
ФО Так Громадянство: Україна. 

Місце проживання: Об’єднані Арабські 
Емірати, м. Дубай (United Arab Emirates, 
Dubai).  

100 - 100 Акціонер Банку 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01.01.2019 року 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК», 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19  

(повне найменування та місцезнаходження банку) 



АТ «АЛЬПАРІ БАНК»           ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  

3.Цілі керівництва та стратегії досягнення цих цілей 
3.1 Пріоритети дій для досягнення результатів, критерії вимірювання успіху та оцінювання досягнень. Суттєві зміни в 
цілях та досягненнях за звітний період  
 
 
  

 

 
 
 
 
              Після проведення аналізу напрямків розвитку та показників діяльності Банку у 2018 році до діючої стратегії розвитку 
та Бізнес плану Банку на 2018-2020 роки, Наглядовою радою були внесені зміни  (рішення від 20.12.2018, протокол №32). 
Стратегія розвитку Банку полягає в задоволенні потреб суспільства у банківських послугах високої якості шляхом постійного 
впровадження новітніх досягнень в сфері інформаційних технологій, удосконалюванні бізнес-процесів і підвищенні рівня 
сервісу.  
 Основними пріоритетами розвитку Банку визначено: 
1. Забезпечення високої якості обслуговування клієнтів з метою отримання власної клієнтської бази.   
2. Створення фінансової та інформаційно-технологічної систем обслуговування клієнтів, розвиток дистанційних (он-лайн) 

сервісів та каналів обслуговування шляхом розробки персональних он-лайн кабінетів для клієнтів юридичних та 
фізичних осіб з необхідним функціоналом з боку банку;  

3. Вдосконалення діючих і запуск нових бізнес-процесів з метою забезпечення надання дистанційного сервісу, навчання 
персоналу з метою посилення конкурентних позицій банку на ринку;  

4. Побудова та розвиток власної мережі та розширення каналів продажу за рахунок розвитку агентської мережі Банку.  
5. Впровадження сучасного, надійного та захищеного програмного забезпечення, яке дозволить Банку зменшити 

собівартість обслуговування платежів та запропонувати клієнтам проводити операції за привабливими тарифами;  
6. Приєднання банку до електронних платіжних систем з метою просування послуг грошових переказів в мережі Інтернет 

та мобільних фінансових сервісів згідно із вимогами Директиви ЄС PSD2;  
7. Об'єднання агентів (сервісні компанії) в широку мережу, що дозволить надавати їх послуги в режимі “он-лайн” клієнтам 

банку.  
 Основними напрямки дій Банку для досягнення результатів у 2019 році є:  
• впровадження ІТ – проектів (придбання нового серверного обладнання, комп’ютерної техніки); 
• впровадження електронного документообігу (автоматизація робочих процесів,прискорення видачі гарантій і 

овердрафтів); 
• впровадження систем інформаційної безпеки (придбання ліцензій і програм, системи автентифікації);  
• впровадження  системи безпеки MasterCard (перехід на карти з чіповою технологією);  
• ребрендінг Банку (нова назва банку, нове позиціонування банку на ринку з метою впізнаваності); 
• ремонт відділення (Київ, Антоновича, 40).  
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АТ «АЛЬПАРІ БАНК»              ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  

 

 
          Фокусування на ключових бізнес-напрямках у 2019 році: 
• експортери та імпортери (коридор «Україна-ОАЄ-Перська затока»; коридор «Південно-Східна Азія») 
• трейдери енергоносіїв (сира нафта і газ, нафтопродукти)  
• ІТ- розробники (розробники програмного забезпечення - виробники обладнання) 
• агротрейдери (експортери зернових і деревини, фермерські господарства) 
• учасники тендерних торгів (учасники торгів на "Prozorro", туристичні компанії) 
  
        Основними перевагами Банку для залучення клієнтів є: 
• висока швидкість обслуговування (менеджмент проектів і процесів) 
• конкурентні і прості тарифи (гнучкі рішення) 
• інвестиції в ІТ-технології (дистанційні системи обслуговування) 
• консалтинг і сервісна підтримка (професіоналізм і навчання співробітників 
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Прогнозний баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

  
Баланс (тис. грн.)  

01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  

Активи  
Високоліквідні активи  2 936  6 106  7 688  
МБК  3 734  5 661  5 972  
Портфель ЦП  189 018  213 502  301 874  
Кредитний портфель  30 960  122 182  247 866  

ОЗ та НМА  26 716  35 342  37 056  
Інші активи  2 316  2 949  3 289  
Резерви*  -296  -2 126  -3 052  
Активи всього  255 680  385 741  603 746  
Пасиви  
Кошти ЮО  16 197  43 892  83 392  
Кошти ФО  12 157  12 392  12 746  
Інші пасиви  2 097  2 219  2 330  
Зобов’язання  30 451  58 503  98 468  
Капітал  225 229  327 238  505 279  
Пасиви всього  255 680  385 741  603 747  

Для реалізації цих цілей керівництвом впроваджено перелік ключових показників діяльності, щодо планування та 
реалізації Стратегії розвитку. 
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Прогноз фінансового результату АТ «АЛЬПАРІ БАНК»  
Доходи та витрати 
(тис. грн.)  

2018  2019  2020  

Операційні доходи  36 299  63 762  88 330  
ЧПД  34 419  51 323  73 218  
Процентні доходи  34 665  53 395  77 993  
Процентні витрати  -246  -2 072  -4 776  
ЧКД  1 674  12 216  14 810  
Комісійні доходи  2 447  20 237  23 763  
Комісійні витрати  -773  -8 022  -8 953  
Результат торгових 
операцій  

91  102  174  

Інші доходи  116  121  128  
Операційні витрати  -41 208  -59 247  -68 399  
Операційний 
результат  

-4 909  4 515  19 930  

Відрахування в 
резерви  

-295  -1 821  -7 743  

Податок на прибуток  -131  -485  -2 194  
Чистий фінансовий 
результат  

-5 335  2 209  9 994  
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причини 

 
ВІДТЕРМІНУВАННЯ 
ЗБІЛЬШЕННЯ КАПІТАЛУ    

 
НЕВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО 
ЧИСТОМУ ПРОЦЕНТНОМУ 
ДОХОДУ    

 
НЕВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО 
ЧИСТОМУ КОМІСІЙНОМУ ДОХОДУ   

наслідки 

 
перенесення термінів запуску 
проектів:   
 
чипізація Master Card   
 
придбання ліцензій Oracle 
  
 
відкриття відділення   
 

 
вкладення вільних кошів в 
депозитні сертифікати, які 
були заплановані під 
кредитні продукти 
(недоотримана дохідність 
складає 5%)   
 
 
кадрові зміни   
 

 
розширення агентської мережі   
 
кадрові зміни  
 
перенесення терміну відкриття 
відділення   
  
 

Стрес-тестування бізнес-плану на 2019 рік  
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Місією Банку в напрямку розвитку ІТ є забезпечення максимально повної та сучасної інформаційної підтримки 
поточних, нових бізнес-процесів та операцій Банку, підтримка діючих та формування нових конкурентних переваг 
Банку.  
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2018 2019-2020 
• Впровадити нові процеси в систему Service-Desk  
• Впровадити процес управління проблемами;  
• Впровадити процес управління змінами;  

• Впровадження процесу управління рівнем послуг;  
• Створення технологічного комітету.  
  

• Аналіз вимог бізнесу відносно часу  
            відновлення інформаційних систем банку;  
• Закупка та запуск нового обладнання  (сервера, СХД, мережа)  
• Автоматизувати процес створення резервних копій ПЗ;  
• Побудова резервного Дата-центра;  

• Ліцензувати ІТ інфраструктуру; 
• Посилити захист ІТ інфраструктури; 

• Розвиток ІТ інфраструктури; 
• Впровадження  системи аналітичної звітності. 

• Впровадити  нову АБС;  
• Впровадити нову систему Клієнт-Банк;  
  

• Реалізувати управлінську звітність;  
• Реалізувати звітність по аналізу кредитів;  
  

• Впровадження інтеграційної шини між системами Банку 
• Впровадити єдину фронт - офісну систему; 

• Автоматизувати процеси документообігу; 
• Автоматизувати процеси роботи з партнерами на базі CRM. 

• Посилити кадровий склад ІТ управління; 
• Розподілити процеси супроводження та розробки системи; 
• Розподілити процеси супроводження системи та адміністрування баз даних; 
• Підвищити  кваліфікацію кадрового составу. 
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3.2 Діяльність у сфері досліджень і розроблень 
 
Протягом 2018 року було впроваджено наступні проекти по напрямку ІТ: 
• З метою забезпечення конкурентноздатності (можливістю надання нових банківських послуг/продуктів та їх 

налаштування) відбулась закупівля та впровадження АБС Б2, як найсучаснішого та технологічного програмного 
забезпечення на ринку України. 

• З метою оперативного обслуговування клієнтів банком впроваджено систему дистанційного обслуговування «Клієнт- 
Банк iFobs» (для корпоративних клієнтів), яка надає можливість клієнтам здійснювати платежі в режимі онлайн та 
дистанційно отримувати додаткові послуги (виписки, справки, запити тощо).  

• Розпочато співпрацю з Компанією Алмексофт щодо побудови та впровадження системи електронного 
документообігу та управління бізнес-процесами AlmexECM.   

• Розпочато аналіз програмного забезпечення для побудови процесингового центру  для Банку.  
• Розпочато аналіз Fin-tech ринку України, щодо розробки програмного забезпечення, з використанням новітніх 

технологій. 
• Розпочато підбір програмного забезпечення, задля розширення функціоналу та сервісів обслуговування клієнтів 

Банку, за допомогою інтернет банкінгу для фізичних осіб та СПД. 
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4. Ресурси, ризики та відносини 
4.1 Ключові фінансові та нефінансові ресурси, їх використання для досягнення цілей.  
4.1.1 Структура капіталу 
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Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності Банку, основним призначенням якого є покриття 
негативних наслідків різноманітних ризиків, які Банк бере на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, 
фінансової стійкості й стабільної діяльності Банку.  
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225 000,00
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Регулятивний каптіал АТ "АЛЬПАРІ БАНК"                                 
Відповідно до прийнятої Стратегії розвитку Банку на  
2019-2020 Банк планує здійснити докапіталізацію  
розміру регулятивного капіталу до рівня 300 мільйонів  
гривень раніше встановленого Національним банком  
України строку (11.07.2020), а саме в 2019 р.  

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу відображає здатність Банку своєчасно і в повному обсязі 
розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних та інших операцій грошового характеру. 
Показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу показує, що Банк покриває кредитний, ринковий, операційний та 
інші ризики за рахунок власних коштів (капіталу) з метою забезпечення фінансової стійкості та обмеження ризику 
неплатоспроможності; запобігає надмірному перекладанню кредитного ризику та ризику неповернення активів на 
кредиторів/вкладників Банку.   
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Н2 - адекватність регулятивного капіталу  

Адекватність регулятивного капіталу Банку значно перевищує встановлені Національним банком України обмеження не менше ніж 
10 відсотків.  
 
На підставі системного аналізу ризиків Банку приймаються наступні рішення щодо капіталу:  
- про необхідність зниження ризиків (або можливість  прийняття додаткових ризиків), властивих операціям на кредитному  
і фінансовому ринках;  
- про необхідність зміни структури активів для підвищення ефективності використання капіталу;  
-  про необхідність зміни статутного капіталу Банку.  
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01.01.2019
Нормативи капіталу

1  Н1 - мінімального розміру регулятивного капіталу (РК)
1.1  Регулятивний капітал (РК) 221 234

Основний капітал 0
1.1.1  Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал 232 000
1.1.2  Внески за незареєстрованим статутним капіталом 0
1.1.3  Емісійні різниці 0
1.1.4  Операції з акціонерами (фінансова допомога акціонерів банку, на яку отримано дозвіл НБУ щодо включення до основного капіталу) 0
1.1.5  Загальні резерви та резервні фонди, що створюються згідно з законами України 254
1.1.6  Зменшення основного капіталу,  у тому числі: 12 768
1.1.6.1  нематеріальні активи за мінусом суми зносу 7 317
1.1.6.2  капітальні інвестиції у нематеріальні активи 0
1.1.6.3  збитки минулих років 0
1.1.6.4  власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів 0
1.1.6.5  результат (прибуток/збиток) від операцій з акціонерами, що отримані після 04 червня 2016 року 0
1.1.6.6  розрахунковий збиток поточного року (Рпр/з) 5 451
1.1.6.7  коригування основного капіталу згідно розпорядчих документів в НБУ 0
1.1.7  Основний капітал (ОК) 219 486

Додатковий капітал 0
1.1.8  Результат переоцінки основних засобів 0
1.1.9  Нерозподілені прибутки минулих років для розрахунку ДК (5030-НКР)>0 1 748
1.1.10 Розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п) 0
1.1.11  Субординований борг, що враховується до капіталу (СК) 0
1.1.12 Додатковий капітал 1 748
1.1.13 Додатковий капітал до розрахунку (ДК) 1 748
До відома: 0
1.1.14  Результат (прибуток/збиток) поточного року (5999) -5 451
1.1.15  Результати звітного року, що очікують затвердження (504АП) 0
1.1.16  Результат (прибуток/збиток) від операцій з акціонерами, що отриманий до 04 червня 2016 року 0
1.1.17  Результат коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання 0
1.1.18  НКР 0
1.1.19  Прибуток минулих років (5030П) 1 748
1.1.20  НКРп 0
1.1.21 Нд/2 - нараховані доходи, що обліковуються за даними аналітичного обліку відповідно до файла С5 0
1.1.22 Пнд - прострочені нараховані доходи 0
1.1.23 Рпс - фактично сформована сума резерву за нарахованими доходами, що не були отримані понад 30 днів та простроченими 0
1.1.24  Відвернення (В), у тому числі: 0
1.1.24.1  балансова вартість акцій та інших ЦП з нефіксованим прибутком, що випущені банком у торговому портфелі та у портфелі банку 0
1.1.24.2  балансова вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, а також балансову вартість вкладень у капітал інших установ у 0
1.1.24.3  балансова вартість акцій (паїв) власної емісії, що прийняті в забезпечення наданих банком кредитів (інших вкладень) 0
1.1.24.4  сума коштів, що вкладені в інші банки на умовах субординованого боргу 0
1.1.24.5  балансова вартість позалістингових ЦП у торговому портфелі банку (крім ЦП,емітованих центральними органами виконавчої 0
1.1.24.6  балансова вартість ЦП, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі, торгівля яких на фондових біржах 0
1.1.24.7  балансова вартість ЦП недиверсифікованих інвестиційних фондів 0
2  Н2 - норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу 0
2.1  регулятивний капітал банку (РК) 221 234
2.2  активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями,зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно 43 771
2.3  сукупна сума відкритої валютної  позиції за всіма іноземними валютами та банківськими металами (Свп) 1 266
2.4  величина непокритого кредитного ризику (НКР) 0
2.5 фактичне значення нормативу  Н2 (нормативне значення нормативу Н2 не менше 10%) 491
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4.1.2 фінансові механізми 

36 

Правління Банку – колегіальний орган Банку, який несе відповідальність за реалізацію стратегії та бюджету Банку,  
яке забезпечує поточне управління, планування ресурсів, впровадження системи  внутрішнього контролю та 
впровадження процедур контролю ризиків. 
Реалізація показників бізнес плану та стратегії Банку досягається за допомогою важелів фінансового механізму: 
- поточного управління активами та пасивами,  розподілу між бізнесами та видами операцій, розподілу капіталу з 
урахуванням ризиків через комітети Правління: КУАП, Кредитний комітет, Тарифний; 
- забезпечення підтримання оптимальної структури та ефективної координації  між підрозділами; 
- створення механізмів внутрішнього контролю й аналізу ефективності виконання по відношенню до 

стратегічних цілей Банку на всіх організаційних рівнях із застосуванням моделі трьох ліній захисту, визначення 
відповідальних осіб за належне дотримання ;   

- нормативне забезпечення (через розробку та актуалізацію внутрішніх нормативних документів (інструкцій, 
методик, лімітів, тарифних ставок тощо);   

- інформаційне забезпечення, яке складається із періодичного звітування про фінансово-економічні показники, 
порівняння витрат і результатів. 
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Банк управляє ліквідністю, підтримуючи її 
на достатньому рівні для своєчасного 
виконання всіх прийнятих на себе 
зобов’язань з у урахуванням їх обсягів, 
строковості й валют платежів, 
забезпечувати потрібне співвідношення 
між власними та залученими коштами, 
формує оптимальну структуру активів із 
збільшенням частки високоякісних активів з 
прийнятним рівнем кредитного ризику для 
виконання правомірних вимог вкладників, 
кредиторів і всіх інших клієнтів.  

Рівень ризику ліквідності станом на 
01.01.2019 є низьким з огляду на 
переважну частку високоліквідних активів 
(82% активів Банку), фондування активних 
операцій здебільшого за рахунок власних 
коштів акціонера Банку (90% пасивів 
Банку). Про високий рівень ліквідності 
свідчить динаміка нормативів ліквідності, 
які суттєво перевищують обмеження НБУ:  
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Норматив миттєвої ліквідності  
Н4 >20% 

Н4 >20% 
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Норматив поточної ліквідності  
Н5 >40% 

Н5 >40% 



АТ «АЛЬПАРІ БАНК»        ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  

38 

4.1.4 Персонал 
      Протягом 2018-го року Банк знаходився у процесі активного набору персоналу, чисельність персоналу за станом на 
01.01.2019 становить 71 працівник, за станом на 01.01.2018 становила 47. За звітний період  плинність кадрів склала 35%, 
було прийнято на роботу 49 чол., звільнено - 25 чол.   
      Збільшення кількості працівників обумовлено в першу чергу запровадженням нових банківських продуктів та послуг, 
зростанням кількості клієнтів та обсягу операцій, запровадженням нових інформаційних технологій.   
      70 працівників  мають вищу освіту. В Банку діє «Положення про підвищення кваліфікації та навчання персоналу» та 
створено необхідні умови для підвищення рівня професійної компетентності та управлінських навичок своїх працівників 
шляхом: 
 - підвищення професійного рівня знань в навчальних центрах та центрах післядипломної освіти; 
 - участь у форумах, тренінгах, семінарах, конференціях; 
 - отримання другої вищої освіти. 
      Протягом звітного періоду працівників приймали участь  у  36 заходах з підвищення  професійного рівня. 
      З метою задоволення потреб у кваліфікованих кадрах у Банку розроблено та запроваджено «Положення про підбір 
персоналу» та розроблений «Регламент вивчення кандидатів на роботу». 
      Для здійснення ефективної кадрової політки та формування високопрофесійного кадрового резерву впроваджено в 
дію «Положення про кадровий резерв», «Порядок просування по службі» та «Положення про оцінку діяльності 
персоналу».   
      Для підвищення корпоративної  культури працівників у співробітництві та спілкуванні, визначення стандартів діяльності  
Банку  та  поведінки  його  працівників  у сферах роботи з клієнтами, акціонером, органами контролю та нагляду, 
професійною  спільнотою та для підтримки й зміцнення репутації, в банку діє «Кодекс професійної та корпоративної 
етики» на якому ґрунтується корпоративна етика та ділова поведінка працівників.  
        За результатами 2018 року була здійснена  оцінка персоналу у відповідності до внутрішніх процедур. 
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4.1.5 Технологічні ресурсу, у т.ч. альтернативні канали продажу 
АТ «АЛЬПАРІ БАНК» володіє наступними технологічними ресурсами:  
- у 2018 році Банк перейшов на більш сучасну та технологічну АБС Б2;  
-  використовує цифровий телефоний зв’язок (IP-телефонія); 
- надає своїм клієнтам можливість використання програмного 
забезпечення клієнт-банк, яке дозволяє клієнтам дистанційно керувати 
своїми рахунками;  
-  має 2 відокремлених каналів зв’язку Ethernet, що мінімізує можливість 
його втрати та покращує стабільність роботи.  
- Банк створив власну серверну інфраструктуру з урахуванням всіх вимог 
НБУ, інформаційної і фізичної безпеки. 
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4.2 Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Банку 
4.2.1 Стратегія та політика управління ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
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Стратегія управління ризиками спрямована на дотримання принципу беззбитковості шляхом  оптимального балансу між діями 
Банку для його розвитку, отримання доходів від основної діяльності  та рівнем ризиків, на які Банк при цьому наражається.  Банк 
реалізує стратегію управління ризиками як превентивно, так і на рівні послідуючого контролю, використовуючи цілий спектр 
наявних інструментів для зниження ризиків як на рівні портфеля, так і на рівні окремих операцій. При цьому особлива увага 
приділяється вдосконаленню системи управління ризиками, достатності капіталу та ліквідності  як потенційний ресурс, що 
покриває втрати.  
Основним елементом  стратегії управління ризиками в Банку є апетит до ризиків, який визначається Наглядовою Радою Банку на 
підставі поточного та майбутнього профілю ризиків.  

Стратегія та політика управління ризиками Банку містить:  
1) основні цілі управління ризиками; 
2) перелік суттєвих видів ризиків, що притаманні діяльності Банку; 
3) принципи та порядок організації процесу управління ризиками; 
4) порядок і терміни надання Наглядовій раді Банку та Правлінню Банку управлінської звітності про ризики. 
 
Організаційна структура управління ризиками відповідає стратегічним цілям Банку та побудована за принципом «3 рівня 
захисту».  
В Банку наявні інструменти моніторингу, стрес – тестування та ескалації ключових порогів за показниками капіталу та 
ліквідності. Системи, процеси та політики є найважливішими компонентами нашої системи управління ризиками.  
 
Наглядова Рада на квартальній основі інформується про рівень з ризиками.  Управління ризиками та контроль за ними 
здійснюється шляхом делегування функцій Правлінню та профільним комітетам.   
 
 
Банк в своїй діяльності запобігає надмірному перекладанню ризиків на кредиторів та вкладників Банку.  
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4.2.2 Суттєві види ризиків притаманні банку, їх зміни та плани їх пом'якшення, вплив на потенційні можливості розвитку 
банку 

Профіль ризику – сукупність показників ризику та інших відомостей, що характеризують здатність Банку наражатися на різні види 
ризиків з урахуванням стратегії та бізнес – плану розвитку Банку, а також стратегії та політики управління ризиками, що приймаються 
Банком.  
 
При здійсненні діяльності, в залежності від основних причин виникнення, ризики розподіляються на окремі групи по визначеним ознакам. 
Банк ідентифікує та оцінює наступні групи основних видів ризиків:  
Кредитні ризики – неспроможність та/або небажання позичальників виконати свої зобов’язання перед Банком у відповідності зі 
строками і умовами договору; 
Ризик ліквідності – це ризики, пов’язані з неспроможністю Банку вчасно забезпечити виконання своїх зобов’язань;  
Ринкові ризики – це ризики, які виникають під впливом несприятливих змін ринкових цін, зокрема через зміну курсів іноземних валют, 
процентних ставок, вартості фінансових інструментів.  
                                   Валютний ризик – можливість втрат, пов’язаних з невизначеністю майбутнього руху обмінних курсів, а саме – ціни 
національної валюти по відношенню до іноземних, також однієї іноземної валюти відносно іншої при проведенні банківських операцій;  
                                   Процентний ризик банківської книги – це імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або 
недоотримання запланованих доходів унаслідок впливу несприятливих змін процентних ставок на банківську книгу. Процентний ризик 
банківської книги впливає на економічну вартість капіталу банку та чистий процентний дохід банку; 
                                   Інвестиційний ризик (ризик торгівельних операцій) -  ризик коливання вартості торгівельних інструментів. 
Операційний ризик – імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок 
недоліків або помилок в організації внутрішніх процесів, навмисних або ненавмисних дій працівників банку або інших осіб, збоїв у роботі 
інформаційних систем банку або внаслідок впливу зовнішніх факторів. Операційний ризик уключає юридичний ризик, однак має 
виключати ризик репутації та стратегічний ризик; 
Комплаєнс-ризик – імовірність виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів або втрати 
репутації внаслідок невиконання банком вимог законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної 
конкуренції, правил корпоративної етики, виникнення конфлікту інтересів, а також внутрішньобанківських документів банку. 
Додатково Банк ідентифікує та оцінює наступні ризики:  
Ризик репутації – ризик, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу Банку клієнтами, акціонером або НБУ, Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною податковою адміністрацією, іншими уповноваженими органами.  
Юридичний ризик – ризик порушення або недотримання Банком вимог законів, нормативних актів.  
Стратегічний ризик -  наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через невірні управлінські рішення, 
неналежну реалізацію рішень і відсутність реакції на зміни в бізнес – середовищі. Ризик виникає внаслідок несумісності стратегічних цілей 
Банку, бізнес – стратегій, розроблених для досягнення цих цілей та ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей, якості їх реалізації.  
За кожним видом ризиків Банк здійснює кількісну та/або якісну оцінку, процедури контролю ризиків і методи мінімізації їх рівня, визначає 
ступень впливу на капітал Банку.  
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Ризик – апетит  
Банк встановлює рівень толерантності щодо кожного окремого виду ризиків, виходячи із пріоритетів щодо ризиків, ситуації на 
зовнішніх та внутрішніх ринках, впливів зовнішніх та внутрішніх факторів. Нормативні значення або граничні межі показників, що 
визначають толерантність Банку до ризику, переглядаються   щорічно у межах загальної стратегії розвитку Банку.  

Стрес – тестування  
Банк регулярно (не рідше одного разу на квартал) здійснює стрес-тестування з метою оцінки ризиків та визначення своєї 
спроможності протистояти потрясінням та загрозам, на які Банк наражається під час своєї діяльності, або які можуть виникнути в 
майбутньому. 

Звітність 
Банк регулярно (на постійній основі) здійснює звітування Правлінню та Наглядовій Раді щодо управління ризиками та капіталом: 
- Профіль ризиків та капіталу щомісячно подається на Правління, щоквартально Наглядовій Раді  та містить огляд поточного 

рівня ризиків, статус капіталу та ліквідності, включаючи інформацію про регулятивний капітал та його достатність.  
- Загальний огляд капіталу, ліквідності та фінансування , містить інформацію про ключові показники, результати стрес-тесту 

ліквідності та заходи на випадок непередбачених обставин.  
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2018 
      Витрати Нараховане зобов'язання 

Поточні виплати працівникам 10003 472 
Виплати під час звільнення 239 - 
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Найбільші учасники 

(акціонер банку) 

Основний 
управлінський 

персонал 
Інші пов`язані  особи   

  
Кошти клієнтів 1 837 1 304 149   
Інші зобов`язання                               -      7                                  -      

  
Доходи та витрати по операціях з пов’язаними сторонами за 2018  рік: 
Доходи за виплатами та комісійними 14 14                               -    
Інші доходи 163                               -                                  -    
        

Станом на 31.12.2018 року залишки за операціями з пов’язаними особам: 

Винагорода (виплати) основного управлінського персоналу: 

 
4.2.3 Відносини з акціонерами та пов'язаними особами, вплив цих відносин на результат діяльності та здійснення управління 
ними 

Активні операції з пов'язаними особами станом на 31.12.2018 не обліковуються. 
Операції з пов`язаними особами здійснювались на звичайних комерційних умовах. 
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5. Результати діяльності та перспективи подальшого розвитку 
5.1 Фінансові та нефінансові показники, що впливають на розвиток на бізнесу, результати діяльності банку, їх зв'язок із 
цілями керівництва та стратегіями для досягнення цих цілей 
Згідно затвердженої Стратегії розвитку та Бізнес Плану АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 2018-2020 року, протягом 2018 року  
1. Реалізовано всі проекти, а саме: 
• Встановлено нове  ІТ обладнання та побудована ІТ інфраструктура; 
• Здійснено перехід на новий програмний комплекс САБ Б2; 
• Встановлено систему дистанційного банківського обслуговування iFobs; 
• Автоматизовано внутрішні процеси в Банку, в тому числі  внутрішні телекомунікації. 
• Збільшено ефективну офісну площу. Доукомплектовано штат співробітників для продаж послуг та обслуговування 

клієнтів. Встановлено нову серверну зону для інсталяції сучасного обладнання. 
• Розпочато роботу щодо реалізації проектів  «онлайн канали продаж послуг банку» та «оперативної комунікації 

клієнтів з банком, можливість здійснювати платежі в режимі онлайн». 
2.  Збільшено розмір статутного капіталу Банку на 32 000 тис. грн., замість 34 000 тис. грн., у зв’язку з падінням EUR до 
UAH. 
3. Збільшено кількість бізнес продуктів для клієнтів Банку. 
Фактів відчудження протягом 2018 року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Банку розмір не було. 
Головним управлінням Держівної фіскальної служби України у м.Києв  в 2018 році за результатами планової перевірки  
було  донараховано податок на прибуток та пеню з податку на прибуток.  
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АТ «АЛЬПАРІ БАНК»            ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  
 5. 2. Аналіз значних змін у фінансовому стані, ліквідності та результатах діяльності, причини змін показників протягом 
звітного періоду, намір реалізації стратегії банку в довгостроковій перспективі 
Головними цілями та задачами на 2018 рік були: 
• Забезпечення достатнього рівня ліквідності Банку для безперебійного виконання клієнтських платежів (виконано); 
• Докапіталізація банку на 34 млн. грн.. (виконано 32 млн. грн., по причині просідання курсу EUR); 
• Зростання прибутковості по всім напрямкам діяльності (виконано); 
• Прибуткова діяльність за 2018 рік (не виконано, незадовільна робота корпоративного бізнесу, за результатами якої 

було змінено керівників даного напрямку); 
• Зменшення кредитного ризику (виконано); 
• Автоматизація документообігу ( в процесі впровадження); 
• Оновлення обладнання серверної. 
Вираженням цих цілей є: 
• Досягнення чистого прибутку в 2018 не менше 8 млн. грн. (не виконано, по причині затяжного процесу 

докапіталізації банку та незадовільної роботи корпоративного бізнесу); 
• Перехід на АБС Б2 (виконано); 
• Відкриття нового офісу (виконано, м. Київ, вул. Антоновича, 40); 
• Відкриття 5 нових відділень (не виконано, у зв’язку з мінімально допустимим  значенням  регулятивного капіталу, що 

унеможливлювало понесення додаткових витрат); 
• Приріст коштів клієнтів на 200 млн. грн. (не виконано, незадовільна робота корпоративного бізнесу та мінімальне 

значення РК); 
• Побудова резервного майданчика серверної (виконано). 
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АТ «АЛЬПАРІ БАНК»             ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)  
Переглянуто стратегію розвитку та бізнес-план: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Збільшення розміру статутного капіталу у 2019 році до 332 млн. грн., у 2020 році до 500 млн. грн.; 
Оновлено склад Наглядової ради, що покращує імідж Банку, корпоративне управління та посилює нагляд за його діяльністю. 
А також, для посилення бізнес позицій  Банку та покращення кількісних та якісних показників проведені кадрові зміни, а саме: 
• прийнято Мельника П. П. на посаду заступника Голови Правління, відповідального за розвиток Корпоративного бізнесу; 
• прийнято Баласа І. П. на посаду в. о. керівника Казначайства; 
• прийнято Безсонова О. І. на посаду  начальника Управління інформаційних технологій. 
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Прогноз на 01.01.2020 Прогноз на 01.01.2021 

ПОКАЗНИКИ Бізнес-план  
(квітень 2018 

Бізнес-план  
(грудень 2018) 

Бізнес-план  
(квітень 2018) 

Бізнес-план  
(грудень 2018) 

Високоліквідні активи 98 345 225 269 71 818 315 534 

Кредитний портфель 180 049 122 182 257 759 247 866 

ОЗ та НМА 18 503 35 342 16 260 37 056 
Пасиви 26 794 58 503 33 951 98 468 
Капітал 272 943 327 238 309 261 505 279 

Чистий процентний дохід 42 949 51 323 50 506 73 218 

Чистий комісійний дохід 11 997 12 216 18 912 14 810 

Чистий фінансовий результат 1 543 2 209 5 145 9 994 



АТ «АЛЬПАРІ БАНК»                 ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ( ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)   
 
 
6. Ключові показники ефективності, які використовує керівництво для оцінки результатів діяльності банку  відповідно до встановлених цілей 
аналіз значних змін у фінансовому стані, ліквідності та результатах діяльності порівняно із цільовими показниками, їх зміни протягом звітного 
періоду. 
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•  Основною причиною негативного фінансового результату 
Банку було не виконання планів по нарощуванню комісійних 
доходів за РКО та купівлю/продаж іноземної валюти.  

• Планувалося, що банк буде нарощувати кредитний портфель 
нових ЮО, які переведуть гривневі та валютні обороти на 
обслуговування в банк.  

• Проте внаслідок високої конкуренції на ринку за 
кредитоспроможними  клієнтами планових показників не було 
досягнуто.  Крім того, вимоги фінансового моніторингу до 
нових клієнтів також суттєво обмежували коло потенційних 
клієнтів.  

• У листопаді-грудні 2018 року Банк спромігся розгорнути 
гарантійний бізнес та бізнес з купівлі/продажу іноземної 
валюти, що дало помітний приріст комісійних доходів.  

• Другою причиною негативного результату  була потреба в 
інвестиціях в програмне забезпечення , без яких подальший 
розвиток банку був би неможливим. Зроблені інвестиції 
збільшили витрати на амортизацію.  

• Крім того, потреба в розвитку вимагала доукомплектування 
нових бізнесів штатом, що призвело до додаткових витрат на 
зарплату.  

• Завдяки цьому показник CIR погіршився.  
• Відповідно до політики ціноутворення Банк підтримував високі 

показники спреду та маржі.  
• Стан ліквідності Банку не зазнав суттєвих змін порівняно з 

початком року.  Оскільки Банк не мав значних обсягів 
депозитів, а активні операції зосередилися на ринку ОВДП та 
депозитних сертифікатах НБУ.  

 

Ключові показники на 01.01.2019 тис 
грн 

Абсолютні  (тис. грн.)   
Валюта баланса (активи) 247 156,16 
Кредитно-інвестиційний портфель, у т.ч. 222 118 

Кошти в банках (коррахунок і міжбанк)  3 502,27 
Держпапери (у т.ч. ОВДП і ЦП НБУ) 197 675,00 
Корпоративні ЦП   
Кредити ЮО 20 941 
Кредити ФО   

Кошти клієнтів, в т.ч. 18 134,88 
Кошти ЮО 11 107 
Кошти ФО 7 078 

Інші зобов’язання 2 002 
Зобов’язання 20 186,93 
Власний капітал, в т.ч. 226 969,23 

Чистий фінансовий результат -4 611,95 
Відносні показники ефективності   

CIR (Операц.витрати /Опер.доходи) 112,7% 
Кредиты клієнтів / кошти клієнтів 116,1% 
Спред 14,76% 
Маржа 16,44% 
ROA -1,98% 
ROE -2,17% 
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