Звіт керівництва (Звіт про управління)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ФОРВАРД» за 2018 рік

м. Київ – 2019 р.

Звіт керівництва (Звіт про управління) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКФОРВАРД» за 2018 рік

Зміст

1. Загальна інформація про Банк ............................................................................................. 3
2. Характер бізнесу ...................................................................................................................... 4
2.1 Економічне та операційне середовище, в якому Банк здійснював свою
діяльність в 2018 році та прогноз 2019 року ....................................................................... 4
2.2 Інформація щодо керівників та посадових осіб ........................................................... 5
2.3 Структурні підрозділи Банку .......................................................................................... 6
2.4 Опис діючої бізнес-моделі ................................................................................................. 6
3. Цілі керівництва та стратегії досягнення цих цілей ........................................................ 7
3.1 Цілі керівництва та стратегії досягнення цих цілей................................................... 7
3.2 Фінансові та нефінансові показники ............................................................................. 8
3.3 Намір реалізації стратегії Банку в довгостроковій перспективі .............................. 9
4. Ресурси, ризики та відносини.............................................................................................. 10
4.1 Структура капіталу та ліквідність ............................................................................... 10
4.2 Звіт про корпоративне управління .............................................................................. 10
4.3 Людські ресурси, інтелектуальний капітал, питання зайнятості, поваги до прав
людини ..................................................................................................................................... 33
4.4 Боротьба з корупцією ...................................................................................................... 35
4.5 Технологічні ресурси ....................................................................................................... 35
4.6. Екологічні аспекти діяльності Банку ............... Ошибка! Закладка не определена.

2

Звіт керівництва (Звіт про управління) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКФОРВАРД» за 2018 рік

1. Загальна інформація про Банк
1.1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД» (далі – Банк),
місцезнаходження Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 105, №
реєстрації 305 від 28.02.2006 р., № ліцензії 226 від 30.10.2014 р., МФО 380418, Код за
ЄДРПОУ 34186061.
1.2. Відповідно до ліцензій Банк має право на:
• 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.
1.3. Місія Банку: «Ми працюємо над складними фінансовими інструментами, щоб
запропонувати прості рішення для втілення вашої мрії».
1.4. Цінності Банку:
• Відповідальність. Ми беремо на себе зобов’язання завжди виконувати
обіцянки і того ж чекаємо від клієнтів. Ми довіряємо нашим клієнтам і робимо
крок назустріч.
• Лідерство. Своїм прикладом ми надихаємо наших клієнтів ставити перед
собою мету, прямувати вперед та перемагати.
• Відкритість. Ми керуємося принципами прозорості та інформаційної
відкритості, створюючи основу для довірчого спілкування з клієнтом/довірчої
співпраці.
• Ефективність. Оптимальність бізнес-процесів, зорієнтованих на результат,
допомагає нам створювати якісні продукти та сервіси.
• Інноваційність. Ми готові виходити за рамки і приймати нестандартні
рішення, створюючи унікальні, доступні та зручні сервіси і технології, що
випереджають очікування клієнтів.
1.5. Даний «Звіт керівництва (Звіт про управління) АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БАНКФОРВАРД» за 2018 рік» складений та надається відповідно до
вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансовий послуг», «Інструкції про
порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», затвердженої
постановою Правління Національного банку України №373 від 24.10.2011 р.
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2. Характер бізнесу
2.1 Економічне та операційне середовище, в якому Банк здійснював свою
діяльність в 2018 році та прогноз 2019 року.
Протягом 2018 року макроекономічне середовище було сприятливим для
банківського сектору. У ІІІ кварталі 2018 року зростання реального ВВП уповільнилося до
2.8% р/р. У IV кварталі очікується прискорення, що дасть змогу за підсумками року
досягти приросту економіки на 3.4%. У листопаді 2018 року споживча інфляція
прискорилася до 10.0% р/р. У місячному вимірі ціни зросли на 1.4%.
У 2018 році банківський сектор активно залучав фондування та продовжував
кредитувати.
Кредитування населення зберігає високий темп. Найвищими темпами
збільшуються кредити на поточні потреби. Кредитний портфель фізичних осіб продовжує
зростати: за січень-листопад 2018 року зростання портфелю у гривні склало 31%. Для
банків роздрібне кредитування – один із найприбутковіших сегментів, у ньому є
динамічний платоспроможний попит. Очікується збереження тенденцій високих темпів
зростання в цьому сегменті.
Сектор вперше після кризи отримає прибуток: за 11 місяців 2018 року фінансовий
результат склав 20,0 млрд. грн. (ROE = 11,7%).
Сформований після останньої кризи запас міцності гарантує банкам високу
стійкість навіть у несприятливих обставинах. Протягом 2018 року в банківському секторі
був визнаний неплатоспроможним тільки один банк. Результати оцінювання стійкості
банківського сектору підтвердили достатню капіталізацію банків в умовах базового
макроекономічного сценарію.
У 2019 році Національний Банк України (далі – НБУ) не очікує погіршення
макроекономічних умов роботи банків, незважаючи на те, що прогнозується уповільнення
зростання економіки та проведення виборів. Домовленість про нову програму співпраці з
МВФ усунула значні системні ризики для економіки та фінансового сектору. Послідовне
дотримання програми гарантуватиме Україні достатній обсяг фінансових ресурсів для
виконання своїх зовнішніх зобов’язань та відновлення довіри іноземних інвесторів. У
такому разі валютний ринок буде стабільним, а інфляція надалі вповільнюватиметься.
НБУ прогнозує зростання доходів домогосподарств та фірм, гривневі кошти населення
зростатимуть темпами понад 15% р/р, бізнесу – 10% р/р. Корпоративне кредитування буде
зосереджено в сегменті якісних позичальників: у 2019 році позики таким компаніям
зростуть на понад 15%. Роздрібне кредитування лише незначно знизить темп, який ще
тривалий час залишатиметься високим через низьку базу порівняння. Наступного року
прибуток сектору повинен зрости.
За прогнозами НБУ, у 2019 році темп зростання ВВП знизиться до 2.5% через
жорстку монетарну та фіскальну політику, а також уповільнення зростання економік
основних торговельних партнерів України. Додаткові фактори ризику – ймовірне
погіршення умов торгівлі та входження країни у виборчий період.
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Головним рушієм зростання економіки залишається приватне споживання
домогосподарств, підтримуване збільшенням реальної заробітної плати та обсягів
переказів з-за кордону. Підвищення доходів населення й надалі визначатиме приріст ВВП,
а також сприятиме зростанню заощаджень та попиту на банківські кредити. Однак воно
вповільнюватиметься через жорстку фіскальну політику та помірнішу конкуренцію на
внутрішньому ринку праці.
У 2019 – 2020 роках Україна проходить період значних валютних виплат за
державним та гарантованим боргом: планові валютні виплати з відсотками становитимуть
17 млрд. дол. Тому ключовий виклик на 2019 рік – як залучити достатньо ресурсів, щоб
рефінансувати зовнішні та внутрішні зобов’язання. Угода з МВФ відкриває доступ до
коштів інших кредиторів, зокрема Європейського союзу та Світового банку. Їхні кредити
спрямують на фінансування потреб бюджету. Проте щоб повністю покрити потреби в
фінансуванні, уряд буде змушений розміщувати єврооблігації, а також активно залучати
ресурси на внутрішньому ринку.
В 2019 році Банк планує продовжувати політику активного розвитку роздрібного
кредитування для забезпечення стабільної діяльності Банку в поточних економічних
умовах, концентрації на управлінні ризиками та якості активів та забезпечення виконання
всіх постанов та вимог НБУ.
2.2 Інформація щодо керівників та посадових осіб Банку.
Кисельов Андрій Васильович – Голова Правління АТ «БАНК ФОРВАРД».
Призначений на посаду у листопаді 2013 року, до цього займав посаду Першого
Заступника Голови Правління Банку. Має більш ніж 19 років досвіду роботи у
банківському секторі. У період з 2006 по 2011 рр. очолював Департамент активнопасивних операцій ПАТ «Дельта Банк», був Заступником Голови Ради Директорів. У
період з 2001 по 2003 рр. та з 2004 по 2006 рр. працював на різних посадах у Київській
обласній філії АКБ «Укрсоцбанк». Під час навчання в Московському державному
університеті (2003-2004 рр.) працював у Московській філії МКБ «МоскомПриватбанк»,
РФ. Банківську трудову діяльність починав у Південноукраїнському відділенні
Промінвестбанку України (ПІБ), а потім в АКБ «Київ-Приват».
Кошеленко Костянтин Борисович – Заступник Голови Правління АТ «БАНК
ФОРВАРД» з липня 2017 р. Має більш ніж 10 років досвіду роботи у банківському
секторі. З липня 2016 р. по січень 2017 р. працював у ПАТ БАНК «ТРАСТ», з вересня
2016 р. виконував обов’язки Голови Правління Банку. З 2015 по 2016 рік очолював
Управління продажів мережі відділень ПАТ «Акціонерний комерційний промисловоінвестиційний банк». З 2006 р. по 2015 р. працював у ПАТ «Дельта Банк», де, в тому
числі, займав позиції Заступника начальника Департаменту продажу та розвитку,
Директора Департаменту альтернативних каналів продажу.
Пасенко Олександр Анатолійович – Начальник Фінансового управління, член
Правління АТ «БАНК ФОРВАРД». Має більш ніж 5 років досвіду роботи у банківському
секторі. Призначений на посаду у березні 2018 р. З грудня 2016 р. працював Начальником
Відділу бізнес-планування та управлінської звітності Фінансового управління Банку. З
2009 р. Олександр Пасенко працював на різних посадах в установах фінансового сектору.
З 2014 по 2016 рр. очолював Відділ бюджетування та контролінгу в ПАТ «Перший
Український Міжнародний Банк».
5

Звіт керівництва (Звіт про управління) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКФОРВАРД» за 2018 рік

Ковтун Андрій Вікторович – Начальник Управління комплаєнс-контролю, член
Правління АТ «БАНК ФОРВАРД». Призначений на посаду у березні 2016 р. Має майже
22-річний досвід роботи у банківському секторі. З серпня 2012 по березень 2016 рр.
очолював Управління фінансового моніторингу ПАТ «Дельта Банк». З липня 2007 по
липень 2012 рр. займав посаду Начальника Управління внутрішнього фінансового
моніторингу ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» («ВіЕйБі Банк»). У період 2003 –
2007 рр. працював на різних посадах у АКІБ «УкрСиббанк», у тому числі був
Заступником начальника Відділу правового моніторингу операцій клієнтів Юридичного
департаменту, Начальником Відділу контролю ефективності проведення фінансового
моніторингу Служби фінансового моніторингу.
Кулик Тетяна Вікторівна – Директор Кредитного департаменту, член Правління
АТ «БАНК ФОРВАРД». Призначена на посаду у квітні 2018 р. Має більш ніж 17 років
досвіду роботи у банківському секторі. У період з вересня 2014 р. по квітень 2018 р.
займала у банку посаду Директора Департаменту контролю ризиків. З 2003 р. працювала в
ПАТ «Укрсиббанк», де з 2008 по 2014 рр. очолювала підрозділ ризик-менеджменту
роздрібного кредитування. На початку трудової діяльності у період з 1998 по 2001 рр.
працювала в АКБ «Інтеграл-Банк».
Яковенко Костянтин Миколайович – Начальник Управління ризикменеджменту, член Правління АТ «БАНК ФОРВАРД». Має більш ніж 8 років досвіду
роботи у банківському секторі. Призначений на посаду у листопаді 2018 р. З вересня 2016
по листопад 2018 рр. працював консультантом з ефективності підприємництва відділу
управління ризиками в ТОВ «Делойт і Туш». З липня 2015 по вересень 2016 рр. – керівник
напрямку роботи з експертною системою та скорингом в Департаменті ризикменеджменту ПАТ «УкрСиббанк». У листопаді 2008 р. розпочав кар’єру в ПАТ «ОТП
БАНК» з посади експерта, протягом 7-ми років діяльності в банку займав різні позиції , в
тому числі з жовтня 2013 по червень 2015 рр. – Начальник Сектору протидії шахрайству у
споживчому кредитуванні Відділу з аналізу та моделювання.
2.3 Структурні підрозділи Банку.
Банк активно розвиває надання послуг клієнтам за допомогою Інтернет-банкінгу та
точок полегшеного типу. Регіональна мережа Банку покриває усі населенні пункти з
населенням більше 50 тис. та являє собою відділення, міні-офіси та інтернет-банк. АТ
«БАНК ФОРВАРД» представлений 18 відділеннями та понад 50 міні-офісами. Найбільша
концентрація відділень зосереджена у м. Києві та Київській області.
У 2019 році планується збільшення міні-офісів до 60 одиниць та кредитних центрів
до 5 одиниць. Кількість відділень залишиться незмінною.
2.4 Опис діючої бізнес-моделі.
АТ «БАНК ФОРВАРД» зосереджує свою діяльність, на роздрібному сегменті. Так,
Банк особливу увагу приділяє сегментам споживчого кредитування, картковим продуктам
та депозитним програмам для населення України. Клієнтська база Банку нараховує 833
тис. клієнтів.
При наданні банківських послуг Банк активно використовує картковий бізнес.
Загальна кількість емітованих Банком карток становить понад 150 тис. шт., втім кількість
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активних карток (за якими були здійснені видаткові операції) залишається незначною –
32,8 тис. шт. Банк обслуговує як дебетні, так і кредитні картки міжнародних платіжних
систем MasterCard та VISA International, членами яких він виступає. Інфраструктура
обслуговування карткового бізнесу представлена 32 банкоматами та 18 POS-терміналами.
Основні продукти та послуги, що надавалися протягом звітного періоду:
• PIL-кредитування. Напрям роздрібного бізнесу Банку, що передбачає видачу
кредитів готівкою, що надається споживачеві на придбання продукції для
особистих потреб, які безпосередньо не пов'язані з підприємницькою діяльністю
або виконанням обов’язків найманого співробітника.
• POS-кредитування. Напрям роздрібного бізнесу Банку, що передбачає видачу
кредитів на певні товари безпосередньо в торгових точках.
• Кредитна картка. Іменний платіжно-розрахунковий документ, за допомогою
якого клієнт може отримувати кредит у Банку при оплаті товарів або отримувати
готівку у вигляді кредитної лінії за спеціальними картковими рахунками, у
межах ліміту, встановленого Банком.
• Депозити. Кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в
іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у Банку на
договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого
строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та
умов договору.

3. Цілі керівництва та стратегії досягнення цих цілей
3.1 Цілі керівництва та стратегії досягнення цих цілей.
Основним напрямком розвитку Банку у 2018 році було споживче кредитування
фізичних осіб. Кредитний портфель фізичних осіб формувався 3-ма основними
продуктами – кредити готівкою, кредитні картки та POS-кредити (кредити на товар).
Головним завданням в готівкових кредитах було зростання обсягів продажу кредитів в
кількості та сумі за рахунок трансформації каналів продажів банку з метою переорієнтації
на готівковий кредит, як пріоритетний продукт, розвиток конкурентної продуктової
лінійки.
Так, за період 2018 року обсяг продажів готівкових кредитів зріс на 99% (з 223 млн.
грн. у 2017 році до 442 млн. грн. у 2018 році).
Основною задачею в картковому бізнесі було зростання обсягів продажу карткових
кредитів та подовження терміну співпраці з клієнтом за рахунок розвитку програми
лояльності з функцією кеш-бек, розвиток Ко-бренд проекту, розвиток конкурентних
переваг продукту. Кредити на придбання товарів (POS-кредити) забезпечували залучення
нового клієнта для подальших кросс-продажів.
Так, за період 2018 року обсяг продаж по кредитних картках зріс на 21% (з 321 млн.
грн. у 2017 році до 390 млн. грн. у 2018 році).
Фондування кредитного портфелю Банку забезпечувалось за рахунок залученням
коштів фізичних осіб через відділення Банку та інтернет-банк.
За період 2018 року обсяг портфелю коштів фізичних осіб зменшився на 6.5% (з 1
513 млн. грн. у 2017 році до 1 414 млн. грн. у 2018 році) у зв’язку з меншою потребою у
фондуванні за рахунок коштів з відкритого ринку.
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Разом з розвитком роздрібного кредитування, Банк посилив фокус на
розвиток транзакційного бізнесу за рахунок розвитку сервісів: e-commerce (запуск
сервісу та підключення партнерів-агрегаторів платежів), Cash2Card (залучення
нових партнерів) та Account2Card.
Так, за період 2018 року обсяг доходів по транзакційному бізнесу зріс на
69% (з 7 млн. грн. у 2017 році до 11,8 млн. грн. у 2018 році).
У власних каналах дистрибуції акцент був спрямований на збільшення
ефективності роботи каналів (в т.ч. збільшення комісійного доходу за рахунок
зростання продажів страхових продуктів та систем переказів).
Так, за період 2018 року обсяг комісійного доходу від додаткових страхових
продуктів та переказів зріс на 33% (з 6 млн. грн. у 2017 році до 8 млн. грн. у 2018 році).
З 25 жовтня 2018 року Банк поновив платформу для обробки карткових операцій
перейшовши на використання процесінгу компанії UPC (Приватне акціонерне товариство
«Український процесінговий центр»), що дало можливість значно підвищити якість
обслуговування клієнтів Банку. Разом з переходом на новий процесінг Банком було
запущено в експлуатацію новий мобільний додаток Forward online, котрий забезпечив
клієнтів можливістю дистанційного використання послуг Банку в режимі 24/7.
3.2 Фінансові та нефінансові показники.
У липні 2018 р. статутний капітал Банку був збільшений на 612 188 тис. грн. для
покриття збитків минулих періодів і станом на 01.01.2019 р. складає 1 152 940 тис. грн.,
регулятивний капітал – 250 160 тис. грн., кошти фізичних осіб — 1 414 558 тис. грн.,
кредитний портфель — 1 742 073 тис. грн. У 4-му кварталі 2018р. Банк продемонстрував
фінансовий результат до формування резервів та податку на прибуток у розмірі 25 858
тис. грн. З урахуванням резервів та податків, прибуток у 4-му кварталі 2018 р. становить 6
644 тис. грн. З моменту здійснення капіталізації у звітному періоді, фінансовий результат
Банку (серпень – грудень) склав 8 326 тис. грн.
Отриманий результат був досягнутий у тому числі за рахунок отримання
комісійного доходу, процентного доходу та значного збільшення об’ємів продажу
споживчих кредитів. Так, у 2018 р. комісійний дохід збільшився на 17% (до 2017р.) за
рахунок зростання транзакційного бізнесу та склав 60 млн. грн. Процентний дохід за 2018ий – 434 млн. грн.
У 2018 р. Банк переформовував свою роботу зі зміщенням акценту на найбільш
маржинальний продукт – кредити готівкою (обсяг продаж зріс в 2 рази в порівнянні з 2017
р.). Таким чином, дохідність до нетто-портфелю зросла з 59,7% по 63,2%.
Сума продажів по кредитних картках (сума транзакцій за рахунок кредитних
коштів) у 2018 р. становила 390 млн. грн., що на 21 % більше, ніж у 2017 р.
Банк виконує всі економічні нормативи, які встановлює НБУ відповідно до
законодавства, а саме: на 02.01.2019 р. норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)
– 16,40 %; норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента
(Н7) – 12,80 %; норматив великих кредитних ризиків (Н8) – 22,92 %; норматив
максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами
(Н9) – 0,01 %; норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1) –
0,04 %; норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2) – 0,36 %.
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Поступове зниження надлишкової ліквідності Банку протягом звітного періоду
було пов'язане з відтоком коштів фізичних осіб, внаслідок зниження Банком ставок по
залученню й приведення їх значення нижче ринкових, для зниження процентних витрат
Банку й поліпшення фінансового результату.
3.3 Намір реалізації стратегії Банку в довгостроковій перспективі.
Головними показниками ефективної стратегії розвитку Банку стало повернення до
прибуткової діяльності з серпня 2018 року та збільшення регулятивного капіталу Банку
до 250 млн. грн. станом на 01.01.2019 року.
Враховуючи отримані результати за підсумками 2018 року, Банк прийняв рішення
скоригувати подальші стратегічні цілі Банку, переглянувши поточну Стратегію розвитку
Банку. Ключовими задачами у довгостроковій перспективі стануть забезпечення та
подальше зростання позитивного фінансового результату діяльності Банку. Виконання
вимог до регулятивного капіталу Банку та забезпечення виконання всіх регуляторних
вимог НБУ. Разом з цим Банк забезпечував та планує надалі продовжити дотримання
політики контролю ризиків у кожному каналі продажів та по кожному продукту.
У 2019 році Банк планує продовжувати політику активного розвитку роздрібного
кредитування для забезпечення стабільної та прибуткової діяльності Банку в поточних
економічних умовах. Серед ключових завдань у 2019 році:
Забезпечення регулятивного капіталу Банку на 31.12.2019 р. більше 300 млн.
грн.
Збільшити чистий прибуток Банку понад 80 млн. грн. за підсумками року.
Забезпечити фондування кредитного портфелю на достатньому рівні,
збалансованого по термінах та валюті.
Виконати вимоги щодо інформаційної безпеки Банку в повному обсязі:
• Постанова Правління НБУ №95 від 28.09.2017р. «Про затвердження
Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в
банківській системі України», зі змінами та доповненнями.
• Постанова Правління НБУ №265 від 17.06.2004р. «Про затвердження
Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних
систем Національного банку України та банків України», зі змінами та
доповненнями.
Виконання усіх регулятивних вимог:
• Постанова Правління НБУ №64 від 11.06.2018р. «Про затвердження
Положення про організацію системи управління ризиками в банках України
та банківських групах»;
• Фінансового моніторингу, комплаєнс-контролю та FATCA;
• Нормативів регулятора.
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4. Ресурси, ризики та відносини
4.1 Структура капіталу та ліквідність.
Станом на 01.01.2019 р. капітал Банку складає 240 644 тис. грн. Структура капіталу
складається з:
• Статутного капіталу: 1 152 940 тис. грн. (на 100% належить Таріко Рустаму
Васильовичу через АТ «Банк Русский Стандарт»);
• Резервного фонду: 9 003 тис. грн.;
• Емісійні різниці: 3 910 тис. грн.;
• Непокритий збиток: 1 253 298 тис. грн.;
• Інший додатковий капітал: 328 088 тис. грн.;
Нормативи ліквідності Банку станом на 01.01.2019 р. складали:
• (Н4) миттєва ліквідність: 180% (норматив >30%);
• (H5) поточна ліквідність (до 31 дня): 83% (норматив >40%);
• (Н6) короткострокова ліквідність (до 1 року): 93% (норматив >60%).
Протягом 2018 року ліквідність Банка перебувала на досить високому рівні.
Основними джерелами ліквідності становили кошти фізичних осіб (частка 72,35% в січні
2018 року) та кошти Акціонера, початково розміщені як довгостроковий міжбанківський
депозит у розмірі 15,9 млн. доларів США, кошти, розміщені на інвестиційному рахунку в
розмірі 38,8 млн. грн., а також додаткові внески Акціонера розмірі 5,6 млн. доларів США.,
що були спрямовані 27.07.2018 р. у капітал Банку та забезпечили надлишкову ліквідність
Банку до кінця 2018 року. Протягом усього звітного періоду Банк виконував усі
нормативи ліквідності й норми обов'язкового резервування НБУ. Для забезпечення
гривневої ліквідності (до моменту докапіталізації Банку 27.07.2018 р.) за рахунок
валютної ліквідності, з метою нівелювання валютних ризиків, використовувалися операції
SWAP. Для врегулювання надлишкової ліквідності в гривні після здійснення
докапіталізації здійснював вкладення у депозитні сертифікати НБУ, інструмент, який має
високу ліквідність та прибутковість, є короткостроковим, що дає можливість оперативно
управляти ліквідністю в короткостроковій перспективі.
Так, після капіталізації, Банк виконував всі нормативи, які встановлені НБУ для
банків України.
Станом на 01.01.2019 року норматив Н1 (Регулятивний капітал) становив 250 млн.
грн., норматив Н2 (Достатність регулятивного капіталу) становив 16,4%.
4.2 Звіт про корпоративне управління.
Управління Банком ґрунтується на принципах та правових засадах корпоративного
управління, яке спрямоване на забезпечення захисту інтересів Акціонерів та встановлення
ефективного контролю за діяльністю Правління Банку.
Корпоративне управління – система відносин між учасниками, Наглядовою радою
Банку, Правлінням Банку та іншими зацікавленими особами, яка забезпечує організаційну
структуру та механізми, через які визначаються цілі Банку, способи досягнення цих цілей,
а також здійснюється моніторинг їх виконання. Корпоративне управління визначає спосіб
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розподілу повноважень і відповідальності між органами управління, а також способи
прийняття ними рішень.
4.2.1. Мета провадження діяльності Банку.
Банк має статус банку України з іноземним капіталом (попередній дозвіл НБУ на
отримання Банком статусу Банку з іноземним капіталом наданий постановою Правління
Національного банку України від 26.09.2006 р. № 377).
Основною метою діяльності Банку є одержання прибутку в інтересах Банку та його
Акціонера.
4.2.2. Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного
управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом 2018 року.
З метою впровадження у Банку механізму здійснення нагляду Наглядовою радою
Банку за дотриманням корпоративних цінностей Правлінням та іншими керівниками/
співробітниками Банку, Наглядовою радою було затверджено Корпоративний Кодекс
Банку, у якому відображені основні принципи корпоративної культури, цінності та
правила корпоративної поведінки та шляхи їх дотримання. Корпоративний Кодекс Банку
включає такі питання:
•
•
•

•
•

•
•
•

•

корпоративні цінності Банку;
настанови щодо дотримання керівниками Банку, керівниками підрозділів
контролю та іншими співробітниками Банку корпоративних цінностей;
настанови щодо дотримання керівниками Банку, керівниками підрозділів
контролю та іншими співробітниками Банку законодавства України,
нормативно-правових актів Національного банку, внутрішніх документів
Банку;
настанови щодо забезпечення керівниками Банку, керівниками підрозділів
контролю та іншими співробітниками Банку функціонування Банку в межах
визначеної схильності до ризиків і лімітів ризику;
визначення прийнятної та неприйнятної поведінки. Неприйнятна поведінка
включає подання недостовірної фінансової, статистичної та управлінської
звітності, злочини у сфері службової діяльності, злочин у сфері господарської
діяльності (шахрайство), порушення санкцій, легалізацію (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування
розповсюдження зброї масового знищення, неконкурентну практику,
хабарництво, корупцію, порушення прав споживачів, порушення законодавства
України, внутрішніх документів Банку;
відповідальність керівників Банку, керівників підрозділів контролю та інших
співробітників Банку за неприйнятну поведінку;
настанови щодо виконання керівниками Банку, керівниками підрозділів
контролю та іншими співробітниками Банку своїх обов'язків професійно,
добросовісно та з докладанням належних зусиль і старанності;
обов’язок співробітника звернутися до Управління комплаєнс-контролю, якщо
співробітник має сумніви щодо дотримання Корпоративного Кодексу Банку у
конкретному випадку або якщо він має підстави вважати, що Корпоративний
Кодекс Банку не дотримується в цілому;
відповідальність за недотримання Корпоративного Кодексу Банку.

Наглядова рада Банку
відповідальність за здійснення

покладає на
контролю за

Управління комплаєнс-контролю
впровадженням та дотриманням
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Корпоративного Кодексу Банку та надання консультацій співробітникам із питань
дотримання Корпоративного кодексу Банку. Управління комплаєнс-контролю звітує
Наглядовій раді Банку про дотримання/недотримання Корпоративного Кодексу Банку, про
виявлені порушення та здійснені щодо їх недопущення в майбутньому заходи.
Наглядова рада Банку запроваджує механізм конфіденційного повідомлення про
неприйнятну поведінку в Банку та у визначеному нею порядку здійснює контроль за його
функціонуванням.
Корпоративний Кодекс Банку розміщено на сайті АТ «БАНК ФОРВАРД»
(https://www.forward-bank.com). Відхилень від Корпоративного Кодексу Банку протягом
2018 року не було.
4.2.3. Власники істотної участі (в тому числі особи, що здійснюють контроль
за АТ «БАНК ФОРВАРД», їх відповідність встановленим законодавством вимогам
та зміну їх складу за 2018 рік. Інформація про проведені Загальні збори Акціонерів
(учасників) АТ «БАНК ФОРВАРД» у 2018 році та загальний опис прийнятих на
зборах рішень.
Статутний капітал Банку становить 1 152 940 000,00 грн. (один мільярд сто
п’ятдесят два мільйони дев’ятсот сорок тисяч гривень 00 коп.). Статутний капітал
розподілений на 288 235 (двісті вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять п’ять) простих
іменних акцій номінальною вартістю 4 000,00 грн. (чотири тисячі гривень 00 копійок)
кожна. Форма існування акцій – бездокументарна.
У 2018 році Банк здійснив приватне розміщення акцій.
Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із
запланованим обсягом – 612 188 000,00 гривень (шістсот дванадцять мільйонів сто
вісімдесят вісім тисяч гривень 00 коп.), що становить 92,33% від запланованого обсягу.
Кількість і тип розміщених акцій, щодо яких укладено договори з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій: 153 047 (сто п’ятдесят три тисячі
сорок сім) простих іменних акцій.
Загальна кількість і сума укладених договорів з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій: - укладено 1 договір на загальну суму 612 188 000,00
гривень (шістсот дванадцять мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч гривень 00 коп.).
Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні емісії акцій: 612 188 000,00
гривень (шістсот дванадцять мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч гривень 00 коп.), внесені
як плата за 153 047 (сто п’ятдесят три тисячі сорок сім) простих іменних акцій.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, реєстраційний номер № 57/1/2018, дата реєстрації 26 липня 2018р., дата
видачі 02 жовтня 2018р., засвідчує, що випуск простих іменних акцій АТ «БАНК
ФОРВАРД» було здійснено за загальну суму один мільярд сто п’ятдесят два мільйони
дев’ятсот сорок тисяч гривень, номінальною вартістю чотири тисячі гривень у кількості
двісті вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять п'ять штук.
Єдиним Акціонером Банку (власником істотної участі) є Акціонерне товариство
«Банк Русский Стандарт». Кінцевим бенефіціарним власником є Таріко Рустам
Васильович.
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Вимоги, необхідні для набуття істотної участі у статутному капіталі Банку,
викладені у ст. 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність», були виконані.
Національний банку України було повідомлено про намір набуття істотної участі у
статутному капіталі Банку.
Згідно з постановою Правління Національного банку України від 26.09.2006 р.
№377, Закритому акціонерному товариству «Банк Русский Стандарт» було надано
письмовий дозвіл на придбання істотної участі акцій у розмірі 100,0% статутного капіталу
ТОВ «АІС-БАНК», правонаступником якого є АТ «БАНК ФОРВАРД» (лист НБУ від
27.09.2006 р. №41-116/1731-10166).
Змін у складі власників істотної участі Банку в 2018 році не було.
Загальні збори Акціонерів є вищим органом управління Банком, який здійснює
загальне керівництво його діяльністю. Порядок проведення Загальних зборів Акціонерів
встановлюється Статутом, а також рішеннями Загальних зборів Акціонерів. У Загальних
зборах Акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які
мають право на таку участь, або їх представники. До виключної компетенції Загальних
зборів Акціонерів Банку належить вирішення питань, віднесених Законом про акціонерні
товариства до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів акціонерного
товариства. Загальні збори Акціонерів Банку: визначають основні напрями діяльності
Банку; затверджують принципи (кодекс) корпоративного управління Банку; приймають
рішення про обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
У 2018 році було проведено 5 засідань Загальних зборів.
1) 01.03.2018р. Річні збори.
Порядок денний:
1. Затвердження річного звіту Банку у т.ч. річну фінансову звітність Банку за 2017
рік.
2. Затвердження звіту Правління Банку за 2017 рік. Затвердження звіту
Спостережної ради Банку за 2017 рік. Прийняття до відома аудиторського висновку (звіту
незалежного аудитора) ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» за 2017 рік.
3. Припинення повноважень Спостережної ради Банку.
4. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
5. Обрання Спостережної ради на строк до наступних річних Загальних зборів
акціонерів Банку.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться Банком з
Головою Спостережної ради Банку Алессандро Піккі, Заступником Голови Спостережної
ради Банку Ремі Коеном, членом Спостережної ради Банку Ісаковським Артемом
Георгійовичем.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться Банком з
незалежними членами Спостережної ради Банку: Грозою Ольгою Василівною, Кураш
Наталією Петрівною, Лісогором Олегом Сергійовичем.
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8. Встановлення незалежним членам Спостережної ради Банку Грозі О.В., Кураш
Н.П., Лісогору О.С. винагороди.
2) 19.07.2018р. Підстава - збільшення розміру Статутного капіталу (приватне розміщення
акцій).
Порядок денний:
1. Збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення
додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткового
внеску.
2. Прийняття рішення про приватне розміщення додаткових простих іменних акцій
Банку (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
3. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Банку, яким
надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення
додаткових простих іменних акцій Банку.
3) 24.07.2018р. Підстава - зміна найменування (зміна типу акціонерного товариства з ПАТ
на АТ).
Порядок денний:
1. Зміна типу акціонерного товариства ПАТ «БАНК ФОРВАРД» з публічного на
приватне.
2. Зміна повного і скороченого офіційного найменування Банку.
3. Затвердження Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» у
новій редакції.
4. Уповноваження Голови Правління Банку Кисельова Андрія Васильовича
підписати нову редакцію Статуту Банку та вчинити усі необхідні дії для державної
реєстрації Статуту Банку в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
4) 03.09.2018р. Підстава - затвердження результатів приватного розміщення акцій.
Затвердження Статуту в новій редакції.
Порядок денний:
1. Про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у
процесі приватного розміщення простих іменних акцій Банку.
2. Про затвердження результатів приватного розміщення простих іменних акцій
Банку.
3. Про затвердження звіту про результати приватного розміщення простих іменних
акцій Банку.
4. Про затвердження та державну реєстрацію Статуту Банку в новій редакції у
зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Банку.
5) 28.12.2018р. Підстава - переобрання складу Наглядової ради.
Порядок денний:
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1. Припинення повноважень Наглядової ради Банку: Алессандро Піккі (Голова
Наглядової ради Банку), членів Наглядової ради Банку - Ісаковського А.Г., Гроза О.В.,
Кураш Н.П., Лісогор О.С.
2. Визначення кількісного складу Наглядової ради Банку.
3. Обрання Наглядової ради Банку з 28 грудня 2018 року строком на 3 роки у
складі:
Голова Наглядової ради Банку – Алессандро Піккі;
Ісаковський Артем Георгійович (член Наглядової ради Банку);
Гроза Ольга Василівна (незалежний член Наглядової ради Банку);
Кураш Наталія Петрівна (незалежний член Наглядової ради Банку);
Лісогор Олег Сергійович (незалежний член Наглядової ради Банку).
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться Банком з
Головою Наглядової ради Банку Алессандро Піккі, членом Наглядової ради Банку
Ісаковським Артемом Георгійовичем.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться Банком з
незалежними членами Наглядової ради Банку: Грозою Ольгою Василівною, Кураш
Наталією Петрівною, Лісогором Олегом Сергійовичем.
6. Встановлення незалежним членам Наглядової ради Банку винагороди в розмірі,
вказаному у наданих їм письмових пропозиціях: Грозі О.В., Кураш Н.П., Лісогору О.С.
7. Уповноваження Голови Правління Банку підписати від імені Банку з членами
Наглядової ради Банку цивільно-правові договори на умовах, що затверджені даним
рішенням.
Будь-які обмеження прав участі та голосування Акціонерів на Загальних зборах
Банку відсутні.
4.2.4. Склад Наглядової ради Банку та його зміни за 2018 рік, у тому числі утворені
нею комітети.
Наглядова рада Банку є колегіальним органом, що здійснює контроль за
діяльністю виконавчого органу (Правління), захист прав вкладників, інших кредиторів та
Акціонерів, в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством
України. Члени Наглядової ради обираються з числа Акціонерів, їх представників та
незалежних членів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради
неодноразово. Обрання членів ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Акціонерів на строк не більше
ніж на три роки. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління, а також
бути представниками Банку. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється
Загальними зборами Акціонерів, але не може бути меншим ніж 5 (п'ять) осіб. Наглядова
рада не менш як на одну третину має складатися з незалежних членів, при цьому кількість
яких має бути не менше трьох осіб. Наглядова рада Банку призначає Голову та членів
Правління Банку в порядку, визначеному Статутом Банку. Незалежні члени відповідають
вимогам, установленим законом щодо незалежності членів Наглядової ради акціонерного
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товариства, у тому числі додатковим вимогам, визначеним НБУ. Банк забезпечує
контроль за відповідністю незалежних членів Наглядової ради вимогам щодо їх
незалежності, а в разі виявлення невідповідності – забезпечує заміну таких незалежних
членів Наглядової ради.
Голова Наглядової ради та Заступник Голови Наглядової ради обираються
Загальними зборами Акціонерів із числа членів Наглядової ради. Загальні збори
Акціонерів приймають рішення і про припинення повноважень членів Наглядової ради,
Голови Наглядової ради. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільноправовий чи трудовий договір (контракт). Від імені Банку такий договір (контракт)
підписує Голова Правління чи інша особа, уповноважена на це Загальними зборами
Акціонерів. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється
дія договору (контракту), укладеного з ним.
Головою Наглядової ради є Алессандро Піккі. Незалежними членами Наглядової
ради Банку є: Кураш Наталія Петрівна; Гроза Ольга Василівна; Лісогор Олег Сергійович.
Членом Наглядової ради є Ісаковський Артем Георгійович.
Голова Наглядової ради Банку очолює та організовує роботу Наглядової ради
Банку та несе відповідальність за її ефективну роботу. Голова Наглядової ради Банку
забезпечує чіткий розподіл обов'язків між членами Наглядової ради Банку та ефективний
обмін інформацією між ними. Професійна придатність членів Наглядової ради Банку
визначається шляхом оцінки: знань, навичок і досвіду; наявного та потенційного
конфлікту інтересів; наявності достатнього часу для виконання функцій з урахуванням
обов'язків кожного члена Наглядової ради Банку.
Наглядова рада Банку забезпечує виконання рішень, прийнятих на Загальних
зборах Акціонерів Банку. Наглядова рада Банку несе відповідальність за забезпечення
стратегічного управління Банком. Наглядова рада Банку несе відповідальність за:
•
•
•
•
•
•

безпеку та фінансову стійкість Банку;
відповідність діяльності Банку законодавству, стандартам професійних об'єднань,
дія яких поширюється на Банк;
упровадження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів
діяльності, визначених Загальними зборами акціонерів Банку та бізнес-плану
розвитку Банку;
забезпечення ефективної організації корпоративного управління;
функціонування та контроль ефективності системи внутрішнього контролю,
системи управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнс)
Банку;
призначення Голови та членів Правління Банку, а також керівників підрозділів
контролю.

Наглядова рада Банку має право внести на розгляд Загальних зборів Акціонерів
Банку будь-яке питання, яке законом або статутом Банку віднесене до її виключної
компетенції.
Наглядова рада Банку вирішує питання про розмір винагороди членів Правління
Банку.
Зміни у складі Наглядової ради Банку протягом 2018 року.
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З 28 квітня 2017 року Спостережна рада Банку діяла на строк до наступних річних
зборів Банку, у наступному складі:
•
•
•

Голова Спостережної ради Банку – Алессандро Піккі (Alessandro Picchi);
Заступник Голови Спостережної ради Банку – Ремі Коен (Remy Cohen);
Інші члени Спостережної ради Банку:
• Ісаковський Артем Георгійович;
• Крючкова Ірина Романівна (незалежний член Спостережної ради Банку);
• Нікітчин Сергій Олександрович (незалежний член Спостережної ради
Банку).

Відповідно до поданої заяви члена Спостережної ради Банку про припинення
повноважень від 16.01.2018 року і керуючись положеннями абзацу 3 ст. 57 Закону
України «Про акціонерні товариства», 06.02.2018 р. припинено повноваження, члена
Спостережної ради Банку – Крючкової Ірини Романівни (за її власним бажанням).
Відповідно до Рішення єдиного Акціонера Банку №1 від 01 березня 2018 року,
керуючись положеннями статей 33 та 53 Закону України «Про акціонерні товариства»,
було припинено повноваження всіх чинних членів Спостережної ради Банку у складі:
•
•
•

Голова Спостережної ради Банку – Алессандро Піккі (Alessandro Picchi);
Заступник Голови Спостережної ради Банку – Ремі Коен (Remy Cohen);
Інших членів Спостережної ради Банку:
• Ісаковський Артем Георгійович;
• Нікітчин Сергій Олександрович (незалежний член Спостережної ради
Банку).

Обрано, на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку новий
склад Спостережної ради Банку:
•
•
•
•
•
•

Голова Спостережної ради Банку – Алессандро Піккі (Alessandro Picchi);
Заступник Голови Спостережної ради Банку – Ремі Коен (Remy Cohen);
Член Спостережної ради Банку – Ісаковський Артем Георгійович;
Незалежний член Спостережної ради Банку – Гроза Ольга Василівна;
Незалежний член Спостережної ради Банку – Кураш Наталія Петрівна;
Незалежний член Спостережної ради Банку – Лісогор Олег Сергійович.

Відповідно до поданої заяви Заступника Голови ради про припинення повноважень
від 22.05.2018 року і керуючись положеннями абзацу 3 ст. 57 Закону України «Про
акціонерні товариства» 05.06.2018 р. припинено повноваження члена ради і Заступника
Голови ради Банку – Pемі Коена (Remy Cohen) (за його власним бажанням).
Відповідно до Рішення єдиного Акціонера Банку № 5 від 28.12.2018 року було
припинено з 28.12.2018 року повноваження: Голови Наглядової ради Банку Алессандро
Піккі, члена Наглядової ради Ісаковського Артема Георгійовича, Незалежних членів
Наглядової ради Грози Ольги Василівни, Кураш Наталії Петрівни, Лісогора Олега
Сергійовича.
Відповідно до Рішення єдиного Акціонера Банку № 5 від 28.12.2018 року було
обрано з 28.12.2018 р.: Голову Наглядової ради Банку Алессандро Піккі, члена Наглядової
ради Ісаковського Артема Георгійовича, Незалежних членів Наглядової ради Грозу Ольгу
Василівну, Кураш Наталію Петрівну, Лісогора Олега Сергійовича.
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Комітети ради у 2018 році не утворювались.
У 2018 році було проведено 22 засідання Наглядової ради Банку.
Протягом 2018 року Наглядова рада Банку, в межах своєї компетенції,
приймала рішення з наступних питань:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Щодо розгляду та направлення на затвердження Єдиному акціонеру Банку
річної фінансової звітності Банку.
Щодо затвердження Плану капіталізації Банку.
Щодо контролю за діяльністю Правління (погодження повноважень Правління,
затвердження та розгляд показників ефективності діяльності Правління,
затвердження Стратегічного плану розвитку Банку та розгляд його виконання,
затвердження Планів заходів щодо приведення діяльності Банку до вимог
нормативних документів НБУ, затвердження Бюджету Банку та здійснення
контролю за його виконанням).
Щодо організаційної структури Банку (затвердження організаційної структури,
затвердження положень про структурні підрозділи, окремих підрозділів,
підпорядкування Наглядовій раді Банку Управління ризик – менеджменту та
Управління комплаєнс – контролю).
Щодо управління ризиками (розгляд Звітів про ризики, що притаманні діяльності
Банку, затвердження рівня толерантності до ризиків, розгляд впливу результатів
стрес-тестування ризиків на капітал Банку, затвердження внутрішніх нормативних
документів щодо управління ризиками).
Щодо внутрішнього контролю (затвердження політик та внутрішніх положень
Банку, розгляд аудиторських звітів, звітів про роботу підрозділу внутрішнього
аудиту, розгляд виконання річного Плану Управління внутрішнього аудиту та
затвердження такого Плану, розгляд та затвердження Звіту про системи
внутрішнього контролю).
Щодо обрання зовнішнього аудитора, затвердження умов договору з ним, розгляду
аудиторського звіту.

4.2.5. Склад виконавчого органу Банку – Правління АТ «БАНК ФОРВАРД»
та його зміни за 2018 рік.
Правління здійснює управління поточною діяльністю Банку, за попереднім
погодженням із Наглядовою радою формує фонди, необхідні для статутної діяльності
Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та
порядком, встановленими Статутом, рішенням єдиного Акціонера та Наглядової ради.
Правління Банку обирається Наглядовою радою у кількісному складі, встановленому її
рішенням, при цьому кількісний склад Правління не може бути менше 3 (трьох) осіб.
Правління складається з Голови Правління, Заступників Голови Правління та інших
членів. Заступники Голови Правління входять до складу Правління за посадою. Особа
може бути членом Правління необмежену кількість разів. Повноваження Голови та/або
(членів) Правління можуть бути припинені в будь-який момент за рішенням Наглядової
ради.
Голова Правління здійснює поточне керівництво діяльністю Правління відповідно
до повноважень, наданих йому Статутом та Положенням про Правління, організовує
виконання рішень єдиного Акціонера та Наглядової ради, організовує роботу Правління
та головує на його засіданнях, діє відповідно до рішень Правління, прийнятих в межах
його повноважень, а також здійснює іншу діяльність в межах своїх повноважень.
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Головою Правління Банку є Кисельов Андрій Васильович.
Членами Правління Банку на кінець 2018 року є:
Кошеленко Костянтин Борисович – Заступник Голови Правління Банку;
Кулик Тетяна Вікторівна – Директор Кредитного департаменту;
Пасенко Олександр Анатолійович – Начальник Фінансового управління;
Ковтун Андрій Вікторович – Начальник Управління комплаєнс-контролю;
Яковенко Костянтин Миколайович – Начальник Управління ризик-менеджменту.
У складі Правління Банку у 2018 році відбулися наступні зміни:
З 26 березня 2018 року припинено повноваження Начальника Фінансового
управління – Члена Правління Любарського Сергія Олександровича за його власним
бажанням, який перебував на посаді з 01 березня 2016 року.
З 27 березня 2018 року Пасенка Олександра Анатолійовича призначено
Начальником Фінансового управління та обрано Членом Правління Банку.
З 02 квітня 2018 року Кравця Тараса Борисовича призначено Начальником Управління
ризик-менеджменту та обрано Членом Правління Банку.
02 квітня 2018 року Кулик Тетяна Вікторівна, Директор Департаменту контролю
ризиків – Член Правління, була переведена на посаду Директора Кредитного
департаменту – Члена Правління (Наказ №402-К від 02.04.2018 р.).
Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради АТ «БАНК ФОРВАРД» №15
від 29.08.2018 р., з 29.08.2018 року припинено повноваження Кравця Тараса Борисовича
(за його власним бажанням).
15.11.2018р. був прийнятий на посаду Начальника Управління ризик-менеджменту
– Члена Правління АТ «БАНК ФОРВАРД» Яковенко Костянтин Миколайович, згідно з
рішенням Наглядової ради Банку від 12.11.2018 р., протокол засідання №19.
З 03.12.2018 р. у зв’язку із змінами структури та штатного розкладу Банку
Яковенко Костянтин Миколайович був переведений на посаду Начальника Управління
ризик-менеджменту (наказ про переведення №1388-К від 30.11.2018 р.) та обраний до
складу Правління Банку на підставі рішення Наглядової ради від 30.11.2018 р., протокол
засідання №20. Призначений членом профільних комітетів Банку з наданням права вето
на рішення цих комітетів.
Наглядова рада Банку здійснює постійний контроль за діяльністю Правління Банку
та за відповідністю членів Правління Банку кваліфікаційним вимогам. Цей контроль
включає аналіз інформації та пропозицій, отриманих від Правління Банку, а також
прийнятих Правлінням Банку рішень з метою виявлення можливої невідповідності
окремих членів Правління Банку вимогам щодо професійної придатності та/або
невідповідності Правління Банку вимогам щодо колективної придатності.
Обов'язки, відповідальність і взаємодія Наглядової ради та Правління Банку чітко
визначені і задокументовані в Статуті Банку та внутрішніх документах Банку, що сприяє
виконанню Наглядовою радою та Правлінням Банку своїх повноважень належним чином.
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4.2.6. Комітети Правління Банку, засідання, опис прийнятих рішень.
Відповідно до організаційної структури Банку, що затверджена рішенням
Наглядової ради (Протокол №16 від 25.09.2018р.), Правлінням Банку створені наступні
комітети: Комітет з управління активами та пасивами, Кредитний комітет, Тарифний
комітет, Комітет з питань контролю операційних випадків (інциденти, ризики), Комітет з
управління кризою (Антикризовий комітет), Комітет з інформаційної безпеки.
У 2018 році було проведено 54 засідання Комітету з управління активами та
пасивами.
Протягом 2018 року Комітет з управління активами та пасивами, в межах своїх
компетенцій, приймав рішення з наступних питань:
1. Щодо аналізу ризику ліквідності, динаміки змін активів та пасивів.
2. Щодо перегляду лімітів валютного ризику, процентного ризику, структурних
лімітів пасивів, максимальної суми залучення коштів від одного кредитора, групи
кредиторів, залишків грошових коштів в операційних касах і банкоматах Банку,
моніторингу дотримання лімітів на активні операції з банками-контрагентами.
3. Щодо аналізу сценаріїв та результатів стрес-тестування по ризику ліквідності,
кредитному, валютному, процентному, операційному ризику.
4. Щодо аналізу сценаріїв та результатів бек-тестування по кредитному,
валютному, процентному, операційному ризику та достатності капіталу.
5. Щодо прогнозу адекватності регулятивного капіталу, структури балансу, активів
і пасивів, аналіз відповідності планових показників, виконання планових показників
ефективності (процентна маржа, показники ROA, ROE).
6. Щодо розгляду та затвердження змін процентних ставок за строковими
депозитами фізичних та юридичних осіб.
7. Тощо.
У 2018 році було проведено 95 засідань Кредитного комітету Банку.
Протягом 2018 року Кредитний комітет, в межах своїх компетенцій, приймав
рішення з наступних питань:
1. Щодо затвердження результатів розрахунку МСФЗ резервів на підставі
дефолтних коефіцієнтів резервування,
2. Щодо проведення та затвердження оцінки кредитного ризику на індивідуальній
основі клієнтів – фізичних осіб.
3. Щодо формування резервів по міжбанківським операціям, про затвердження
класів для оцінки кредитного ризику на банки-контрагенти та депозитні сертифікати НБУ.
4. Щодо формування резервів по нарахованим комісійним доходам під активні
операції Банку по фізичним та юридичним особам та затвердження суми резерву на
відшкодування можливих втрат.
5. Щодо формування резервів під дебіторську заборгованість за операціями Банку.
6. Щодо розгляду та затвердження змін до Методики розрахунку резервів на
можливі втрати відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
7. Щодо затвердження коефіцієнтів очікуваних кредитних збитків при розрахунку
резерву відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, коефіцієнтів PD /
LGD при розрахунку кредитного ризику.
8. Щодо анулювання кредитного ліміту по картковим договорам.
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9. Щодо розгляду та затвердження параметрів нових кредитних продуктів Банку,
внесення змін до параметрів існуючих кредитних продуктів Банку (ризикові вимоги,
ліміти).
10. Тощо.
У 2018 році було проведено 28 засідань Тарифного комітету.
Протягом 2018 року Тарифний комітет, в межах своїх компетенцій, приймав
рішення з наступних питань:
1. Щодо внесення змін в тарифи та параметри по дебетовим та кредитним
продуктам Банку, по продукту «Прийом платежів від населення», по сервісам
Card2Account/Card2Card.
2. Щодо введення нової страхової програми та внесення змін до існуючих страхових
програм.
3. Щодо внесення змін до карткових продуктів в рамках міграції на новий
процесинг, для проведення тестування емітентских ключів переданих для УПЦ.
4. Тощо.
У 2018 році було проведено 38 засідань Комітету з питань контролю операційних
випадків (інциденти, ризики).
Протягом 2018 року Комітет з питань контролю операційних випадків (інциденти,
ризики), в межах своїх компетенцій, приймав рішення з наступних питань:
1. Щодо виявлених операційних випадків/інцидентів з метою усунення наслідків та
мінімізації виникнення їх в майбутньому.
2. Щодо затвердження Ключових показників ефективності та Ключових індикаторів
контролю.
3. Щодо затвердження заходів пов'язаних зі зміною Банком типу акціонерного
товариства з публічного на приватне.
4. Щодо затвердження заходів пов’язаних із внесенням змін до Законів України «Про
банки та банківську діяльність» та «Про виконавче провадження» відповідно до Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення
економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання».
5. Тощо.
У 2018 році було проведено 7 засідань Комітету з управління кризою
(Антикризовий комітет).
Протягом 2018 року Комітет з управління кризою (Антикризовий комітет), в межах
своїх компетенцій, приймав рішення з наступних питань:
1. Щодо затвердження Графіку проведення тестування «Плану дій персоналу та
заходів по відновленню функціонування ПАТ «БАНК ФОРВАРД» та забезпечення
безперебійної діяльності інформаційних систем в разі виникнення надзвичайних
ситуацій».
2. Щодо розгляду результатів тестування «Плану дій персоналу та заходів по
відновленню функціонування ПАТ «БАНК ФОРВАРД» та забезпечення безперебійної
діяльності інформаційних систем в разі виникнення надзвичайних ситуацій».
3. Тощо.
У 2018 році було проведено 12 засідань Комітету з інформаційної безпеки.
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Протягом 2018 року Комітет з інформаційної безпеки, в межах своїх
компетенцій, приймав рішення з наступних питань:
1. Щодо перегляду та актуалізації/скасування внутрішніх функціональнотехнологічних документів з питань інформаційної безпеки.
2. Щодо розгляду та затвердження Звіту щодо аналізу та оцінки ризиків
інформаційної безпеки, Звіту щодо ефективності запобіжних дій, Плану оброблення
ризиків інформаційної безпеки.
3. Тощо.
4.2.7. Факти порушення членами Наглядової ради Банку та Правління Банку
внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Банку або споживачам
фінансових послуг.
Фактів порушення членами Наглядової ради Банку та Правління Банку внутрішніх

правил, що призвело до заподіяння шкоди Банку або споживачам фінансових послуг у
2018 році не виявлено.
4.2.8. Заходи впливу, застосовані протягом 2018 року органами державної
влади до Банку в тому числі до членів Наглядової ради Банку та Правління Банку.
Протягом 2018 року Правлінням Національного банку України щодо АТ «БАНК
ФОРВАРД» було винесено 2 (два) рішення № 12/БТ від 11.01.2018р. та № 13/БТ від
11.01.2018р. про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю Банку та
призначення куратора.
Рішенням Правління НБУ від 04.12.2018р. №816-рш/БТ «Про окремі питання
діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД»» було достроково
відмінено обмеження здійснення окремих видів здійснюваних операцій, установлених
рішенням Правління Національного банку України від 11.01.2018р. №12/БТ «Про
обмеження здійснення окремих видів здійснюваних Банком операцій».
4.2.9. Розмір винагороди за 2018 рік членів Наглядової ради та Правління
Банку.
Рішенням єдиного Акціонера Банку затверджується розмір винагороди Голови та
членів Наглядової ради Банку. Наглядова рада Банку затверджує розмір винагороди
Голови та членів Правління Банку, співробітників підрозділів контролю та осіб,
професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку (крім
Голови та членів Наглядової ради Банку).
Політика винагороди стимулює співробітників Банку діяти в інтересах Банку та не
приймати надмірних ризиків.
У 2018 році членам Правління Банку було виплачено винагороду у розмірі –
10 279 810,19 гривень. Членам Наглядової ради Банку було виплачено винагороду у
розмірі – 683 680,00 гривень.
4.2.10. Значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи
протягом 2018 року.
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З огляду на 2018 рік фактори впливу на діяльність Банку можливо розподілити на
макроекономічні чинники, обумовлені більшою невизначеністю щодо показників
економічного розвитку у зв’язку з виборчою кампанією в Україні. Проте, така ситуація є
передбачуваною з огляду на минулі роки та не призвела до значного впливу.
Інші фактори ризику пов’язані з технологічними змінами в Банку, а саме:
впровадження нового мобільного додатку та перехід на новий процесінговий центр у 4
кварталі 2018 року. Такі зміни призвели до збільшення кількості операційних ризиків в
періоді впровадження, проте були мінімізовані/усунені в найкоротші терміни.
Загалом, протягом 2018 року не відбулось реалізації жодного з факторів ризику, що
мали б значний вплив на діяльність Банку в цілому.
4.2.11. Наявність у Банку системи управління ризиками та її ключові
характеристики.
Відповідно до чинного законодавства України та вимог НБУ Банк створив та
постійно розвиває внутрішню систему оцінки та управління ризиками, що складається з
постійного контролю за поточною діяльністю Банку, дотриманням відповідних
нормативів, плануванням основних показників діяльності Банку.
Система управління ризиками в Банку постійно вдосконалювалась впродовж 2018
року та трансформувалась відповідно до рекомендацій НБУ та провідних міжнародних
практик. Зокрема, відбулась консолідація функцій управління ризиками в єдиному
підрозділі, значно посилено вплив Наглядової ради Банку шляхом більш інтенсивної
взаємодії з підрозділом ризик-менеджменту та комплаєнс-контролю, що були
підпорядковані Наглядовій раді Банку.
Банк на постійній основі здійснює виявлення, ідентифікацію, оцінку, моніторинг,
контроль та мінімізацію всіх видів ризиків, на які він наражається/може наражатися під
час діяльності.
Випадкова та багатоваріантна природа ризику викликає потребу у наявності в
Банку адекватних превентивних засобів протистояння негативним подіям (вплив
передбачуваних та непередбачуваних подій на реалізацію стратегічних завдань Банку,
зниження ринкової вартості Банку, зниження фінансових результатів Банку). Ці засоби
представляють собою сукупність заходів з вимірювання, оцінки, управління, моніторингу
та аналізу ризиків, підготовки та прийняття відповідних управлінських рішень з їх
обмеження та/або диверсифікації – а саме систему управління ризиками. Система
управління ризиками являє собою сукупність організаційних заходів, інформаційних
потоків, управлінських процедур та наявність відповідного програмного забезпечення.
В своїй діяльності Банк виділяє наступні найсуттєвіші категорії ризику: кредитний,
валютний, процентний ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності, операційний ризик,
комплаєнс–ризик, ризик репутації, стратегічний та юридичний ризик.
Банк має комплексну та адекватну систему управління ризиками з урахуванням
особливостей діяльності, характеру, обсягів банківських, фінансових послуг та інших
видів діяльності Банку, профілю ризиків. Система управління ризиками Банку, в тому
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числі на консолідованій основі, забезпечує своєчасне (на ранній стадії) виявлення,
ідентифікацію, оцінку, моніторинг, звітування, контроль, мінімізацію усіх суттєвих
ризиків, оцінку достатності внутрішнього капіталу і ліквідності Банку по
відношенню до його профілю ризиків, ринкових і макроекономічних умов.
Система управління ризиками забезпечує безперервний аналіз ризиків, з метою
прийняття управлінських рішень щодо мінімізації рівня ризиків та/або рівня втрат за
окремими видами діяльності Банку.
Система управління ризиками Банку включає:
− організаційну структуру управління ризиками;
− базу внутрішніх нормативних актів (політик, процедур і методик) для
забезпечення суворої регламентації процесів управління ризиками;
– інформаційну систему, що забезпечує діяльність Банку у сфері контролю та
моніторингу ризиків;
– систему регулярної звітності стосовно рівнів ризиків.
Банком визначено та затверджено Наглядовою радою перелік рівнів толерантності
(ризик-апетит) за суттєвими видами ризиків, стан виконання яких підлягає постійному
моніторингу та звітування Наглядовій раді Банку. На щоквартальній основі здійснюється
стрес-тестування та бек-тестування таких ризиків як: кредитний, процентний, валютний,
ліквідності, касовий, операційний та інвестиційний, даючи Банку можливість оцінювати
вплив на капітал завчасно вживати необхідні дії з метою мінімізації негативних наслідків.
Додатково суттєві ризики контролюються за допомогою управлінських звітів щодо якості
кредитного портфелю (нові кредити та портфель в цілому), ефективності роботи з
проблемною заборгованістю, процентної маржі, достатності та оптимального рівня
ліквідності.
Стан виконання обов’язкових нормативів підлягає моніторингу на щоденній
основі, а за нормативами достатності капіталу та ліквідності, виконується й прогнозування
на майбутні періоди, що враховує поведінкові аспекти портфелю, забезпечуючи раннє
попередження можливих негативних явищ.
Структура управління ризиками в Банку складається з наступних складових:
•

Наглядова рада, яка визначає загальну стратегію управління ризиками в Банку,
призначає Членів Правління, затверджує організаційну структуру Банку,
впливає на стратегічні цілі Банку.
• Правління Банку забезпечує загальне керівництво та контроль за рівнем
ризиків Банку.
• Комітети Банку: Кредитний комітет, Комітет з питань управління активами та
пасивами (КУАП), Комітет з управління операційним ризиком (КУОР).
• Кредитний комітет затверджує правила кредитування та оцінки кредитного
ризику; забезпечує постійний контроль та моніторинг стану кредитного
портфелю Банку; затверджує стратегію роботи з проблемною заборгованістю,
слідкує за дотриманням рівня кредитного ризику відповідно до Бізнес-плану,
внутрішнім лімітам тощо.
Серед основних завдань КУАП є встановлення лімітів та нормативів структури
балансу з метою управління структурою активів та пасивів Банку; дотримання нормативів
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Національного банку України та прогнозування їх виконання; хеджування ризиків;
моделювання основних фінансових потоків; аналіз можливих результатів управлінських
рішень у сфері активно-пасивних операцій Банку; управління внутрішніми лімітами та
інше.
Ключовим завданням КУОР є мінімізація збитків внаслідок реалізації операційних
ризиків, шляхом:
− контролю за рівнем відповідності існуючих в Банку інформаційних технологій
обсягам оброблюваної підрозділами інформації;
− існування технологічних карт та внутрішньобанківських положень і методик, що
деталізують та регламентують бізнес-процедури, а також процес прийняття
управлінських рішень;
− проведення комплексної програми внутрішнього аудиту для виявлення та
усунення недоліків в операційній роботі Банку;
− проведення постійного навчання співробітників Банку;
− регулярного моніторингу інцидентів операційного ризику;
− та інші функції.
Кредитний ризик.
Протягом 2018 року кредитний ризик Банку дещо знизився порівняно з початком
року, та не перевищує внутрішні ліміти.
Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом встановлення різноманітних
внутрішніх лімітів:
− ліміт ризику на одного позичальника та/або групу юридично і економічно
пов’язаних позичальників;
− сукупний розмір кредитних продуктів, наданих інсайдерам Банку;
− галузеві ліміти;
− ліміти за строковістю кредитів;
− ліміт на обсяг непрацюючих кредитів;
− ліміт на кредити в іноземній валюті;
− ліміт кредитування позичальників за напрямками діяльності.
Під час надання кредитів Банком застосовуються статистичні моделі оцінки
кредитного ризику, що оцінює ризик на основі різноманітних факторів у т.ч., кредитної
історії позичальника, його взаємовідносин з Банком тощо та очікуваної доходності, яка
обов’язково повинна компенсувати прогнозні ризики та інші витрати пов’язані з
кредитуванням.
Кредитна політика Банку не є агресивною, що дає потенційну можливість
збільшити обсяг кредитування та доходи відповідно. В той же час, стрімке зростання
може призвести до надмірного збільшення кредитного ризику, тому в Стратегії Банку на
2019-2021 рр. зростання кредитного портфелю є помірним та виваженим.
Ризик ліквідності.
Банк управляє ризиком ліквідності використовуючи наступні інструменти:
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− підтримання резерву ліквідності на визначеному рівні (ліквідні цінні папери та
інші ліквідні активи);
− зниження ризику концентрації зобов’язань;
− розширення ресурсної бази на внутрішньому та зовнішньому ринках;
− встановлення у разі необхідності додаткових внутрішніх обмежень на активні
операції Банку;
− аналіз ситуації на ринку;
− аналіз динаміки активів та зобов’язань метою виявлення відхилень від
запланованих показників;
− дотримання встановлених лімітів.
Основними джерелами фінансування є: строкові депозити клієнтів, кошти клієнтів
на поточних рахунках та депозити міжбанківського ринку.
Банк вимірює ризик ліквідності за двома сценаріями:
− на основі договірних потоків коштів;
− на основі кризового сценарію (стрес-тестування).
Основними показниками ступеня ризику ліквідності є:
− співвідношення активів до пасивів у певних часових інтервалах;
− рівень кумулятивних розривів між активами та пасивами в групах часових
інтервалів потоків коштів;
− значення попереджувальних індикаторів кризи ліквідності.
Критичний рівень відповідного показника визначається величиною встановлених
Банком лімітів, контроль за дотриманням яких здійснюється на щоденній основі.
Моделювання поведінки продуктів Банку проводиться з врахуванням рекомендацій
Базельського Комітету Банківського нагляду «Базель ІІІ: Міжнародна основа оцінки,
стандартів та контролю ризиків ліквідності» та беручи до уваги специфіку локального
ринку.
В основу кризового сценарію покладено наступні фактори:
− стійкість активів та зобов’язань (як строкових, так і безстрокових продуктів) та
їх зміни при настанні можливої стресової ситуації;
− збільшення відтоку коштів депозитів клієнтів;
− дострокове зняття строкових депозитів клієнтів;
− ліквідність цінних паперів у портфелі Банку;
− відтік коштів за наданими кредитними лініями;
− поточна якість кредитного портфелю та його погіршення при настанні можливої
стресової ситуації.
Також Банк щоденно контролює дотримання нормативів ліквідності, що
встановлені НБУ. Їх традиційно високі значення свідчать про великий запас ліквідності та
наявність у Банку можливості розміщення ліквідних коштів з метою отримання
додаткового прибутку.
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Наявність надлишкової ліквідності забезпечує додаткову стійкість до стресових
(кризових) ситуацій на ринку. З іншого боку, знижує можливості отримання додаткового
прибутку Банком.

Процентний ризик банківської книги.
Основними інструментами управління процентним ризиком Банку є:
− політика щодо процентних ставок за операціями з клієнтами Банку;
− неперервний моніторинг та контроль за динамікою позицій.
Банк щоквартально здійснює стрес-тестування процентного ризику та оцінює
можливий вплив на чисті процентні доходи та капітал у результаті виникнення стресових
подій на ринку.
На підставі результатів стрес-тестування приймаються відповідні
управлінські рішення, що дозволяють уникати надмірного процентного ризику.

Порівняно з попереднім звітним періодом, дещо знизилась чутливість до змін
процентних ставок. Так, при зміні відсоткових ставок на 1%, вплив на капітал оцінюється
в розмірі 668 тис. грн., порівняно з 775 тис. грн. у попередньому звітному періоді.
Враховуючи поточну структуру процентних активів та зобов’язань, зниження
ринкових ставок призведе до збільшення чистого процентного доходу Банку. В той же
час, зворотній рух ставок призведе до зниження чистого процентного доходу.
Валютний ризик.
Керівництво уникає прийняття валютного ризику встановлюючи внутрішні ліміти з
метою зменшити валютну позицію по валютам, що мають найбільший вплив на діяльність
Банку. На звітну дату ліміти відкритої валютної позиції, що встановлені Національним
банком України дотримуються з десятикратним запасом. Такі низькі значення свідчать
про не значний вплив на капітал Банку внаслідок несприятливих змін курсів валют на
ринку.
Низький валютний ризик забезпечує більшу фінансову стабільність Банку. Проте,
Банк не в повній мірі використовує можливість отримання додаткового доходу від
торгових операцій.
З метою вдосконалення процесу управління ризиками та зменшення можливих
втрат, Банком заплановано впровадження цілої низки змін за кожним із суттєвих ризиків,
частина з яких відображені у Стратегії Банку на 2019-2021 рр.:
− удосконалення методик стрес-тестування та посилення статистичного
моделювання (всі суттєві фінансові види ризиків);
− удосконалення процедур раннього реагування (кредитний ризик та ризик
ліквідності);
− оновлення
та побудова нових статистичних моделей прийняття рішень
(кредитний ризик);
− удосконалення процесу управління кредитними лімітами позичальників та
побудова поведінкових статистичних моделей (кредитний ризик);
− оптимізація структури клієнтських залучень за рахунок зваженої процентної
політики (процентний ризик);
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− переорієнтація на моніторинг вартості активно-пасивних операцій банківконкурентів зі схожою з Банком бізнес-моделлю (процентний ризик);
− впровадження лімітів ресурсних дисбалансів за термінами в розрізі валют
(валютний ризик).
4.2.12. Результати функціонування протягом 2018 року системи внутрішнього
аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.
Керівники Банку та керівник Управління внутрішнього аудиту протягом усього
часу перебування на посадах відповідають вимогам щодо професійної придатності та
ділової репутації, установленим Законом України «Про банки і банківську діяльність» та
нормативно-правовими актами Національного банку, керівники підрозділу з управління
ризиками та підрозділу комплаєнс – вимогам щодо професійної придатності,
установленим нормативно-правовими актами Національного банку, а незалежні члени
Наглядової ради Банку – також вимогам щодо незалежності, установленим Законом
України «Про акціонерні товариства». Настання події, яка може вплинути на професійну
придатність, ділову репутацію керівника Банку, керівника підрозділу внутрішнього
аудиту, професійну придатність керівника підрозділу з управління ризиками та керівника
підрозділу комплаєнс, незалежність незалежного члена, може бути підставою для
повторної оцінки Банком відповідності особи кваліфікаційним вимогам, а також
повторної оцінки відповідного органу управління Банку щодо колективної придатності.
Протягом 2018 року Банк забезпечив функціонування системи внутрішнього
контролю, спрямованої на забезпечення ефективності та результативності здійснення
операцій, ефективності управління активами i пасивами, ризиками, забезпечення повноти,
своєчасності та достовiрностi ведення бухгалтерського облiку та складання i надання
фiнансової, статистичної, управлiнської, податкової та iншої звiтностi, запобiгання
шахрайству.
Наглядова рада Банку забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю
та здiйснює контроль за її ефективністю, в тому числi, шляхом процедур внутрiшнього
аудиту. Управління внутрiшнього аудиту Банку, як суб’єкт системи внутрiшнього
контролю, здiйснює перевiрку та оцiнку ефективностi функцiонування системи
внутрiшнього контролю в рамках кожної перевірки. Органiзацiйна незалежнiсть
Управління внутрiшнього аудиту пiдтверджена пiдпорядкуванням Наглядовій радi згiдно
органiзацiйної структури Банку, розглядом та затвердженням бюджету, звiтiв Управління
внутрiшнього аудиту, річного та стратегічного планів проведення аудиторських перевірок
Наглядовою радою Банку.
Правлiнням Банку забезпечено вiдокремлення функцiй Управління внутрiшнього
аудиту вiд функцiй iнших структурних пiдроздiлiв. З метою ефективного виконання
функцiй, визначених «Положенням про внутрiшній аудит АТ «БАНК ФОРВАРД»»,
перевiрки здiйснюються на пiдставi річного та стратегічного планів внутрiшнього аудиту,
які розроблені на основі ризик-орієнтованого планування та затверджені Наглядовою
радою Банку. У 2018 роцi Управлінням внутрiшнього аудиту було проведено 14
перевiрок, що охоплювали наступні напрямки банкiвської дiяльностi: врегулювання
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проблемної кредитної заборгованості; організація касової роботи та управління касовою
дисципліною (в т.ч. проведення розрахунково-касових операцій, готівкового обігу і
технічної укріпленості касових вузлів); кредитні карти; фінансово-господарська діяльність
Банку (в т.ч. Аутсорсинг); дотримання законодавства з ФГВФО; управління операційним
ризиком; управління активами і пасивами, управління ліквідністю, процес оцінки
достатності капіталу; платіжні системи (крім МПС VISA і MasterCard) і системи грошових
переказів; виконання рекомендацій, наданих за результатами проведених внутрішніх
аудиторських перевірок (Постаудит).
Головною метою кожної аудиторської перевiрки було перевiрити процеси, в тому
числi, їх органiзацiю, методологiчне та документальне забезпечення, порядок
вiдображення операцiй в облiку, виявити потенцiйнi ризики та оцiнити ефективнiсть
управлiння ризиками, достатнiсть процедур внутрiшнього контролю, надiйнiсть та
ефективнiсть використання програмного забезпечення; у випадках виявлення
порушень/недолiкiв – встановити причинно-наслiдковi фактори та шляхи їх усунення для
мiнiмiзацiї ризикiв, запобiгання фiнансовим збиткам, шахрайству, покращення рівня
внутрiшнього контролю.
Пiд час перевiрок Управлінням внутрiшнього аудиту здiйснювалась оцiнка
дотримання Банком вимог дiючого законодавства України, нормативно-правових актiв
НБУ та внутрiшнiх положень Банку.
У звiтному роцi також здiйснено щорiчний обов’язковий аудит системи
запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом,
фiнансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення з метою
встановлення наявностi та достатностi внутрiшньобанкiвських положень, процесiв та
процедур для забезпечення впевненостi в тому, що Банк має ефективно-органiзовану
систему запобiгання легалiзацiї кримiнальних доходiв/фiнансуванню тероризму та якiсно
управляє ризиками легалiзацiї кримiнальних доходiв/фiнансування тероризму.
За результатами проведених перевiрок недоліки/порушення, виявленi за
напрямками, охопленими аудитом, в основному виправленi. Моніторинг виконання
рекомендацій зі сторони підрозділів Банку проводиться Управлінням внутрішнього
аудиту на щоквартальній основі в рамках Постаудиту. Управління внутрішнього аудиту
протягом 2018 року регулярно інформувало Правління та Наглядову раду Банку про
результати проведених перевірок та результати дiяльностi внутрiшнього аудиту.
4.2.13. Факти відчуження протягом 2018 року активів в обсязі, що перевищує
встановлений у Статуті Банку розмір.
Таких фактів протягом 2018 року не було.
4.2.14. Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом 2018 року
в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті Банку розмір.
Таких фактів протягом 2018 року не було.
4.2.15. Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом 2018 року.
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Протягом 2018 року Банк проводив наступні операції з пов'язаними особами:
кредитні операції, вкладні операції та операції з розрахунково-касового
обслуговування.
Обсяги операцій, залишки за операціями з пов’язаними сторонами на кінець
року та відповідні суми доходів і витрат за рік були такими:
Роки

2018 р.

2017 р.

Компоненти

Компанії із Ключовий
Інші
значним
управлінсьпов’язані
впливом на
кий
особи
Банк
персонал

Компанії із Ключовий
Інші
значним
управлінсь
пов’язані
впливом на
-кий
особи
Банк
персонал

Непогашені кредити станом на 1 січня,
загальна сума

-

-

-

-

-

67 463

7

-

576 675

42

10 000

(68 394)

(7)

-

(577 686)

(42)

(10 000)

Інший рух (амортизація дисконту, визнання
дисконту,курсові різниці)

931

-

-

1 011

-

Кореспондентські, поточні, карткові рахунки
станом на 1 січня

38 847

284

23 821

418 643

342

55 293

Кореспондентські, поточні, карткові рахунки
станом за 31 грудня

2

386

343

38 847

284

23 821

326 757

53

6 146

54 379

1 362

11 916

Депозити, отримані протягом року
(Примітка 15, 16)

-

-

14 000

432 688

3 267

23 600

Депозити, погашені протягом року
(Примітка 15, 16)

(423 757)

(53)

(12 000)

(54 665)

(4 607)

(28 500)

Нарахування/(сплата) процентних витрат

-

-

(140)

-

(11)

(884)

Інший рух (амортизація дисконту, курсові
різниці)

(3 159)

-

1

31 018

42

14

-

-

-

(136 664)

-

-

100 159

-

-

-

-

-

-

-

8 006

326 756

53

6 146

Кредити, видані протягом року
Погашення кредитів протягом року

Депозити станом на 1 січня

Результат коригування вартості фінансових
інструментів під час первісного визнання
Результат від припинення визнання
фінансових інструментів
Депозити станом за 31 грудня

-

-

Наглядова рада Банку здійснює нагляд за процесом виявлення та контролю за
операціями з пов'язаними із Банком особами.
Порядок
питання:

здійснення операцій з пов’язаними із Банком особами включає такі

− визначення, виявлення пов'язаних із Банком осіб і затвердження переліку таких
осіб;
− прийняття рішень про проведення операцій з пов'язаними із Банком особами,
уключаючи випадки погодження таких операцій із Наглядовою радою Банку;
− здійснення контролю за операціями з пов'язаними з Банком особами, який
уключає застереження щодо залучення до процесу здійснення та управління
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операцією з пов'язаною із Банком особою бенефіціара такої операції та/або
особи, з ним пов'язаної;
− форми та періодичність звітування щодо операцій з пов'язаними із Банком
особами;
− розкриття Банком інформації про операції з пов'язаними із Банком особами.
Наглядова рада Банку забезпечує, щоб член Наглядової ради Банку, який має
конфлікт інтересів, був виключений із процесу погодження Наглядовою радою Банку
здійснення та управління операцією з пов'язаною із Банком особою. Наглядова рада Банку
здійснює заходи, спрямовані на запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку, а
також сприяє їх урегулюванню.
Всі операції із пов’язаними особами, у тому числі з Акціонером, Банк здійснює в
межах чинного законодавства України утому числі з урахуванням обмежень встановлених
Національним банком України (Н9 – Норматив максимального розміру кредитів, гарантій
та поручительств, наданих одному інсайдеру становить 0,01% при нормативному значенні
менше 20%).
Угоди, що здійснюються Банком із пов'язаними особами, відповідають поточними
ринковим умовам.
Впродовж звітного періоду Акціонер розміщував на рахунках в Банку кошти з
метою підтримання ліквідності Банку, а також здійснив додаткову капіталізацію Банку з
метою підтримання капіталу Банку на законодавчо встановленому рівні.
4.2.16. Використані рекомендації органів, які здійснюють
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

державне

Рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг, щодо аудиторського висновку, протягом звітного року були відсутні.
4.2.17. Зовнішній аудитор Наглядової
призначений протягом 2018 року.

ради

АТ

«БАНК

ФОРВАРД»,

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ», код за ЄДРПОУ: 30785437
місцезнаходження: 03680, Україна, м Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ»
(код ЄДРПОУ 30785437) зареєстроване в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності, розділи «Суб’єкти аудиторської діяльності», «Суб’єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»,
«Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» за номером 2315.
4.2.18. Діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
− загальний стаж аудиторської діяльності – 19 років;
− кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги АТ «БАНК
ФОРВАРД» - безперервно 2 роки;
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− перелік інших аудиторських послуг, що надавалися АТ «БАНК ФОРВАРД»
протягом 2018 року – послуги з огляду проміжної фінансової звітності Банку, з аудиту
консолідованої фінансової звітності Банківської групи ПАТ «БАНК ФОРВАРД», з аудиту
субконсолідованої фінансової звітності кредитно-інвестиційної підгрупи Банківської
групи ПАТ «БАНК ФОРВАРД», проведення оцінки якості активів та прийнятності
забезпечення за кредитними операціями Банку відповідно до вимог нормативно-правових
актів Національного банку України, перевірки ефективності (відповідності вимогам
нормативно-правовим актів НБУ) системи управління інформаційної безпеки Банку;
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудиту – випадків не було;
− ротація зовнішніх аудиторів у АТ «БАНК ФОРВАРД» здійснюється відповідно
до вимог діючого законодавства, безперервний строк надання послуг АФ «АКТИВАУДИТ» складає 2 роки;
− стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом
року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг – відсутні.
4.2.19. Захист АТ «БАНК ФОРВАРД» прав споживачів фінансових послуг,
зокрема:
− наявність механізму розгляду скарг. Механізм розгляду скарг споживачів
фінансових послуг в АТ «БАНК ФОРВАРД» регламентований відповідно до
Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» та інших
законодавчих актів України з метою встановлення єдиного порядку розгляду та
обліку звернень і особистого прийому громадян АТ «БАНК ФОРВАРД», а також
відповідальності за порушення законодавства України про звернення громадян.
Уповноважені особи для розгляду скарг – Голова Правління, Заступники Голови
Правління Банку;
− стан розгляду Банком протягом 2018 року скарг стосовно надання фінансових
послуг – скарги розглядаються належним чином відповідно до чинного
законодавства України;
− Договірна база, переддоговірні відносини, інформація, що надається клієнтам
Банку, відповідають вимогам ст. 11 Закону України «Про захист прав
споживачів», статті 1054 Цивільного кодексу України, Постанови Правління
НБУ від 08.06.2017р. № 49 «Про затвердження Правил розрахунку банками
України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної
ставки за договором про споживчий кредит».
4.2.20. Інформація про корпоративне управління у АТ «БАНК ФОРВАРД»,
подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків
фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативноправовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг.
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АТ «БАНК ФОРВАРД» подає всю інформацію про корпоративне управління
відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.3 Людські ресурси, інтелектуальний капітал, питання зайнятості, поваги до
прав людини
Затверджена бізнес-стратегія Банку в 2018 році зумовила перегляд організаційної
структури та оновлення HR-політик та процедур. Оптимізація бізнес-процесів Банку
призвела до зниження чисельності персоналу Банку. Загальна чисельність персоналу
склала 820 осіб на кінець 2018 у порівнянні з чисельністю 1000 співробітників на початок
2018 року. Середньооблікова чисельність співробітників у 2018 році склала 644 одиниці.
Серед співробітників Банку - економісти і фінансисти, люди інтелектуальних і творчих
професій, що працюють в офісах, міні-офісах. Співробітники – головний актив Банку,
запорука сталого розвитку фінансової установи.
Банк дотримується високих стандартів в сфері забезпечення гідних і безпечних
умов праці для співробітників, розвитку їх професійних якостей. Банк здійснює свою
діяльність, дотримуючись принципів сумлінних трудових практик і поваги прав людини.
У Банку діє Колективний договір, який гарантує захист прав і інтересів кожного
співробітника АТ «БАНК ФОРВАРД». Всі мають рівні права і можливості незалежно від
статі, раси, віку, місця проживання, релігії та політичних переконань. На кінець 2018 року
у Банку працює близько 76% жінок і 24% чоловіків. Керівники-жінки становлять 59%. З
особливими потребами в Банку у в 2018 році працювало в середньому 35 осіб. У
відпустках по догляду за дітьми знаходяться 153 жінки. Молодих людей до 30 років в
Банку працює 40%, ще 40% складають співробітники у віці від 30 до 40 років, старше 40
років працює 167 чоловік.
В АТ «БАНК ФОРВАРД» діє Корпоративний Кодекс Банку, у якому відображені
основні принципи корпоративної культури, цінності та правила корпоративної поведінки.
Ключові задачі у в рамках HR-стратегії на 2018 рік:
1.
Посилення іміджу Банку як привабливого роботодавця і формування
лояльності персоналу.
2.
Реалізація кадрової політики через побудову синергії результативності
персоналу, організаційних структур і HR-процесів.
3.
Створення електронної бібліотеки кращих практик на Навчальному порталі
Банку для навчання та розвитку співробітників бізнес підрозділів Банку, розвиток
автоматизації та модернізація HR-порталу.
4.
Розвиток системи адаптації персоналу завдяки розробці та впровадженню
дистанційних програм адаптації з метою розвитку та утримання персоналу Банку.
У АТ «БАНК ФОРВАРД» затверджено і діє 18 мотиваційних та заохочувальних
програм для персоналу різних категорій. Середня кількість учасників систем мотивації за
12 місяців 2018 року склала 540 осіб або 84% від середньооблікової чисельності
персоналу, більш ніж 50% персоналу отримали премію.
33

Звіт керівництва (Звіт про управління) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКФОРВАРД» за 2018 рік

Конкурентоспроможний компенсаційний пакет співробітників забезпечує Банку
статус
надійного, стабільного та привабливого роботодавця. Підхід до системи
управління винагородженням співробітників базується на принципах зовнішньої та
внутрішньої справедливості. Даний підхід передбачає прозору систему горизонтального
та вертикального кар’єрного росту співробітників, дозволяє планувати кар’єру. Банк
пропонує забезпечення полісом медичного страхування співробітників Банку. У 2018 році
Банк традиційно інвестував в підвищення рівня умов праці та безпеки робочих місць,
збереження життя і здоров'я співробітників. Інвестиції Банку в охорону праці та безпеку
співробітників склали близько 1 млн. грн. Керівництво Банку зацікавлене в партнерстві з
кожним співробітником. Рівень залученості персоналу склав 78% за підсумками
дослідження задоволеності та залучення персоналу Банку, в якому кожен співробітник
мав можливість висловити свою думку з існуючих HR-політик та умов праці, які Банк
створює для персоналу. Банк постійно відкритий до нових пропозицій та удосконалення
практик у роботі з персоналом, щоб максимально задовольняти потреби наших
співробітників.
Також в АТ «БАНК ФОРВАРД» затверджені і діють програми кар'єрного розвитку
для різних категорій персоналу. За 2018 рік більш ніж 110 співробітників отримали
підвищення в посаді.
Політика управління персоналом Банку спрямована на забезпечення умов для
професійного й особистісного росту співробітників Банку та розвитку корпоративних
компетенцій. Програми навчання сфокусовані, насамперед, на професійній підготовці
співробітників та передбачають комплексний підхід. У 2018 році також були реалізовані
програми для дітей співробітників, та різноманітні спортивні програми по залученню
співробітників та їх сімей до здорового способу життя. У 2018 році в рамках активного
розвитку дистанційного навчання персоналу були розроблені нові електронні курси та
тести, всього за категоріями посад будо пройдено 12 742 навчальних курсів. 167
співробітників прийняли участь у тренінгах Soft Skills, 10% співробітників підвищили
кваліфікацію та прийняли участь у зовнішніх семінарах, конференціях та форумах.
У Банку реалізовано більш ніж 40 курсів, як, наприклад: «ID паспорт громадянина
України», «МОДУЛЬ 1: Операційні ризики», «МОДУЛЬ 2: Система управління
операційними ризиками», «МОДУЛЬ 3: Робота з базою інцидентів операційних ризиків»,
«Підвищення кваліфікації з питань Інформаційної безпеки», «Підвищення кваліфікації з
питань Фінансового моніторингу», «Кредитні картки Direct Sale» тощо.
Розвиток співробітників – одне з головних стратегічних напрямків Банку. Банк
навчає своїх співробітників дистанційно, на тренінгах, семінарах, майстер-класах та
воркшопах. Підвищуючи рівень знань і умінь, наші колеги можуть реалізовувати більш
складні проекти і завдання, тим самим посилюючи свої компетенції і розвиваючи Банк.
Сьогодні Банк пропонує співробітникам:
•
•
•

перспективну роботу в команді професіоналів;
можливість професійного та особистісного розвитку;
конкурентоспроможний компенсаційний пакет.
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4.4 Боротьба з корупцією.
З метою створення ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі
нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, усунення корупційних
передумов ведення бізнесу, зменшення корупційних ризиків, формування у співробітників
Банку нетерпимості до корупції в АТ «БАНК ФОРВАРД» впроваджено «Політику
протидії шахрайству та корупції в АТ «БАНК ФОРВАРД»», що затверджена Наглядовою
радою Банку. Політика протидії шахрайству та корупції показує прихильність Банку і
його керівництва високим етичним стандартам ведення відкритого й чесного бізнесу для
вдосконалювання корпоративної культури, проходження кращим практикам
корпоративного керування й підтримки бездоганної ділової репутації Банку.
З метою досягнення цілей, визначених Політикою протидії шахрайству та корупції,
в Банку впроваджені та підтримуються на ефективному рівні наступні процедури і заходи:
•
•

управління корупційними ризиками;
інформування та навчання співробітників з питань корпоративної етики і
протидії корупції та шахрайству;
• розслідування порушень і застосування заходів відповідальності;
• перевірка партнерів;
• перевірка контрактів на наявність корупційних елементів і впровадження
антикорупційних застережень до договорів;
• співробітникам/партнерам Банку надана можливість інформування про
факти/підбурювання/підозри в корупційних та/або шахрайських діях за допомогою різних
каналів зв’язку: написати листа на поштову скриньку ua_compliance@forward-bank.com,
здійснити дзвінок на «Гарячу лінію інформування про неналежні дії» (+38 (044) 390-8469), залишити повідомлення на HR-порталі Банку в розділі «Гаряча лінія інформування
про неналежні дії», передати факти на паперовому носії до Управління комплаєнсконтролю (в довільній формі). Співробітники Банку мають право безпосередньо
повідомляти про проблеми, не побоюючись дисциплінарного покарання, а Банк
забезпечує належний рівень розслідування інцидентів і дотримується конфіденційності
розслідування.
Керівництво Банку в разі виявлення корупційної / шахрайської або пов'язаної з
корупцією/шахрайством дією чи одержання інформації про вчинення такої дії
співробітниками Банку, в межах своїх повноважень вживає заходи щодо припинення
таких дій.
4.5 Технологічні ресурси.
Наразі Банк використовує серверне устаткування провідних вендорів (IBM, Oracle,
Dell) платформ Risc та x86.
Банк має 7 серверів платформи Risc та 13 серверів платформи x86,
використовуючи системи віртуалізації. На цих серверах розміщується 133 віртуальні
сервери для різних інформаційних систем Банку, та повністю покривають усі потреби
Банку у обчислювальної потужності, маючи близько 25% запасу.
Локальна мережа Банку побудована з використанням телекомунікаційного
обладнання Cisco та Juniper та має розподілену структуру. Локальна мережа розділена на
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віртуальні підмережі (VLAN), що дозволяє гнучко керувати доступом до
інформаційних систем, забезпечуючи належний рівень інформаційної безпеки.
Банк використовує сучасну ip-телефонію на базі програмно-технічного
комплексу Cisco та конкакт-центр UCCE 9.x.
Робочі станції Банку використовують операційну систему Windows та
об'єднуються у мережу за допомогою Active Directory Microsoft. Загальна кількість
робочих станцій на 12.02.2019 - 453 шт.
Банк використовує корпоративну пошту на базі рішення Microsoft Exchange
Server/Outlook.
На поточний час технологічних ресурсів Банку достатньо для вирішення
задач бізнесу та корпоративного управління.
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