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ЗВІТ 

Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» 

 про результати діяльності за 2020 рік 

 

Шановні члени Наглядової ради, 

Дякую за нагоду звітувати про результати діяльності ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2020 рік. 

Починаючи з 2016 року, українська економіка демонструвала ознаки стабілізації після років 
політичної та економічної напруги. У 2020 році українська економіка скоротилася на приблизно 

4,4% реального ВВП у результаті спалаху коронавірусної хвороби COVID-19 та відповідних 

державних обмежувальних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню COVID-19 
(2019: зростання реального ВВП у розмірі близько 3,2%), але втримала помірний рівень інфляції у 

розмірі 5,0% (2019: 4,1%) разом з незначною девальвацією національної валюти (приблизно на 4,4% 

щодо долару США та 6,4% щодо євро у порівнянні із середніми показниками за попередній рік). 

Україна продовжує обмежувати свої політичні та економічні зв’язки із Росією, беручи до 
уваги анексію Криму, автономної республіки у складі України, а також збройний конфлікт із 

сепаратистами у деяких районах Луганської та Донецької областей. У результаті цього українська 

економіка продовжує переорієнтовуватись на ринок Європейського Союзу («ЄС»), реалізуючи весь 
потенціал Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі із ЄС, а також інші ринки.  

Для подальшого сприяння провадженню господарської діяльності в Україні Національний 

банк України у 2019 році ліквідував вимогу щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній 
валюті, відмінив усі ліміти на репатріацію дивідендів і поступово знизив свою облікову ставку 

вперше за останні два роки, з 18,0% в квітні 2019 року до 11,0% у січні 2020 року. Облікова ставка 

була надалі знижена у 2020 році, та складає 6,0% з 12 червня 2020 року.   

Рівень макроекономічної невизначеності в Україні у 2020 році продовжував залишатися 
високим у силу існування значної суми державного боргу, яка підлягає погашенню у 2021 році, що 

вимагає мобілізації суттєвого внутрішнього та зовнішнього фінансування в умовах, коли на ринках 

країн, які розвиваються, виникає все більше проблем із джерелами фінансування. Подальше 
економічне зростання залежить, великою мірою, від успіху українського уряду в реалізації 

запланованих структурних реформ та ефективного співробітництва з Міжнародним валютним 

фондом («МВФ»). 
Поточний довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній та національній валюті, 

присвоєний Україні рейтинговим агентством Fitch, був зафіксований на рівні показника «B», а 

прогноз переглянутий із «позитивного» на «стабільний» у квітні 2020 року. 

Із початку 2020 року у світі став швидко поширюватися новий коронавірус (COVID-19), що 
призвело до того, що Всесвітня організація охорони здоров’я («ВООЗ») у березні 2020 року 

оголосила про початок пандемії. Заходи, які вживають багато країн для стримування поширення 

COVID-19, призводять до значних операційних складнощів для багатьох компаній і завдають 
істотного впливу на світові фінансові ринки. Оскільки ситуація швидко розвивається, COVID-19 

може істотно вплинути на діяльність багатьох компаній у різних секторах економіки, включно, але 

не обмежуючись, порушенням операційної діяльності у результаті призупинення або закриття 

виробництва, порушенням ланцюгів постачань, карантином персоналу, зниженням попиту та 
труднощами з отриманням фінансування. Окрім того, Банк може зіштовхнутися з іще більшим 

впливом COVID-19 у результаті його негативного впливу на глобальну економіку та основні 

фінансові ринки. Істотність впливу COVID-19 на операційну діяльність Банку великою мірою 
залежить від тривалості та поширення впливу вірусу на світову та українську економіку. 

У 2020 році основні балансові показники діяльності Банку були наступними: 

Розмір чистих активів зріс на 52% або на 5 566 млн.грн. і на кінець 2020 року склав 
16 257 млн. грн. Таке зростання відбувалося за рахунок збільшення заборгованості інших банків 



(+1 257 млн.грн., що складало збільшення до рівня 2 076,9 млн.грн.) та збільшення портфеля цінних 

паперів (+3 657 млн.грн., що складало збільшення до рівня 5 269,8 млн.грн.). 
Зобов'язання Банку за 2020 рік збільшилися на 5 420 млн.грн. та станом на кінець звітного 

року складали 15 225,5 млн.грн., зокрема:  

 міжбанківські кошти зменшились на 136 млн.грн. (на 63%) до рівня 79,9 млн.грн.; 

 кошти на поточних рахунках збільшилися на 3 322,5 млн.грн. (на 51%) до рівня 

9 777,1 млн.грн.. Кошти юридичних осіб на поточних рахунках збільшились на 
2 459,5 млн.грн. (на 47,4%) та станом на 01.01.2020 року складали 7 651 млн.грн. Кошти 

фізичних осіб на поточних рахунках збільшились на 863 млн.грн. (на 68%) та станом на 

01.01.2020 року складали 2 125,8 млн.грн. 
 кошти на депозитних рахунках збільшилися на 2 213 млн.грн. (на 89%) до рівня 

4 713 млн.грн.. Кошти фізичних осіб на депозитних рахунках збільшились на 

1 833,8 млн.грн. (на 311%) та станом на 01.01.2020 року складали 2 422,8 млн.грн. Кошти 
юридичних осіб на депозитних рахунках збільшились на 379 млн.грн. (на 19,8%) та 

станом на 01.01.2020 року складали 2 290 млн.грн. 

2020 рік Банк закінчив з прибутком у розмірі 149,5 млн. грн., що на 15,6 млн.грн менше 

результату попереднього року (зменшення на 9%) : 

 чистий процентний дохід в 2020 році зменшився на 23 млн.грн (3%) у порівнянні з 

2019 роком та становив 688 млн.грн. за звітний період; 
 чистий комісійний дохід зріс на 110,8 млн. грн. (33%) та становив 443,4 млн.грн. у 

2020 році.  

Адміністративно - господарські та операційні витрати у 2020 році збільшились на 

72,4 млн.грн. (20,5%) та становили 424,8 млн.грн. Витрати, пов’язані з персоналом, збільшились на 
64,9 млн.грн. (на 16%) та становили 471,7 млн.грн. за 2020 рік. 

В 2020 році Банк продемонстрував вміння реагувати на виклики, зберігши високий рівень 

достатності капіталу та ліквідності. Станом на кінець 2020 року регулятивний капітал банку 

становив 1 128 млн. грн.(приріст з початку року на 85,8 млн.грн. або на 8%), рівень достатності 
капіталу - 12,81% при нормативному значенні - 10%. 

Основні аспекти та показники діяльності Банку наведені у звіті про результати діяльності 

Банку за 2020 рік. 
Прибуток банківського сектору за 2020 рік був майже на третину меншим, ніж у 2019 році, 

і становив 41,3 млрд грн. У 2020 році, як і в попередньому, 8 фінустанов були збитковими. 

Найбільший внесок у зростання чистих активів банків зробив приріст державних цінних 

паперів. Зростання ОВДП забезпечило дві третини номінального річного приросту чистих активів. 
Чисті гривневі кредити суб’єктам господарювання помітно зростали у ІІІ–IV кварталах після 

падіння в першому півріччі внаслідок розгортання кризи. Найбільш динамічно вони зросли в 

приватних та іноземних банків. Обсяги чистих валютних кредитів зменшилися в річному та 
квартальному вимірі. 

Зростання чистого гривневого кредитного портфеля фізичних осіб у 2020 році різко 

загальмувалося через карантинні обмеження в першому півріччі. У другому півріччі значно 
активізувалося кредитування на купівлю житла, воно зростало вищими темпами, ніж споживче. 

Середньомісячні обсяги нових кредитів більш як подвоїлися і порівняно з першим півріччям 2020, 

і з 2019 роком. 

У 2020 році банки активно списували з балансів непрацюючі кредити. У результаті частка 
непрацюючих кредитів по системі загалом знизилася з 48.4% наприкінці 2019 року до 41.0% на 

кінець 2020-го. 

Зобов’язання банків цього року збільшувалися за рахунок коштів клієнтів та підтримки 
ліквідності з боку НБУ. Кошти суб’єктів господарювання та фізичних осіб залишалися головним 

джерелом фондування банків – 84.6% зобов’язань. У 2020 році гривневі депозити стрімко зростали. 

Проте в умовах невизначеності, спричиненої пандемією, драйвером зростання були вклади на 
вимогу – їхні обсяги зросли на 49% р/р. У підсумку в строковій структурі на кінець року 55.2% 

гривневих вкладів становили кошти на вимогу. 

Кошти суб’єктів господарювання у гривні зростали досить стрімко – 34.5% р/р. Найвищим 

був приріст гривневих коштів бізнесу в банках із приватним капіталом. Натомість валютні кошти в 



доларовому еквіваленті в річному вимірі зросли лише на 2.2%. Рівень доларизації коштів клієнтів 

знизився до 38.0%. 

На основі цього, Правління Банку націлене на впровадження наступної стратегії на 2021 рік: 

-забезпечення фінансової стійкості Банку; 

 

-підтримання стабільної прибуткової діяльності; 

 
-мінімізація можливих фінансових втрат від впливу ризиків, що приймаються Банком 

в рамках встановленого апетиту до ризику; 

 
-підтримання оптимального співвідношення між доходністю операцій Банку та 

рівнем ризиків, які їм притаманні; 

 
-збереження стійкості Банку при розширенні продуктового ряду та впровадженні 

більш складних продуктів, унаслідок адекватної оцінки і управління ризиками, що 

приймаються; 

 
-підвищення рівня довіри інвесторів за рахунок створення прозорої системи 

управління ризиками та здійснення своєчасних адекватних заходів по управлінню 

проблемними активами; 

 

Однією з найважливіших для Банку стратегічних цілей є забезпечення якісного та 

збалансованого кредитного портфелю шляхом проведення ефективної кредитної політики, 

основними завданнями якої є: 

- забезпечення оптимального співвідношення рівня ризику та прибутковості від проведення 
кредитних операцій; 

- надання кредитів на умовах строковості, зворотності, платності, цільового використання, 

забезпеченості; 
- здійснення диверсифікації ризиків шляхом додержання прийнятного рівня концентрації 

кредитних вкладень; 

- проведення всіх кредитних операцій у відповідності з вимогами діючого законодавства 

України, нормативних актів Національного банку України та внутрішніх положень Банку. 

Для досягнення стратегічних цілей та підвищення Банку у рейтингових позиціях щодо 

кредитування фізичних осіб, Банк прийняв рішення запровадити новий продукт «Банк 

Власний Рахунок». 

Цей продукт передбачає: 

- обслуговування клієнта-фізичної особи через мобільний додаток без необхідності 

відвідування відділень Банку; 

- надання овердрафту (для цього Банк використовує власну скорингову модель та систему 

прийняття рішень щодо встановлення та зміни лімітів). 

 Одна з головних стратегічних задач Банку – подальше нарощування  розміру власного 

капіталу. Останні три роки Банк направляє прибуток попереднього року на збільшення статутного 
капіталу. У планах Банку на 2021 рік збільшення розміру статутного  капіталу за рахунок прибутку 

2020 року . 

Один з пріоритетних напрямів Банку– підтримання ліквідності на достатньому рівні, а 

також забезпечення своєчасного впровадження законодавчих вимог та найефективніших методів та  

систем управління  ліквідністю.  

  

  



- подальший розвиток Онлайн-банку для фізичних осіб. Банк планує і надалі приділяти увагу 

розвитку мобільних послуг (додаток Банку, електронні гаманці Apple Pay та Google Pay)  

-З метою підвищення конкурентоздатності, дохідності та привабливості банку на ринку 
проводити пошук та розробка додаткових видів фінансових послуг.  

 

-У міжнародних відносинах Банк бачить себе учасником і невід'ємним членом всесвітньої 

банківської системи і надійним мостом між нашою країною, представниками 
українського бізнесу та закордонними партнерами. 

 

З повагою, 

Голова Правління  

ПАТ «БАНК ВОСТОК»   (підпис)   Мороховський В.В. 


