
 
 

 

 

НРА «РЮРІК». Політика розкриття банківською 
установою інформації перед контрагентами 

НРА «Рюрік» пропонує до Вашої послугу з підготовки політики розкриття банківською 

установою інформації перед контрагентами та незалежними оцінювачами. 

В межах Політики надаються рекомендації з питань якісного та повного розкриття банківською 

установою інформації перед її контрагентами та незалежними оцінювачами з метою 

встановлення довготривалого співробітництва та формування позитивного ділового іміджу 

організації. 

Раціональне та повне розкриття Банком інформації має вирішальне значення для ефективного 

проведення процедур рейтингового оцінювання, аудиту, due diligence, оцінки вартості бізнесу та 

інших. 

Політика включає перелік показників, які широко використовуються у національній та міжнародній 

практиці, розраховуються на основі наданої банківською установою інформації, зокрема 

ключових форм фінансової звітності, та можуть бути використані з метою зниження рівня 

інформаційної невизначеності в процесі прийняття рішень. 

Розроблена Агентством політика буде включати наступні положення: 

1. Рекомендації до розкриття загальної інформації про банківську установу, зокрема 

інформації про засновників, учасників, персональний склад органів управління, 

внутрішніх положень тощо; 

2. Рекомендації до розкриття інформації щодо характеристики фінансового стану та 

фінансової діяльності Банку; 

3. Рекомендації до розкриття інформації щодо основної діяльності Банку, переважно 

за допомогою ключових форм фінансової звітності банківської установи; 

4. Рекомендації щодо розрахунку ключових кількісних фінансових показників, що 

характеризують якість активів, зобов’язань, кредитного та депозитного портфелів 

Банку, його ліквідність, капіталізацію, ефективність діяльності тощо; 

5. Рекомендації до розкриття інформації щодо стратегії розвитку Банку, зокрема 

тактичних та стратегічних планів розвитку установи, прогнозних балансу і звіту про 

фінансові результати, запланованих реорганізацій тощо. 

Наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про Банк є важливою умовою для 

здійснення незалежними оцінювачами та контрагентами установи об'єктивної оцінки фінансово-

економічного стану суб’єкта та для прийняття ними виважених рішень щодо придбання, 

відчуження цінних паперів, здійснення інвестицій тощо.  

Положення Політики є експертною оцінкою, що відображають незалежну думку НРА «Рюрік».   

Рекомендації до розкриття Банком інформації перед контрагентами та незалежними 

оцінювачами розроблюються на основі аналітичного процесу в рамках процедури рейтингування 

НРА «Рюрік».  

Передбачений процедурою визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» аналітичний процес є 

типовим прикладом здійснення всебічного аналізу діяльності Банку, що робить положення даної 

Політики актуальними та універсальними.  

Виконання комерційним банком рекомендацій, що наводяться в межах Політики, сприятиме 

формуванню позитивного бачення банківської установи з боку її контрагентів та/або незалежних 

оцінювачів, проте не є гарантією зміни рівня рейтингової оцінки позичальника / боргового 

інструменту.  


