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Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2016 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14352406
4. Місцезнаходження
01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 787-02-64 (056) 787-02-63
6. Електронна поштова адреса
Aleksandra.Korsun@creditdnepr.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

25.10.2016

2. Квартальна інформація
розміщена на сторінці

25.10.2016

http://creditdnepr.com.ua/ukr/about/doc/info/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

(дата)
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Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
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обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
19. Примітки:
19. Примiтки:
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - не надаються, оскiльки протягом
звiтнього перiоду Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб.
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - не надається, оскiльки посада
корпоративного секретаря у Банку вiдсутня.
7. 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - не надається, оскiльки Емiтент
протягом звiтного перiоду не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв (випуск яких пiдлягає
реєстрацiї).
7. 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - не надається, оскiльки протягом звiтного
перiоду Емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв.
8. 2) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - не надається,
оскiльки емiтент є банком, та не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
8. 3) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - не надається, оскiльки емiтент є банком,
та не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi.
8. 4) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв - не надається, оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
8. 5) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - не
надається, оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди на
вчинення значних правочинiв.
8. 6) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть - не надається, оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду не
приймав рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть.
9. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - не надається, оскiльки Емiтент протягом звiтного
перiоду не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв.
10. Iнформацiя про замiну управителя - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск
(емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.
11. Iнформацiя про керуючого iпотекою - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск
(емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.
12. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв - не надається, оскiльки
Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.
13. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним
консолiдованим iпотечним боргом - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю)
iпотечних цiнних паперiв.
14. 1) iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття - не надається,
оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.
14. 2) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - не надається, оскiльки Емiтент
не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.
14. 3) iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань
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за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних
активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду - не надається,
оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.
14. 4) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював
випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.
15. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.
16. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку - не надається у зв'язку з тим, що така Емiтентом за пiдсумком звiтного перiоду не
складалась.
18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємтв, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва) - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) цiльових цiнних
паперiв, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'ектами нерухомостi.
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III. Основні відомості про емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО"

1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної
особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

07.07.1993

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

1521000000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що
передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

972

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду
діяльності та коду за КВЕД

64.19 Iншi -, - -, - Загальнi збори акцiонерiв;
Наглядова Рада; Правлiння.

10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у національній валюті

Нацiональний банк
України

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

32007102101026

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

Нацiональний банк
України

5) МФО банку

305749

6) поточний рахунок

32000102101

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії
Дата видачі Державний орган, що видав
(дозволу)

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Банкiвська лiцензiя

70

13.10.2011

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис
Генеральна лiцензiя на
здiйснення валютних операцiй
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть
з торгiвлi цiнними паперами

на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону
України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
70-2

26.01.2015

Нацiональний банк України

Необмежена

на право здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком. Власник цiєї Генеральної
лiцензiї зобов'язаний дотримуватися встановлених законодавством України i
Нацiональним банком України вимог щодо проведення зазначених у нiй валютних
операцiй. Генеральна лiцензiя не дiйсна без додатка.
АЕ №294746

14.02.2015

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена
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(дилерська дiяльнiсть)
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть
з торгiвлi цiнними паперами
(брокерська дiяльнiсть)

З 17.10.2012 строк дiї лiцензiї необмежений.
АЕ №294745

Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку депозитарна дiяльнiсть
(депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи)

АЕ №294657

Опис

Необмежена

13.01.2015

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

З 12.10.2013 строк дiї лiцензiї необмежений.

АЕ №294659

Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку депозитарна дiяльнiсть
(дiяльнiсть iз зберiгання
активiв iнститутiв спiльного
iнвестування)

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

З 17.10.2012 строк дiї лiцензiї необмежений.

Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку депозитарна дiяльнiсть
(дiяльнiсть iз зберiгання
активiв пенсiйних фондiв)

14.02.2015

13.01.2015

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

З 12.10.2013 строк дiї лiцензiї необмежений.

АЕ №294658

13.01.2015

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

З 12.10.2013 строк дiї лiцензiї необмежений.
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VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта

Голова Наглядової ради
ДУДНИК Андрiй Петрович

НС 264261 24.03.1997 Корсунь-Шевченкiвським РВУ МВС
України в Черкаськiй областi
1976
Вища, Київський iнститут мiжнародних вiдносин, рiк закiнчення 1997 р., спецiальнiсть - "Мiжнароднi економiчнi вiдносини";
Магiстр мiжнародних економiчних вiдносин
16
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«IСТВАН», Виконавчий директор з iнвестицiйної дiяльностi
Апарату виконавчого директора з iнвестицiйної дiяльностi
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Обраний одноосiбним
акцiонером Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ
ЛIМIТЕД/BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED вiд 30.04.2014
р.. Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято
01.02.2016 р. одноосiбним акцiонером Емiтента - БРЕНКРОФТ
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES
LIMITED) у зв'язку iз обранням нового складу Наглядової ради
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". Головою Наглядової ради ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» було обрано ДУДНИКА Андрiя
Петровича зi строком повноважень три роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в
статутному капiталi Емiтента не володiє. Голова Наглядової ради
Банку пан Дудник Андрiй Петрович - представник акцiонера
БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (BRANCROFT
ENTERPRISES LIMITED).
Член Наглядової ради
ЦАРЬОВ Михайло Вiкторович

тип P код D С4X7Y7M98 12.02.2015 посольством Нiмеччини в
Києвi
1968
Вища, Московський фiнансовий iнститут, рiк закiнчення – 1991,

7

Економiст, спецiалiст
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

24
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«IСТВАН», виконавчий директор
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Рiшення про змiну складу
посадових осiб було прийнято 01.02.2016 р. одноосiбним
акцiонером Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED) у зв'язку iз обранням
нового складу Наглядової ради ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".
Членом Наглядової ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» було
обрано ЦАРЬОВА Михайла Вiкторовича, зi строком повноважень
на три роки. Посади, якi обiймав ЦАРЬОВ Михайло Вiкторович
протягом останнiх п'яти рокiв: з квiтня 2011 по теперiшнiй час
виконавчий директор ТОВ "Iстван". Частка, якою володiє в
статутному капiталi (фондi) емiтента, складає 0,00 %. Непогашеної
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у
сферi господарської, службової дiяльностi, не має. Член
Наглядової ради Банку пан Царьов Михайло Вiкторович представник акцiонера БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED).

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

СТРОСС-КАН Домiнiк

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

тип P кодFRA 13FV01138 23.05.2013 Префектурою полiцiї у м.
Париж
1949
Вища, Вища школа комерцiї в м. Париж (Еcole des Hautes Etudes
Commerciales de Paris) -1971, магiстр бiзнес адмiнiстрування
Париж Х Нантер, 1975, Доктор економiчних наук
44
Парнас Iнтернешнл (Parnasse International), Марокко, Керуючий
партнер
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Рiшення про змiну складу
посадових осiб було прийнято 01.02.2016 р. одноосiбним
акцiонером Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED) у зв'язку iз обранням
нового складу Наглядової ради ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".
Членом Наглядової ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» було
обрано СТРОСС-КАНА Домiнiка (STRAUSS-KAHN Dominique), зi
строком повноважень три роки. Посади, якi обiймав СТРОСС-КАН
Домiнiк протягом останнiх п'яти рокiв: з жовтня 2007 по травень
8

2011 Голова Мiжнародного валютного фонду (International
Monetary Fund), з вересня 2011 по сiчень 2014 р. керуючий партнер
Консалтингової компанiї Парнас (Parnasse), з 27.05.2013 по
теперiшнiй час керуючий партнер Консалтингової компанiї Парнас
Iнтернешнл (Parnasse International). Частка, якою володiє в
статутному капiталi (фондi) емiтента, складає 0,00 %. Непогашеної
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у
сферi господарської, службової дiяльностi, не має. Член
Наглядової ради Банку пан Домiнiк Стросс-Кан (Dominique
Strauss-Kahn) - незалежний диретор.
1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

САЛТIЕЛЬ Жан-П’єр

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

тип P кодFRA 13CC74769 31.07.2013 Префектурою полiцiї у м.
Париж
1937
Вища, Унiверситет Париж 3 Нова Сорбонна – 1959, докторський
ступiнь, 3-й освiтнiй цикл
51

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Лозе енд Партнерс Восток Мiжнароднi Фiнансовi Послуги (LOZE
& PARTNERS VOSTOK - LPV SAS), Францiя, партнер

8. Опис

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Рiшення про змiну складу
посадових осiб було прийнято 01.02.2016 р. одноосiбним
акцiонером Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED) у зв'язку iз обранням
нового складу Наглядової ради ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".
Членом Наглядової ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»було
обрано САЛТIЕЛЬ Жан-П’єр (SALTIEL Jean-Pierre), зi строком
повноважень три роки. Посади, якi обiймав САЛТIЕЛЬ Жан-П’єр
протягом останнiх п'яти рокiв: з 2008 р. по теперiшнiй час партнер
Лозе енд Партнерс Восток Мiжнароднi Фiнансовi Послуги (LOZE
& PARTNERS VOSTOK - LPV SAS), з 29 червня 2015 р. по
теперiшнiй час член Ради Директорiв Вiдкритого акцiонерного
товариства «Група компанiй ПIК» (ОАО «Группа Компаний
ПИК»). Частка, якою володiє в статутному капiталi (фондi)
емiтента, складає 0,00 %. Непогашеної судимостi за злочини,
вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської,
службової дiяльностi, не має. Член Наглядової ради Банку пан
Жан-П’єр Салтiель (Jean-Pierre Saltiel) - незалежний диретор.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної

Член Наглядової ради
ОСЛУНД Андерс

9

особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

тип P код SWE 84625951 21.05.2012 посольством Швецiї у м.
Вашингтон
1952
Стокгольмська школа економiки, 1976, магiстр дiлового
адмiнiстрування
39
АТЛАНТИЧНА РАДА (ATLANTIC COUNCIL), головний
спiвробiтник
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Рiшення про змiну складу
посадових осiб було прийнято 01.02.2016 р. одноосiбним
акцiонером Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED) у зв'язку iз обранням
нового складу Наглядової ради ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".
Членом Наглядової ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» було
обрано ОСЛУНДА Андерса (Aslund Anders), зi строком
повноважень три роки. Посади, якi обiймав ОСЛУНД Андерс
протягом останнiх п'яти рокiв: з 18 травня 2015 р. по теперiшнiй
час головний спiвробiтник Атлантичної ради (Atlantic Council), з
ciчня 2006 р. по квiтень 2015 р. головний науковий спiвробiтник
Iнституту мiжнародної економiки Петерсона (Peterson Institute for
International Economic). Частка, якою володiє в статутному капiталi
(фондi) емiтента, складає 0,00%. Непогашеної судимостi за
злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi
господарської, службової дiяльностi, не має. Член Наглядової ради
Банку пан Андерс Ослунд (Anders Aslund) - незалежний диретор.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

МУНТЯНУ Олександр

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

тип P кодUSA 488058838 05.11.2012 Державним департаментом
США у м. Вашингтон
1964
Колумбiйський унiверситет, 1997, Мiжнароднi вiдносини, Магiстр
мiжнародних вiдносин
26
СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДРАГОН КАПIТАЛ», Директор фонду
приватних iнвестицiй

10

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Рiшення про змiну складу
посадових осiб було прийнято 01.02.2016 р. одноосiбним
акцiонером Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED) у зв'язку iз обранням
нового складу Наглядової ради ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".
Членом Наглядової ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» було
обрано МУНТЯНУ Олександр (MUNTEANU Alexandru), зi
строком повноважень три роки. Посади, якi обiймав МУНТЯНУ
Олександр протягом останнiх п'яти рокiв: з 01 квiтня 2008 р. по
теперiшнiй час керуючий директор фонду приватних iнвестицiй
СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДРАГОН КАПIТАЛ». Частка, якою
володiє в статутному капiталi (фондi) емiтента, складає 0,00%.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв,
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має.
Член Наглядової ради Банку пан Олександр Мунтяну (Alexandru
Munteanu) - незалежний диретор.
Голова Ревiзiйної комiсiї
МАНДРИЧЕНКО Володимир Олександрович

СК 003981 21.07.1995 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України
в Київськiй областi
1977
Вища, Київський державний економiчний унiверситет,
спецiальнiсть - "Мiжнародна економiка"; магiстр з мiжнародного
iнвестицiйного менеджменту
17
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IСТВАН", проектний менеджер фiнансового департаменту
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Обраний до складу
Ревiзiйної комiсiї на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до
письмового Рiшення одноосiбного акцiонера Емiтента БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД/BRANCROFT
ENTERPRISES LIMITED вiд 30.04.2014 р. Посада за основним
мiсцем роботи – Фiнансовий директор ТОВ «IстВан». Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член Ревiзiйної Комiсiї
КРАВЧУК Ольга Ростиславiвна
АЕ 581605 10.06.1997 Жовтневим РВДМУ УМВС України в
11

особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові

Днiпропетровськiй областi

1964
Вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут з 1981 по
1985 р.р. , диплом № 366455 вiд 27.06.85р., спецiалiсть – фiнанси i
кредит; квалiфiкацiя - економiст
30
Корпорацiя "НПIГ "Iнтерпайп" - заступник начальника
податкового управлiння
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Обрано до складу
Ревiзiйної Комiсiї, Членом Ревiзiйної Комiсiї, згiдно до Рiшення
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, якi вiдбулись 1213.04.2010 р. Переобрана вiдповiдно до письмового рiшення
одноосiбного акцiонера Емiтента вiд 30.04.2014. Посада за
основним мiсцем роботи – Заступник начальника податкового
управлiння фiнансового департаменту ТОВ «IстВан».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член Ревiзiйної Комiсiї
БУРОВ Сергiй Миколайович

АЕ 502905 26.02.1997 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi
1957
Вища, Московський Фiнансовий Iнститут ( 1979 )
36
Начальник податкового управлiння корпорацiї НПIГ "Iнтерпайп"
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Обраний до складу
Ревiзiйної комiсiї на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до
Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 02.06.2005р.
Переобраний згiдно до письмового рiшення одноосiбного
акцiонера Емiтента вiд 30.04.2014.
Посада за основним мiсцем роботи – Начальник податкового
управлiння фiнансового департаменту ТОВ «IстВан». Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова Правлiння
МАЛИНСЬКА Олена Олександрiвна

12

фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

МЕ 975882 04.03.2010 Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi
Києвi
1976
Вища, Київський унiверситет iменi Тараса Шевченко, магiстр з
менеджменту; Київський унiверситет iменi Тараса Шевченко,
квалiфiкацiя - юрист
16
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК",
Голова Правлiння

8. Опис

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Обрана згiдно до Рiшення
Наглядової Ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» вiд 31.01.2014р.;
погоджена вiдповiдно до Рiшення Комiсiї Нацiонального банку
України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв № 67
вiд 14.02.2014р. Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє
Малинська О.О. в статутному капiталi емiтента складає 0,00
вiдсоткiв. У посадової особи вiдсутнi непогашенi судимостi за
корисливi та посадовi злочини.

1. Посада

Заступник Голови Правлiння - директор з корпоративного бiзнесу

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис

ПАЛЮРА Вiталiй Володимирович

АК 259181 30.07.1998 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi
1973
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, 1997 р.,
"Математика", математик, викладач; Днiпропетровський
унiверситет економiки та права, 2008 р., "Фiнанси", спецiалiст з
фiнансiв
18
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Заступник Голови Правлiннядиректор з операцiйної роботи, вiдповiд. працiвник за
провед.фiн.монiт.
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. 11.11.2008 р. Наглядовою
радою Емiтента було прийнято рiшення щодо призначення
ПАЛЮРИ Вiталiя Володимировича Заступником Голови
Правлiння Банку, Членом Правлiння, виконуючим обов'язки
13

вiдповiдального працiвника Банку за проведення фiнансового
монiторiнгу. Погоджений вiдповiдно до Рiшення Комiсiї з питань
нагляду та регулювання дiяльностi банкiв при Управлiннi НБУ в
Днiпропетровськiй областi №96 вiд 25.11.2008 р. Обраний Першим
Заступником Голови Правлiння, Членом Правлiння згiдно до
Рiшення Наглядової Ради вiд 30.04.2013. З 07.05.2013р.
переведений на посаду Першого заступника Голови Правлiння
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". 05.03.2014 року призначено
Першого заступника Голови Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО" ПАЛЮРУ Вiталiя Володимировича тимчасово
виконуючим обов'язки Голови Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО" згiдно Наказу №149-вк вiд 05.03.2014р. у зв'язку з
вiдсутнiстю Голови Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
МАЛИНСЬКОЇ Олени Олександрiвни на пiдставi лiкарняного
листка. Заступає до виконання обов'язкiв з 06.03.2014р. Строк
повноважень не визначено. Переобраний Заступником Голови
Правлiння вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради вiд 30.04.2014.
З 01.09.2014р. призначений тимчасово виконуючим обов'язки
вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового
монiторингу. З 01.10.2014р. призначений Заступником Голови
Правлiння - директором з операцiйної роботи, вiдповiдальним
працiвником за проведення фiнансового монiторингу.
Призначено членом Правлiння Заступником Голови Правлiння –
директором з корпоративного бiзнесу ПАЛЮРУ В.В. згiдно до
Рiшення вiд 06.07.2015 одноосiбного акцiонера Емiтента БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД/BRANCROFT
ENTERPRISES LIMITED. Заступив на посаду члена Правлiння,
Заступника Голови Правлiння – директора з корпоративного
бiзнесу, з 07.07.2015р. (Наказ №570-вк вiд 06.07.2015р.), та
вiдповiдно до п.19.2. статтi 19 роздiлу VI Статуту ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО» зi строком повноважень – на три роки.
Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє Палюра В.В. в
статутному капiталi емiтента складає 0,00 вiдсоткiв. У посадової
особи вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi
злочини.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування

Заступник Голови Правлiння - директор з роздрiбного бiзнесу
МОЙСЄЄНКО Андрiй Iванович

ТТ 084226 13.12.2011 Оболонським РУ ГУ МВС України в м.
Києвi
1979
Вища, Сумський нацiональний аграрний унiверситет, економiчний
факультет
13
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», Радник Голови Правлiння
14

підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної

В звiтному перiодi змiни не вiдбувались. Обраний до складу
Правлiння, на посаду Заступника Голови Правлiння, вiдповiдно до
Рiшення Наглядової Ради Емiтента вiд 17.02.2014. З 01.10.2014р.
призначений Заступником Голови Правлiння - директором з
роздрiбного бiзнесу.
Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє Мойсєєнко А.I. в
статутному капiталi емiтента складає 0,00 вiдсоткiв. У посадової
особи вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi
злочини.
Заступник Голови Правлiння - директор з фiнансiв
ВОЛКОВ Сергiй Олександрович

СН 205040 16.05.1996 Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi

1980
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет,
спецiальнiсть-банкiвська справа; Магiстр з банкiвського
менеджменту
14
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», Член Наглядової ради
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Рiшення про змiну складу
посадових осiб було прийнято 01.10.2014р. Наглядовою Радою
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО", у зв'язку з призначенням Заступником Голови
Правлiння – директором з фiнансiв ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО» ВОЛКОВА Сергiя Олександровича (паспорт СН 205040,
виданий 16.05.1996 Мiнським РУГУ МВС України у м. Києвi) на
пiдставi наказу №745-вк вiд 01.10.2014р., зi строком повноважень
на три роки згiдно з Статутом ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє Волков С.О. в
статутному капiталi емiтента складає 0,00 вiдсоткiв. У посадової
особи вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi
злочини.
Член Правлiння – директор з операцiйної роботи
IЗБIНСЬКА Галина Миколаївна
НА 342445 17.05.1997 Кам’янець-Подiльським МВ УМВС України
15

особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис

в Хмельницькiй областi

1966
Вища, Кам’янець-Подiльський сiльськогосподарський iнститут,
1988р., економiка i органiзацiя сiльського господарства, економiсторганiзатор сiльського господарства
28
ПУАТ «ФIДОБАНК», Операцiйний директор
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Рiшення про змiну складу
посадових осiб було прийнято 31.07.2015 одноосiбним акцiонером
Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД/BRANCROFT
ENTERPRISES LIMITED, а саме: призначено з 31.07.2015 року
IЗБIНСЬКУ Галину Миколаївну на посаду Члена Правлiннядиректора з операцiйної роботи ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
Заступила на посаду Члена Правлiння – директора з операцiйної
роботи ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» з 31.07.2015р. (Наказ
№654-вк вiд 27.07.2015р.) Розмiр пакета акцiй або частка, якою
володiє Iзбiнська Г.М. в статутному капiталi емiтента складає 0,00
вiдсоткiв. У посадової особи вiдсутнi непогашенi судимостi за
корисливi та посадовi злочини.
Член Правлiння – директор з юридичних питань, вiдповiдальний
працiвник за провед. фiн. монiторингу
ГРIНЧЕНКО Максим Вiкторович

СН 126123 09.04.1996 Старокиївським РУГУ МВС України в м.
Києвi
1970
Київський полiтехнiчний iнститут, 1994 р. Спецiальнiсть
«Електромеханiка», Квалiфiкацiя – iнженер-механiк; Київський
унiверситет iменi Тараса Шевченка,1999 р. Спецiальнiсть
«Правознавство», Квалiфiкацiя – спецiалiст права
21
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", начальник Юридичного
управлiння
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Рiшення про змiну складу
посадових осiб було прийнято 31.07.2015 одноосiбним акцiонером
Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД/BRANCROFT
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ENTERPRISES LIMITED, а саме: призначено з 31.07.2015 членом
Правлiння – директором з юридичних питань ПАТ "БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО" ГРIНЧЕНКА Максима Вiкторовича. Грiнченка
М.В. призначено з 04.08.2015 тимчасово виконуючим обов’язки
вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового
монiторингу в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", до погодження
його кандидатури на цю посаду в Нацiональному банку України. З
10.11.2015 - вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового
монiторингу в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". Розмiр пакета
акцiй або частка, якою володiє Грiнченко М.В. в статутному
капiталi емiтента складає 0,00 вiдсоткiв. У посадової особи
вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

Начальник Управлiння внутрiшнього аудиту
БОРУХ Наталя Олегiвна

КО 880602 14.12.2011 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в
Полтавськiй областi
1978
Вища, Букiнгемський унiверситет (Сполучене Королiвство
Великобританiї та Пiвнiчної Iрландiї), квалiфiкацiя - бакалавр;
спецiальнiсть «Економiка пiдприємства»
14

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО"

8. Опис

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Рiшення про змiну складу
посадових осiб було прийнято 13.07.2015 одноосiбним акцiонером
Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED), а саме: призначено
начальником Вiддiлу внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» БОРУХ Наталю Олегiвну. Наказ №
574-вк от 07.07.2015р. Борух Н.О. призначена на посаду
начальника Вiддiлу внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» з 13.07.2015р. строком до припинення
трудових вiдносин мiж Борух Н.О. та ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО», та з урахуванням вимог п. 23.5 ст. 23 роздiлу VI Статуту
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». З 09.03.2016р. (Наказ №184-вк
вiд 09.03.2016р.) переведено на посаду начальника Управлiння
внутрiшнього аудиту.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Головний бухгалтер
ЧУДАКIВСЬКИЙ Руслан Валентинович
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3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Опис

СН 671686 23.01.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в мiстi
Києвi
1976
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет,
спецiальнiсть "Фiнанси та кредит", квалiфiкацiя магiстра з
управлiння державними фiнансами
16
Фiнансовий директор ПАТ «НЕОС БАНК»
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Рiшенням про змiну
складу посадових осiб Наглядовою Радою ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" вiд
03.06.2016р. та на пiдставi наказу №446-вк вiд 03.06.2016р. було
призначено Головним бухгалтером ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО» ЧУДАКIВСЬКОГО Руслана Валентиновича. Розмiр
пакета акцiй або частка, якою володiє Чудакiвський Р.В. в
статутному капiталi емiтента складає 0,00 вiдсоткiв. У посадової
особи вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi
злочини.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 25.01.2011р. –
15.10.2011р. – заступник Головного бухгалтера ПАТ
«ЕНЕРГОБАНК»; 15.10.2011р. – 03.07.2013р. – головний
бухгалтер ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»; 03.07.2013р. – 22.01.2014р. –
радник Голови Правлiння ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»; 20.05.2014р. –
01.04.2016р. – фiнансовий директор ПАТ «НЕОС БАНК».
Член Правлiння – директор з питань безпеки
ПИЛИПЧАК Петро Iванович

СК 345000 31.10.1996 Василькiвським МВ ГУ МВС України в
Київськiй областi
1958
Ташкентська вища школа МВС СРСР
35
Директор з питань безпеки та проблемної заборгованостi ПАТ
"Райффайзен банк Аваль".
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Наглядова рада
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ
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ДНIПРО" прийняла рiшення вiд 29.07.2016 р. про обрання
ПИЛИПЧАКА Петра Iвановича Членом Правлiння – директором з
питань безпеки ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». Розмiр пакета
акцiй або частка, якою володiє Пилипчак П.I. в статутному капiталi
емiтента складає 0,00 вiдсоткiв. У посадової особи вiдсутнi
непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Пилипчака П.I. призначено зi строком повноважень на три роки
згiдно з Статутом Банку.
Посади, якi обiймав Пилипчак П.I. протягом останнiх п’яти рокiв:
01.08.2009 р. – 18.07.2016 р. – Директор з питань безпеки та
проблемної заборгованостi ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

Член Правлiння – директор з ризикiв
ПАХОМОВ Олег Вiкторович

ЕТ 247908 04.10.2010 Центральним РВ Сiмферопольського МУРУ
МВС України в Криму
1977
Українська академiя банкiвської справи НБУ, 2004р. Спецiальнiсть
"Банкiвська справа", Квалiфiкацiя - спецiалiст з банкiвської справи;
Таврiйський iнститут пiдприємництва i права, 2000р.,
Спецiальнiсть "Фнанси", Квалiфiкацiя - економiст
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7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Директор з роздрiбних кредитних ризикiв Департаменту контролю
банкiвських ризикiв ПАТ "ВТБ "БАНК"

8. Опис

Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Наглядова рада
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО" прийняла рiшення вiд 15.09.2016 р. про обрання
ПАХОМОВА Олега Вiкторовича Членом Правлiння – директором
з ризикiв ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». Розмiр пакета акцiй або
частка, якою володiє Пахомов О.В. в статутному капiталi емiтента
складає 0,00 вiдсоткiв. У посадової особи вiдсутнi непогашенi
судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Пахомова О.В. призначено зi строком повноважень на три роки
згiдно з Статутом Банку.
Посади, якi обiймав Пахомов О.В. протягом останнiх п’яти рокiв:
03.05.2007 р. – 01.03.2010 р. – начальник управлiння ризиками
ТОВ «Комерцiйний банк «ДЕЛЬТА»; 01.03.2010 р. – 04.10.2011 р.
– начальник департаменту ризик-менеджменту ПАТ «Дельта
Банк»; 04.10.2011 р. – 10.07.2012 р. – начальник департаменту
кредитних ризикiв ПАТ «Дельта Банк»; 25.07.2012 р. – 30.05.2014
р. – директор Департаменту контролю ризикiв – Члена Правлiння
ПАТ «Банк Руский Стандарт»; 01.08.2014 р. – 01.09.2016 р. –
директор з роздрiбних кредитних ризикiв Департаменту контролю
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банкiвських ризикiв ПАТ «ВТБ БАНК».

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Альянс Україна»
Товариство з додатковою відповідальністю
32253696
04119, м. Київ, вул. Дегтярiвська, 21-Г

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ № 284452

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

23.03.2006

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

(044) 459 00 51, 0 800 500 727 (044) 459 00 52
Страхова дiяльнiсть

9. Опис

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ.

1. Найменування

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Альянс Україна»

2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Товариство з додатковою відповідальністю
32253696
04119, м. Київ, вул. Дегтярiвська, 21-Г

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ № 284458

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

23.03.2006

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

(044) 459 00 51, 0 800 500 727 (044) 459 00 52
Страхова дiяльнiсть
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного,
водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного
транспорту) вантажiв та багажу (вантажобагажу))
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"УНIКА"
Приватне акціонерне товариство
20033533
01032, м.Київ, вул. Саксаганського, буд.70-А
АВ 584731
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6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

25.07.2011
(044) 225 60 00 (044) 225 60 00
Страхова дiяльнiсть

9. Опис

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування.

1. Найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСК "IНГО Україна"

2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Приватне акціонерне товариство
16285602
01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ № 546577

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

01.02.2007

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044) 490-27-47, (067) 246-80-07, (050) 119-01-47 (044) 490-27-47
Страхова дiяльнiсть
Страхування майна (наземного транспорту).
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНА
АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ОРАНТА»
Приватне акціонерне товариство
00034186
02081, м. Київ, вул. Здолбунiвська, 7-д

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ № 284004

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

30.12.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

0-800-50-05-05 0-800-50-05-05
Страхова дiяльнiсть
Страхування майна (наземного транспорту).
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
Приватне акціонерне товариство
33908322
03056, м. Київ, вул. Борщагiвська, 154
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5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ № 198590

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

21.02.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(0562) 357 100 (0562) 357 100
Страхова дiяльнiсть
Страхування майна (наземного транспорту).
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО «IВI-РЕЙТИНГ»
Товариство з обмеженою відповідальністю
33262696
03164, м. Київ, вул. Обухiвська, 135, оф.11

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

3

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

12.04.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

+38 (044) 362-90-84 +38 (044) 521-20-15
70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Послуги з визначення рейтингiв.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ
ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ
РИНКАХ"
Акціонерне товариство
35917889
04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ №263463

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

03.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

(044) 585-42-42 (044) 481-00-99
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингова дiяльнiсть

9. Опис

Здiйснення клiрингу зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв
та iнших фiнансових iнструментiв, виконання клiрингових операцiй на
клiрингових рахунках та клiрингових субрахунках.

1. Найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
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2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Акціонерне товариство
14352406
01601, м. Київ, вул.Мечникова, буд. 3

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ №294657

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

13.01.2015

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування

(056) 7870293 (056) 7870293
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Надання депозитарних послуг iз зберiгання прав на цiннi папери,
обслуговування обiгу прав на цiннi папери на рахунку у цiнних
паперах та iн.
АСОЦIАЦIЯ "УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI"

2. Організаційно-правова
форма

Асоціація

3. Kод за ЄДРПОУ

33338204

4. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Свiдоцтво №3

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

22.05.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

(056) 3739784 (056) 3739784
Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю
цiнними паперами
Забезпечує високий професiйний рiвень провадження дiяльностi
учасникiв на ринку; захищає права та законнi iнтереси членiв СРО,
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв; посилює дiєвiсть
саморегулювання на фондовому ринку шляхом розширення
повноважень та функцiй саморегулiвної органiзацiї.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
"ПЕРСПЕКТИВА"
Акціонерне товариство
33718227
01004, м.Київ, вул.Льва Толстого, буд.9А
АЕ 294782
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6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

10.04.2015
(056) 3739594 (056) 3739780
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку
Акцiї Емiтента допущенi до торгiв на Бiржi.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Правила ЦДЦП

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

01.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044) 591-04-00, 591-04-40 (044) 482-52-14
Послуги Депозитарiю цiнних паперiв
Надання послуг, пов’язаних iз обслуговуванням випускiв цiнних
паперiв Емiтента вiдповiдно до Договору № ОВ - 1953 вiд 15.11.2013 р.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

10741070033010655

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

12.02.2015

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

(044) 3777016 (044) 2791249
Оброблення данних, розмiщення на веб-вузлах i пов’язана з ними
дiяльнiсть
Оброблення данних, розмiщення на веб-вузлах i пов’язана з ними
дiяльнiсть; iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i
комп’ютерних систем; консультування з питань iнформатизацiї;
дослiдження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки;
компьютерне програмування; тиражування звуко-, вiдеозаписiв i
програмного забезпечення. (Замiсть номеру лiцензiї вказано Вiдомостi
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з ЄДРПОУ № 10741070033010655)
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ №271447

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

05.03.2015

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 3777016 (044) 2791249

8. Вид діяльності

Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї ( крiм
послуг електронного цифровогу пiдпису), торгiвля криптосистемами i
засобами криптографiного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що
визначається Кабiнетом Мiнiстрiв).

9. Опис

Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї ( крiм
послуг електронного цифровогу пiдпису), торгiвля криптосистемами i
засобами криптографiного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що
визначається Кабiнетом Мiнiстрiв).

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ №271467

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

03.03.2015

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 3777016 (044) 2791249

8. Вид діяльності

Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї (згiдно з
перелiком , що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi
оцiнювання захищеностi iнформацiї

9. Опис

Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї (згiдно з
перелiком , що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi
оцiнювання захищеностi iнформацiї.

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма

Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв
Асоціація
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3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

24382704
01133, Україна, Київ вул. Кутузова, 18/7, к.205, 206

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Свiдоцтво НКЦПФР №19

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

28.02.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис
1. Найменування

(044) 2869420 (044) 2869421
Дiяльнiсть як об'эднання професiйних учасникiв фондового ринку за
видом професiйної дiяльностi – депозитарна дiяльнiсть на територiї
України
Виконання функцiй об'эднання професiйних учасникiв фондового
ринку цiнних паперiв в Українi (Навчально-методична робота,
рейтингова оцiнка профучасникiв, iнформацiйна пiдтримка
професiйної дiяльностi).
Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв

2. Організаційно-правова
форма

Асоціація

3. Kод за ЄДРПОУ

24382704

4. Місцезнаходження

01133, Україна, Київ вул. Кутузова, 18/7, к.205, 206

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Свiдоцтво НКЦПФР №17

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

19.04.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044) 2869420 (044) 2869421
Дiяльнiсть саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв
фондового ринку за видом професiйної дiяльностi – депозитарна
дiяльнiсть на територiї України
Виконання функцiй саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв
фондового ринку цiнних паперiв в Українi за видом професiйної
дiяльностi – депозитарна дiяльнiсть на територiї України.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

А № 35

6. Дата видачі ліцензії або

19.08.2015
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іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування

(044) 3777016 (044) 2791249
Надання послуг акредетованого центру сертифiкацiї ключiв
Надання послуг електроного цифрового пiдпису.
Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв

2. Організаційно-правова
форма

Асоціація

3. Kод за ЄДРПОУ

24382704

4. Місцезнаходження

01133, Україна, Київ вул. Кутузова, 18/7, к.205, 206

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Свiдоцтво НКЦПФР №18

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

13.01.2015

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 2869420 (044) 2869421

8. Вид діяльності

Дiяльнiсть саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв
фондового ринку за видом професiйної дiяльностi – торгiвля цiнними
паперами на територiї України

9. Опис

Виконання функцiй саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв
фондового ринку цiнних паперiв в Українi за видом професiйної
дiяльностi – торгiвля цiнними паперами на територiї України.

1. Найменування

Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв

2. Організаційно-правова
форма

Асоціація

3. Kод за ЄДРПОУ

24382704

4. Місцезнаходження

01133, Україна, Київ вул. Кутузова, 18/7, к.205, 206

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Свiдоцтво НКЦПФР №20

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

28.02.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис
1. Найменування

(044) 2869420 (044) 2869421
Дiяльнiсть як об'эднання професiйних учасникiв фондового ринку за
видом професiйної дiяльностi – торгiвля цiнними паперами на
територiї України
Виконання функцiй об'эднання професiйних учасникiв фондового
ринку цiнних паперiв в Українi (Навчально-методична робота,
рейтингова оцiнка профучасникiв, iнформацiйна пiдтримка
професiйної дiяльностi).
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
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"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬФА-ГАРАНТ"
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Товариство з додатковою відповідальністю
32382598
01133, м.Київ, б-р. Лесi Українки, буд.26

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ №299021

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

07.11.2006

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 591-63-23 (044) 591-63-23

8. Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

9. Опис

Страхова дiяльнiсть

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"ПЗУ УКРАЇНА"
Приватне акціонерне товариство
20782312
04053, м.Київ, вул. Артема, буд.40

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ 500113

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

15.12.2009

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 238-62-38 (044) 238-62-38

8. Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

9. Опис

Страхова дiяльнiсть.

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"
Приватне акціонерне товариство
30968986
04073, м.Київ, вул. Десятинна, буд.4/6

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ 522514

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

14.08.2014

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 499-99-99 (044) 499-99-99
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8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Страхова дiяльнiсть
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"АХА Страхування"
Приватне акціонерне товариство
20474912
04070, м.Київ, вул. Iллiнська, буд.8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ 483293

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

17.09.2009

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044) 391-11-22 (044) 391-11-22
Страхова дiяльнiсть
Страхування наземного транспорту.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА
"ТАС"
Приватне акціонерне товариство
30115243
03062, м.Київ, пр-кт. Перемоги, буд.65

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ 500441

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

02.12.2009

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

(044) 536-00-20 (044) 536-00-20
Страхова дiяльнiсть
Страхування наземного транспорту
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"ЮНIВЕС"
Приватне акціонерне товариство
32638319
03680, м.Київ, вул. Велика Василькiвська, буд.72
АВ 584490
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6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

14.06.2011
(044) 206-84-30 (044) 206-84-30
Страхова дiяльнiсть
Страхування наземного транспорту.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "Гарант-ЛАЙФ"
Публічне акціонерне товариство
31025837
01004, м.Київ, вул. Велика Василькiвська, буд.15/2

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ 500005

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

04.01.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 391-50-07 (044) 391-50-07

8. Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

9. Опис

Страхування життя.

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

№2092

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

01.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

(044) 591-04-00, (044) 591-04-04 (044) 482-52-01
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного
облiку цiнних паперiв.
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VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.08.1994

314/1/94

Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.01

4368868

43688.68

100.000

Опис

13.12.1994

499/1/94

Опис

08.12.1998

634/1/98

Опис

Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не
здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного
капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебували. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не
було. Код ISIN - вiдсутнiй оскiльки Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чиннiсть пiсля
прийняття рiшення про випуск акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №314/1/94 вiд 04.08.1994 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi
збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №499/1/94 вiд 13.12.1994 р.
Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.01

6000000

60000.00

100

Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не
здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного
капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебували. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не
було. Код ISIN - вiдсутнiй оскiльки Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чиннiсть пiсля
прийняття рiшення про випуск акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №499/1/94 вiд 13.12.1994 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi
збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №634/1/98 вiд 08.12.1998 р.
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

152.00

144000

21888000.00

100

Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не
здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного
капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебували. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не
було. Код ISIN - вiдсутнiй оскiльки Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чиннiсть пiсля
прийняття рiшення про випуск акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №634/1/98 вiд 08.12.1998 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi
збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №206/1/00 вiд 05.05.2000 р.
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05.05.2000

206/1/00

Опис

12.10.2000

539/1/00

Опис

10.10.2002

488/1/02

Опис

24.05.2007

210/1/07

Опис

18.09.2008

372/1/08

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

185.00

144000

26640000

100

Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не
здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного
капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебували. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не
було. Код ISIN - вiдсутнiй оскiльки Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чиннiсть пiсля
прийняття рiшення про випуск акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №206/1/00 вiд 05.05.2000 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi
збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №539/1/00 вiд 12.10.2000 р.
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1.00

26640000

26640000.00

100

Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не
здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного
капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебували. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не
було. Код ISIN - вiдсутнiй оскiльки Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чиннiсть пiсля
прийняття рiшення про випуск акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №539/1/00 вiд 12.10.2000 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi
збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №488/1/02 вiд 10.10.2002 р.
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1.00

73705792

73705792

100

Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не
здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного
капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебували. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не
було. Код ISIN - вiдсутнiй оскiльки Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чиннiсть пiсля
прийняття рiшення про випуск акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №488/1/02 вiд 10.10.2002 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi
збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №210/1/07 вiд 24.05.2007 р.
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA0400041101

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1.00

275000000

275000000.00

100

Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не
здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного
капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебували. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не
було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №210/1/07 вiд 24.05.2007 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi збiльшенням статутного фонду
(капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №372/1/08 вiд 18.09.2008 р.
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та

UA0400041101

Акція проста
документарна

Документарні
іменні

1.00

315000000

315000000.00

100

32

фондового ринку
Опис

28.05.2010

269/1/10

Опис

15.04.2014

31/1/2014

Опис

17.06.2015

50/1/2015

Опис

24.12.2015

155/1/2015

Опис

іменна

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснювалась на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого)
розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебували.
Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №372/1/08 вiд 18.09.2008 р. втратило
чиннiсть у зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй та отриманням нового Свiдоцтва №269/1/10 вiд 28.05.2010 р.
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000076988

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.00

315000000

315000000.00

100

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснювалась на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого)
розмiщення. Мета випуску - дематерiалiзацiя акцiй. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю
випуску акцiй №269/1/10 вiд 28.05.2010 р. втратило чиннiсть у зв'язку з отриманням нового Свiдоцтва №31/1/2014 (дата реєстрацiї 15.04.2014 р.,
дата видачi 13.01.2015 р.).
Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000076988

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.00

585000000

585000000.00

100

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого)
розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй №31/1/2014 видане 13.01.2015 р. (дата реєстрацiї 15.04.2014) втратило чиннiсть у зв'язку з отриманням нового
Свiдоцтва №50/1/2015 (дата реєстрацiї 17.06.2015 р., дата видачi 11.08.2015 р.).
Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000076988

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.00

835000000

835000000

100

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого)
розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було.
Додатково повiдомляємо, що до торгiв на Бiржi (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА") 26.09.2011
допущено акцiї Банку вiдповiдно до укладеного договору допуску цiнних паперiв до бiржових торгiв №11/09/26-01 вiд 26.09.2011. Акцiї Банку
допущенi до торгiвлi без внесення до бiржового реєстру ПАТ "ПЕРСПЕКТИВА" (тiкер – BKRD). Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями
Банку на ПАТ "ПЕРСПЕКТИВА" не здiйснювалась.
Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000076988

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.00

1521000000

1521000000

100

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого)
розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було.
Додатково повiдомляємо, що до торгiв на Бiржi (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА") 26.09.2011
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допущено акцiї Банку вiдповiдно до укладеного договору допуску цiнних паперiв до бiржових торгiв №11/09/26-01 вiд 26.09.2011. Акцiї Банку
допущенi до торгiвлi без внесення до бiржового реєстру ПАТ "ПЕРСПЕКТИВА" (тiкер – BKRD). Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями
Банку на ПАТ "ПЕРСПЕКТИВА" не здiйснювалась.
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2. Інформація про облігації емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1
30.03.2007

Опис

30.03.2007

Опис

17.10.2007

Опис

19.03.2008
Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Облігації
(відсоткові,
цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма
існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Процентна
ставка (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума виплаченого
процентного доходу
за звітний період
(грн.)

Дата
погашення
облігацій

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

167/2/07

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000.00

70000

Документарні
іменні

70000000.00

0.000

щокварталу

0.00

12.04.2010

В обiгу на внутрiшнiх/зовнiшнiх ринках бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "А" не перебувають. Протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу не було. Облiгацiї ПАТ "БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО" серiї А знаходились у списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку ПФТС (код в ПФТС - OCREDА). Метою використання залучених шляхом випуску облiгацiй фiнансових
ресурсiв було кредитування клiєнтiв емiтента, тобто розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик, передбачене статутом. Джерелами погашення та виплати
доходу за облiгацiями були кошти емiтента, отриманi вiд банкiвських операцiй, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не
використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi. Спосiб
розмiщення облiгацiй - вiдкритий (публiчний). Номер (код) цiнних паперiв (ISIN) - UA4000009799. Процентну ставку на 1-4 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 14,0 %, 5-8 процентнi перiоди
встановлено у розмiрi 14,0 %, 9-12 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 22,0 %. 12.04.2010 р. вiдбулось погашення облiгацiй у повному обсягу та вiдповiдно до Розпорядження Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку №187-С-0 вiд 08.06.2010 р. скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "А"). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "А") вiд 30.03.2007 р. №167/2/07,
дата видачi 22.03.2010 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано.
168/2/07

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000.00

30000

Документарні
іменні

30000000.00

0.000

щокварталу

0.00

12.04.2010

В обiгу на внутрiшнiх/зовнiшнiх ринках бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "B" не перебувають. Протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу не було. Облiгацiї ПАТ "БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО" серiї В знаходились у списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку ПФТС (код в ПФТС - OCREDВ). Метою використання залучених шляхом випуску облiгацiй фiнансових
ресурсiв було кредитування клiєнтiв емiтента, тобто розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик, передбачене статутом. Джерелами погашення та виплати
доходу за облiгацiями були кошти емiтента, отриманi вiд банкiвських операцiй, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не
використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi. Спосiб
розмiщення облiгацiй - вiдкритий (публiчний). Номер (код) цiнних паперiв (ISIN) - UA4000009849. Процентну ставку на 1-4 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 14,0 %, 5-8 процентнi перiоди
встановлено у розмiрi 14,0 %, 9-12 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 22,0 %. 12.04.2010 р. вiдбулось погашення облiгацiй у повному обсягу та вiдповiдно до Розпорядження Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку №188-С-0 вiд 08.06.2010 р. скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "В"). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "В") вiд 30.03.2007 р. №168/2/07,
дата видачi 22.03.2010 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано.
704/2/07

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000.00

100000

Документарні
іменні

100000000.00

0.000

1 раз на
пiврiччя

0.00

03.11.2010

В обiгу на внутрiшнiх/зовнiшнiх ринках бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "C" не перебувають. Протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу не було. Облiгацiї ПАТ "БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО" серiї С знаходяться у списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку ПФТС (код в ПФТС - OCREDС). Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй є
кредитування вiтчизняних пiдприємств та фiзичних осiб у повному обсязi випуску 100 000 000,00 (Сто мiльйонiв грн. 00 коп.) грн. Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями є кошти
емiтента, отриманi вiд банкiвських операцiй, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд
розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi. Спосiб розмiщення облiгацiй - вiдкритий (публiчний).
Номер (код) цiнних паперiв (ISIN) - UA4000022396. Процентну ставку на 1-2 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 13,5 %, 3-4 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 16,5 %, 5-6 процентнi перiоди
встановлено у розмiрi 18 %. 03.11.2010 р. вiдбулось погашення облiгацiй у повному обсягу та вiдповiдно до Розпорядження Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №379-С-0 вiд
09.12.2010 р. скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "С"). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "С") вiд 17.10.2007 р. №704/2/07, дата видачi 22.03.2010 р., видане Державною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано.
276/2/08

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000.00

100000

Документарні
іменні

100000000.00

0.000

1 раз на
пiврiччя

0.00

30.01.2011

В обiгу на внутрiшнiх/зовнiшнiх ринках бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "D" не перебувають. Протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу не було. Облiгацiї ПАТ "БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО" серiї D знаходились у списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку ПФТС (код в ПФТС - OCREDD). Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй є
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кредитування вiтчизняних пiдприємств та фiзичних осiб у повному обсязi випуску 100 000 000,00 (Сто мiльйонiв грн. 00 коп.) грн. Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями є кошти
емiтента, отриманi вiд банкiвських операцiй, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд
розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi. Спосiб розмiщення облiгацiй - вiдкритий (публiчний).
Номер (код) цiнних паперiв (ISIN) - UA4000034383. Процентну ставку на 1-2 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 14,5 %, 3-4 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 19 %, 5-6 процентнi перiоди
встановлено у розмiрi 18 %. 29.01.2011 р. Закiнчився обiг облiгацiй та вiдповiдно до Розпорядження Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №64-С-0 вiд 04.03.2011 р. скасовано
реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "D"). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "D") вiд 19.03.2008 р. №276/2/08, дата видачi 22.03.2010 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку, анульовано.
24.10.2008

Опис

18.01.2011

Опис

826/2/08-Т

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000.00

200000

Документарні
іменні

200000000.00

0.000

1 раз на
пiврiччя

0.00

11.08.2013

В обiгу на внутрiшнiх/зовнiшнiх ринках бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "Е" не перебувають. Протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу не було. Обiг облiгацiй на
внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках був би дозволений пiсля реєстрацiї ДКЦПФР Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй. Фактiв
лiстингу/делiстингу на фондових бiржах облiгацiй серiї "Е" немає. Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй було кредитування вiтчизняних пiдприємств та фiзичних осiб у повному
обсязi випуску 200 000 000,00 (Двiстi мiльйонiв грн. 00 коп.) грн. Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями були кошти емiтента, отриманi вiд банкiвських операцiй, що залишаються
пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного
капiталу емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi. Спосiб розмiщення облiгацiй - вiдкритий (публiчний). Номер (код) цiнних паперiв (ISIN) - UA4000048102. Процентну
ставку на 1-2 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 16,5 %, 3-4 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 16 %. Реєстрацiю випуску облiгацiй скасовано, та тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю
випуску облiгацiй ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" вiд 24.10.2008 р. №826/2/08-Т (серiя Е), видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, вiдповiдно до Розпорядження ДКЦПФР
№423-СТ-О вiд 18.12.2009 р., анульовано.
10/2/11

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000.00

100000

Документарні
іменні

100000000.00

20.000

1 раз на
пiврiччя

0.00

22.01.2016

2Бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "F" перебувають в обiгу на внутрiшнiх ринках. Протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу не було. Облiгацiї ПАТ "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО" серiї "F" знаходяться у списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" (надалi за текстом - "ПФТС") (код в ПФТС - OCREDF).
Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй є кредитування вiтчизняних пiдприємств та фiзичних осiб у повному обсязi випуску 100 000 000,00 (Сто мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями є кошти емiтента, отриманi вiд банкiвських операцiй, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв.
Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської
дiяльностi. Спосiб розмiщення облiгацiй - вiдкритий (публiчний). Номер (код) цiнних паперiв (ISIN) - UA4000109425. Процентну ставку на 1-2 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 15 %. Процентну
ставку на 3-4 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 15 %. Процентну ставку на 5-6 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 18 %. Процентну ставку на 7-8 процентнi перiоди встановлено у розмiрi
18 %. Процентну ставку на 9-10 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 20%. Погашення випуску облiгацiй вiдбулося 22.01.2016р, згiдно з проспектом емiсiї облiгацiй.
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IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

135.000

X

X

18.06.1996

135.000

X

01.01.2016

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

37790

X

X

Усього зобов'язань

X

6898427

X

X

Види зобов'язань

у тому числі:

Внесок до статутного фонду
Приднiпровського регонального фонду
пiдтримки пiдприємництва

Опис:

В iншi зобов'язання включенi депозитнi сертифiкати, емiтованi Банком 168
674,39 (тис. грн.).
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Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 01.10.2016 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти

6

1230752

923483

Кошти в інших банках

7

147625

142252

Кредити та заборгованість клієнтів

8

4313740

4654314

441

441

785357

319597

5492

5456

155532

145159

154287

158258

АКТИВИ

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток

Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість

9

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив

11

Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи

10

48977

706021

Інші активи

10

14422

9115

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи
вибуття

12

532186

471316

7388811

7535412

43

357040

6662680

6283673

14

190423

150560

16

7491

10626

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів:
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

13

Кошти клієнтів
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання

38

Інші зобов'язання

16

Субординований борг

15

37790

29300
672418

Зобов'язання групи вибуття
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань:

6898427

7503617

1544666

858666

17678

17678

96447

96447

-1168407

-940996

Усього власного капіталу

490384

31795

Усього зобов'язань та власного капіталу

7388811

7535412

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

17

Емісійні різниці
Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка

Iнформацiя вiдсутня.
Затверджено до випуску та
підписано
25.10.2016

року

Голова
правління

Заступник Голови Правлiння - директор з
фiнансiв Сергiй Волков
(підпис, ініціали, прізвище)

С.В. Багацька, (056) 7870312
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний
бухгалтер

Руслан Чудакiвський
(підпис, ініціали, прізвище)
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Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2016 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

462778

666958

Процентні витрати

-581458

-647229

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

-118680

19729

-249327

-613794

-368007

-594065

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках

8

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
після створення резерву під знецінення кредитів та
заборгованості клієнтів, коштів в інших банках
Комісійні доходи

19

108187

170623

Комісійні витрати

19

-42342

-26154

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток

274

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

13459

Результат від операцій з іноземною валютою

177388

140797

Результат від переоцінки іноземної валюти

-71741

-61465

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

9

259292

10

-23599

-11489

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

18

1179

-194

Інші операційні доходи

20

10626

9572

Адміністративні та інші операційні витрати

20

-289042

-249446

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою
або нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку на продаж
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку до погашення
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Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток

11

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

-237785

-608362

10374

48347

-237785

-608362

-227411

-560015

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток
чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у
прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

948

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників
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Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи
збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в
прибуток чи збиток після оподаткування

948

Інший сукупний дохід після оподаткування

948

Усього сукупного доходу за рік

-227411

-559067

-227411

-560015

-227411

-559067

-0.00020

-0.00086

-0.00020

-0.00086

Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію за рік

Iнформацiя вiдсутня.
Затверджено до випуску
та підписано
25.10.2016

року

Голова
правління

Заступник Голови Правлiння - директор з
фiнансiв Сергiй Волков
(підпис, ініціали, прізвище)

С.В. Багацька, (056) 7870312
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний
бухгалтер

Руслан Чудакiвський
(підпис, ініціали, прізвище)
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Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2016 року
Належить власникам материнської компанії
емісійні
Усього
Найменування
Неконтрольована
різниці
та незареєстрований резервні
Примітки статутний
власного
резерви нерозподілений додаткові
статті
частка
інший
статутний
та інші
усього
капіталу
капітал
переоцінки
прибуток
статті
додатковий
капітал
фонди
капітал
1
Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)

2

3

4

608666

17678

5

6

Х

7

8

9

10

11

95492

-1223623

501787

-501787

95492

-1223623

501787

-501787

Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та вплив
переходу на нові
та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення
Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду

608666

Усього сукупного
доходу:
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прибуток/(збиток)
за рік

-560015

інший сукупний
дохід

948

560015

-560015

948

948

250000

250000

-

-810854

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат
Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів
Незареєстрований
статутний капітал
Операції з
акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість

250000

емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок на

858666

17678

96440

-1783638
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кінець
попереднього
періоду

810854

Усього
сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)
за рік

-227411

227411

-227411

686000

686000

інший сукупний
дохід
Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат
Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів
Незареєстрований
статутний капітал
Операції з
акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість

686000

емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
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анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Додаткові статті –
опис статей та
вміст показників

Залишок на кiнець попереднього перiоду 31.12.2015 статутний капiтал 858 666; емiсiйнi рiзницi та iнший додатковий капiтал 17 678; резерви
переоцiнки 96 447; нерозподiлений прибуток (940 996); усього 31 795; Усього власного капiталу 31 795.

Додаткові статті –
усього за
додатковими
статтями
Залишок на
кінець звітного
періоду

1544666

17678

96447

-1168407

490384

490384

Iнформацiя вiдсутня.
Затверджено до випуску та
підписано
25.10.2016

року

Голова правління

Заступник Голови Правлiння - директор з фiнансiв Сергiй
Волков
(підпис, ініціали, прізвище)

С.В. Багацька, (056) 7870312
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Руслан Чудакiвський
(підпис, ініціали, прізвище)
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Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2016 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

357821

274808

Процентні витрати, що сплачені

-561118

-677158

Комісійні доходи, що отримані

96147

150471

Комісійні витрати, що сплачені

-42342

-26152

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток

274

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою

177388

140797

Інші отримані операційні доходи

10346

23876

-270063

-225696

-231547

-339054

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

10832

-30679

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

93505

968525

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

683365

252779

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

7248

9208

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-357000

238169

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

124675

-1309345

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком

27762

57498

Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
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Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

-3442

-520

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

1086

-552

356484

-153971

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

-232910

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж

425022

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості

-45

-76

-6673

-6516

-1412

-3364

-8130

-182156

686000

250000

-724437

-177995

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
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Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності

-38437

72005

Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти

-2192

29513

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

307725

129703

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

923027

619292

1230752

748995

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6

Iнформацiя вiдсутня.
Затверджено до випуску
та підписано
25.10.2016

року

Голова
правління

Заступник Голови Правлiння - директор з
фiнансiв Сергiй Волков
(підпис, ініціали, прізвище)

С.В. Багацька, (056) 7870312
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний
бухгалтер

Руслан Чудакiвський
(підпис, ініціали, прізвище)
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Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2016 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів
Чисте зменшення (збільшення) інших активів
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Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
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Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Iнформацiя вiдсутня.
Затверджено до випуску
та підписано
25.10.2016

року

Голова
правління

Заступник Голови Правлiння - директор з
фiнансiв Сергiй Волков
(підпис, ініціали, прізвище)

С.В. Багацька, (056) 7870312
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний
бухгалтер

Руслан Чудакiвський
(підпис, ініціали, прізвище)
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Примітки
до проміжного скороченого звіту
за 3 квартал 2016 року
№
з/п

Текст примітки

1

Iнформацiя про Банк ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (далi –
«Банк») було засновано 7 липня 1993 року згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку та у
вiдповiдностi до законодавства України. 16 липня 2009 р. була офiцiйно зареєстрована змiна назви та
органiзацiйної форми Банку iз закритого акцiонерного товариства у публiчне акцiонерне товариство. Банк
здiйснює дiяльнiсть на пiдставi загальної лiцензiї №70, оновленої Нацiональним банком України (далi –
«НБУ») 13 жовтня 2011 р., що дає йому право на проведення банкiвських операцiй, у тому числi операцiй з
iноземною валютою. Крiм цього, Банк має лiцензiї на проведення операцiй з цiнними паперами та
депозитарну дiяльнiсть, виданi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України,
термiн дiї яких був продовжений з 17 жовтня 2012 р. на необмежений строк. Банк приймає вклади вiд
населення, надає кредити та здiйснює перекази грошових коштiв на територiї України та за її межi,
проводить валютно-обмiннi операцiї, а також надає банкiвськi послуги юридичним i фiзичним особам.
Iсторично дiяльнiсть Банку спрямована на кредитування корпоративних клiєнтiв, що здiйснюють свою
дiяльнiсть у рiзних галузях економiки, та залучення депозитiв вiд населення. Юридична адреса та
мiсцезнаходження Банку: Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3. На 30 вересня 2016 р. у структурi
Банку функцiонують 42 вiддiлення по всiй територiї України (на 31 грудня 2015 р.: 52 вiддiлення). На 30
вересня 2016 р. та на 31 грудня 2015 р. 100% акцiй Банку належали компанiї Brancroft Enterprises Limited
(далi – «Акцiонер»), зареєстрованiй поза зоною ОЕСР. У 2015 роцi Банк адаптував структуру власностi
вiдповiдно до нових вимог Нацiонального банку України «Про надання вiдомостей про структуру
власностi», якi набули чинностi 21 травня 2015 р. Пiсля отримання погодження вiд НБУ 100%
опосередкована участь в банку перейшла компанiї Paramigiani Management Limited, 99% акцiй якої прямо i
ще 1% опосередковано належать Вiктору Пiнчуку. На 30 вересня 2016 р. власником 100% опосередкованої
iстотної участi в Банку є Вiктор Пiнчук.
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Умови здiйснення дiяльностi Банк здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Попри те, що економiка України
вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi економiкам, що
розвиваються. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на
ринках капiталу, iнфляцiєю та значним дефiцитом балансу державних фiнансiв i зовнiшньої торгiвлi.
Полiтичнi та соцiальнi заворушення у поєднаннi з тимчасовою окупацiєю територiї Автономної Республiки
Крим та її невизнаного приєднання до Росiйської Федерацiї, повномасштабними збройними сутичками у
певних частинах Донецької та Луганської областей та проведенням антитерористичної операцiї на
територiї цих областей i тривала полiтична невизначенiсть призвели до погiршення ситуацiї з державними
фiнансами, волатильностi фiнансових ринкiв та рiзкої девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до
основних iноземних валют. Це спричинило зниження основних економiчних показникiв, збiльшення
дефiциту державного бюджету, зменшення валютних резервiв НБУ та, як наслiдок, подальше зниження
кредитного рейтингу суверенного боргу України. Спроможнiсть українських банкiв та пiдприємств
залучати фiнансування на мiжнародних кредитних та фондових ринках суттєво обмежена. Станом на 30
вересня 2016 р. Банк мав кредити та заборгованiсть клiєнтiв, що пов’язанi з Автономною Республiкою
Крим та непiдконтрольними урядовi України територiями Донецької та Луганської областей. Керiвництво
Банку враховувало вiдомi та оцiнюванi станом на дату складання цiєї фiнансової звiтностi фактори ризику
при оцiнцi знецiнення таких кредитiв. В разi подальшого негативного розвитку подiй Банк може понести
збитки через складнощi у вiдшкодуваннi активiв, розмiщених на таких територiях або несплату
заборгованостi за кредитами компанiями, що зареєстрованi на таких територiях. Негативний ефект таких
подiй на фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку наразi не може бути визначений. У 2016 роцi
полiтичнi та економiчнi стосунки України з Росiйською Федерацiєю залишаються напруженими. Певна
частина кредитiв була надана Банком позичальникам – промисловим пiдприємствам, продукцiя яких
експортується в тому числi й до Росiйської Федерацiї. Керiвництво Банку враховувало вiдомi та оцiнюванi
станом на дату складання цiєї фiнансової звiтностi фактори ризику при оцiнцi знецiнення таких кредитiв.
Подальше погiршення полiтичних та економiчних стосункiв України з Росiйською Федерацiєю,
встановлення нових обмежень щодо експорту продукцiї українських пiдприємств до Росiї може суттєво
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вплинути на спроможнiсть таких позичальникiв Банку обслуговувати кредити. Негативний ефект таких
подiй на фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку наразi складно передбачити. У третьому кварталi
2016 року на валютному ринку зберiгався девальвацiйний тиск, який дещо зменшився завдяки отриманню
14 вересня наступного траншу вiд МВФ в рамках програми розширеного фiнансування EFF. Оскiльки
певна частина кредитiв була надана Банком в iноземних валютах, девальвацiя гривнi вiдносно цих валют
може суттєво вплинути на спроможнiсть позичальникiв обслуговувати кредити. Керiвництво Банку
враховувало вiдомi та оцiнюванi станом на дату складання цiєї фiнансової звiтностi фактори ризику при
оцiнцi знецiнення таких кредитiв. Негативний ефект подальшої девальвацiї на спроможнiсть позичальникiв
обслуговувати кредити i, як наслiдок, фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку наразi не може бути
визначений. Незважаючи на суттєвi коливання на свiтових товарних та фiнансових ринках, полiтичнi та
геополiтичнi чинники, протягом третього кварталу 2016 року фiнансовi активи країн, ринки яких
розвиваються, в тому числi України, продемонстрували вiдносну стiйкiсть до погiршення свiтової
фiнансової кон’юнктури. Зокрема, вiдновилося зростання в промисловостi, продовжували збiльшуватися
обсяги виробництва в будiвництвi та прискорилося зростання в торгiвлi. На ринку працi тривало
вiдновлення попиту на робочу силу. Рiвень iнфляцiї уповiльнився i становив 6,4% з початку року.
Стабiлiзацiя економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд успiшностi дiй, яких вживає
уряд, та зусиль НБУ з подальшої стабiлiзацiї банкiвського сектора та забезпечення безперервної фiнансової
пiдтримки України з боку мiжнародних донорiв i мiжнародних фiнансових установ, а також здатностi
української економiки загалом адекватно реагувати на змiни на ринках. При складаннi цiєї фiнансової
звiтностi було враховано вiдомi та оцiнюванi результати вищезазначених подiй на фiнансовий стан i
результати дiяльностi Банку в звiтному перiодi. Керiвництво стежить за станом розвитку поточної ситуацiї
i за необхiдностi вживає заходiв для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв, наскiльки це можливо.
Подальший негативний розвиток зазначених вище подiй може негативно впливати на фiнансовий стан та
результати дiяльностi Банку в такий спосiб, який наразi визначити неможливо. Зважаючи на це, з метою
мiнiмiзацiї ризикiв втрат Банком розроблено стратегiю розвитку на два роки. Стратегiя передбачає
реалiзацiю таких завдань: диверсифiкацiя пасивiв Банку за рахунок зростання залишкiв на поточних
рахунках клiєнтiв середнього та великого бiзнесу; збiльшення обсягiв кредитування населення та бiзнесу з
особливим акцентом на агропромислову галузь; зростання кiлькостi активних роздрiбних та корпоративних
клiєнтiв; збiльшення торговельно-комiсiйного доходу за рахунок удосконалення процесу здiйснення
операцiй на ринку Forex i документарного бiзнесу; розвиток транзакцiйного бiзнесу за рахунок
партнерських вiдносин iз торговельними мережами; пiдвищення якостi роботи iнтернет-банкiнгу; розвиток
регiональної мережi Банку.
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Основи подання фiнансової звiтностi Ця промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у
вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО (IAS) 34 «Промiжна фiнансова
звiтнiсть». Ця промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть має розглядатись у сукупностi з рiчною фiнансовою
звiтнiстю Банку станом на 31 грудня 2015 р. Функцiональна валюта та валюта представлення
Функцiональною валютою та валютою подання звiтностi є гривня (далi по тексту - «грн.»). Дана промiжна
скорочена фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень (далi по тексту – «тис. грн.»), якщо не
зазначено iнше. Офiцiйнi обмiннi курси гривнi стосовно основних валют, якi застосовувалися при
пiдготовцi цiєї промiжної скороченої фiнансової звiтностi, представленi нижче: 30 вересня 2016 Долар
США 25,911879; Росiйський рубль 0,41027; Євро 29,075719; 31 грудня 2015 Долар США 24,000667;
Росiйський рубль 0,32931; Євро 26,223129; Облiк впливу iнфляцiї Україна вважалася країною з
гiперiнфляцiйною економiкою до 31 грудня 2000 р. Вiдповiдно, Банк застосовував МСБО 29 «Фiнансова
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї». Вплив застосування МСБО 29 полягає в тому, що немонетарнi статтi
фiнансової звiтностi були перерахованi в одиницях вимiру на 31 грудня 2000 р. шляхом застосування
iндексу споживчих цiн, а в наступнi перiоди облiк здiйснювався на основi отриманої перерахованої
вартостi. Нижче показаний вплив гiперiнфляцiї: До впливу гiперiнфляцiї на 30 вересня 2016 Звiту про
фiнансовий стан: Статутний капiтал 1 521 000 Непокритий збиток (1 144 741) Вплив гiперiнфляцiї : Звiту
про фiнансовий стан Статутний капiтал 23 666 Непокритий збиток (23 666) Пiсля впливу гiперiнфляцiї на
30 вересня 2016 Звiту про фiнансовий стан: Статутний капiтал 1 544 666Непокритий збиток (1 168 407)

4

Основнi положення облiкової полiтики Принципи облiку, прийнятi при пiдготовцi цiєї промiжної
скороченої фiнансової звiтностi вiдповiдають принципам, що застосовувалися при пiдготовцi фiнансової
звiтностi Банку за рiк, що завершився 31 грудня 2015 р., за винятком прийнятих з 1 сiчня 2016 р. нових
стандартiв та iнтерпретацiй, зазначених нижче: -Роз’яснення методiв нарахування амортизацiї основних
засобiв та нематерiальних активiв – Змiни МСБО 16 та МСБО 38 (випущенi 12 травня 2014 р. i вступають в
силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати). -Щорiчнi удосконалення
МСФЗ 2014 року (випущенi у вереснi 2014 року i набувають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1
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сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати). -«Розкриття iнформацiї» – Змiни МСБО 1 (випущенi у груднi 2014 року i
набувають чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати). -МСФЗ 14
«Вiдстроченi платежi за дiяльнiсть, що здiйснюється за регульованими тарифами» (випущений у сiчнi 2014
року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати). -«Облiк
операцiй з придбання часток участi у спiльних операцiях» - Змiни МСФЗ 11 (випущенi 6 травня 2014 р. i
набувають чинностi для перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати). -«Сiльське господарство:
рослини довготривалого вирощування» - Змiни МСБО 16 та МСБО 41 (випущенi 30 червня 2014 р. i
набувають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2016 р.). -«Продаж або внесок активiв в
асоцiйоване або спiльне пiдприємство iнвестором» - Змiни МСФЗ 10 та МСБО 28 (випущенi 11 вересня
2014 р. i набувають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати). «Застосування виключення з вимоги консолiдацiї для iнвестицiйних компанiй» - Змiни МСФЗ 10, МСФЗ 12
та МСБО 28 (випущенi у груднi 2014 року, офiцiйна дата набуття чинностi вiдкладена на невизначений
термiн)). -«Метод дольової участi в окремих фiнансових звiтах» - Змiни МСБО 27 (випущенi 12 серпня
2014 р. i набувають чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати). Змiни до МСФЗ 2 «Платiж на основi акцiй» (випущенi 20 червня 2016 р. i набувають чинностi для рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати). Зазначенi стандарти та тлумачення за
оцiнками керiвництва Банку не мають суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
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Суттєвi облiковi судження та оцiнки Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд
керiвництва формування суджень, оцiнок i припущень, що впливають на застосування облiкової полiтики.
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Судження, оцiнки i припущення, що були
застосованi при складаннi цiєї промiжної скороченої фiнансової звiтностi не вiдрiзняються вiд тих, що були
застосованi при складаннi рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2015 р. Вiдповiдно до постанови
Правлiння НБУ вiд 24 лютого 2015 р. №129 та постанови Правлiння вiд 12 травня 2015р. №314, а також за
результатами дiагностичного обстеження згiдно з вимогами постанови Правлiння Нацiонального банку вiд
15 квiтня 2015 р. № 260 «Про здiйснення дiагностичного обстеження банкiв» Банк подав до НБУ План
заходiв щодо усунення порушень економiчних нормативiв в тому числi План реструктуризацiї активiв, а
також План заходiв щодо приведення нормативу максимального розмiру кредитного ризику за операцiями
з пов’язаними з Банком особами у вiдповiднiсть до нормативних вимог, вiдповiдно до яких Банк планує
усунути порушення економiчних нормативiв у строк до 1 сiчня 2019 р. План заходiв щодо усунення
порушень економiчних нормативiв в тому числi План реструктуризацiї активiв, а також План заходiв щодо
приведення нормативу максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов’язаними з Банком
були затвердженi рiшенням Акцiонера Банку, погодженi Постановою Правлiння НБУ вiд 28 квiтня 2016 р.
№304/БТ та наразi виконуються Банком.
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Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають: 30 вересня 2016 (аудит не
проводився) Готiвковi кошти 140 200; Залишки коштiв на поточних рахунках у банках 791 726; Залишки
коштiв на рахунку в НБУ 298 826; Депозитнi сертифiкати НБУ -; Усього грошовi кошти та їх еквiваленти 1
230 752. 31 грудня 2015 Готiвковi кошти 165 033; Залишки коштiв на поточних рахунках у банках 193 112;
Залишки коштiв на рахунку в НБУ 44 882; Депозитнi сертифiкати НБУ 520 456; Усього грошовi кошти та
їх еквiваленти 923 483. На 31 грудня 2015 р. депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком
України, зi строком погашення до 30 днiв включаються до статтi «Грошовi кошти та їх еквiваленти»
оскiльки мають незначний ризик змiни вартостi та можуть вiльно конвертуватися у вiдому грошову суму.
Банк зобов’язаний щодня забезпечувати наявнiсть залишку на початок дня на кореспондентському рахунку
в Нацiональному банку України у розмiрi 40% вiд суми обов’язкового резерву за попереднiй мiсяць, що
станом на 30 вересня 2016 року становить 116 508 тис. грн. (31 грудня 2015 р.: 106 810 тис. грн.).
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Кошти в iнших банках Кошти в iнших банках включають: 30 вересня 2016 (аудит не проводився)
Гарантiйнi депозити в iнших банках 121 162; Кореспондентськi рахунки в iнших банках 27 904 Кошти в
iнших банках 149 066 Резерв пiд зменшення корисностi за коштами в iнших банках (1 441) Усього коштiв в
iнших банках 147 625 31 грудня 2015 Гарантiйнi депозити в iнших банках 127 546; Кореспондентськi
рахунки в iнших банках 15 651 Кошти в iнших банках 143 197 Резерв пiд зменшення корисностi за
коштами в iнших банках (945) Усього коштiв в iнших банках 142 252 Станом на 30 вересня 2016 р.
гарантiйнi депозити включають покриття за зобов’язаннями Банку як принципального члена мiжнародних
платiжних систем, розмiщене в одному банку країни ОЕСР, на суму 87 323 тис. грн. (31 грудня 2015 р.: 83
498 тис. грн.), гарантiйнi депозити у сумi 21 555 тис. грн. (31 грудня 2015 р.: 33 523 тис. грн.) для
забезпечення розрахункiв у формi акредитивiв, депозит, розмiщений в одному українському банку у якостi
забезпечення за операцiями з платiжними картами клiєнтiв Банку, в сумi 12 025 тис. грн. (31 грудня 2015 р.:
10 284 тис. грн.) та депозит у сумi 259 тис. грн. (31 грудня 2015 р.: 240 тис. грн.), який виступає
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гарантiйним забезпеченням за операцiями з використанням мiжнародних систем переказiв. (Примiтка 18)
Протягом звiтного перiоду, що закiнчився 30 вересня 2016 р., Банк здiйснив вiдрахування до резерву у сумi
206 тис. грн. (30 вересня 2015 р.: вiдрахування до резерву у сумi 1 907 тис. грн.), яке розкрите у звiтi про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за статтею «Вiдновлення/(Вiдрахування до) резерву пiд
знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках». Резерв пiд зменшення корисностi за коштами в iнших
банках протягом звiтного перiоду, що закiнчився 30 вересня 2016 р., зазнав впливу змiни курсiв у сумi 290
тис. грн. (30 вересня 2015 р.: мiнус 172 тис. грн.).
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Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Кредити та заборгованiсть клiєнтiв включають: 30 вересня 2016 (аудит
не проводився) Кредити юридичним особам 5 516 496; Кредити фiзичним особам 527 397: iпотека 65 668;
авто кредити 68 444; кредитнi карти 123 830; iншi 269 455 Кредити клiєнтам 6 043 893 Резерв пiд
зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв (1 730 153) Усього кредити клiєнтам 4 313
740 31 грудня 2015 Кредити юридичним особам 6 012 793; Кредити фiзичним особам 448 928: iпотека 60
107; авто кредити 63 037; кредитнi карти 77 951; iншi 247 833 Кредити клiєнтам 6 461 721 Резерв пiд
зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв (1 807 407) Усього кредити клiєнтам 4 654
314. На 30 вересня 2016 р. кредити, наданi п’яти найбiльшим групам позичальникiв, серед яких немає
позичальникiв, якi б були пов’язаними з Банком особами, становлять 2 130 311 тис. грн. або 35,2% вiд
загальної суми кредитiв клiєнтам (31 грудня 2015 р.: 1 929 016 тис. грн. або 29,9%). Станом на 30 вересня
2016 р. Банком сформовано резерв пiд зменшення корисностi за кредитами юридичним особам у сумi 1 399
970 тис. грн. (31 грудня 2015 р.: 1 518 156 тис. грн.), за кредитами фiзичним особам – 330 183 тис. грн. (31
грудня 2015 р.: 289 251 тис. грн.). Протягом дев’ятимiсячного перiоду, що закiнчився 30 вересня 2016 р.,
Банк здiйснив вiдрахування до резерву пiд зменшення корисностi за кредитами у сумi 261 766 тис. грн. (30
вересня 2015 р.: 623 770 тис. грн.), було списано за рахунок резерву кредитiв та авансiв клiєнтам на суму
466 351 тис. грн. (30 вересня 2015 р.: 172 511 тис. грн.) та вплив змiни курсу гривнi до iноземних валют на
суму сформованого резерву становив 127 331 тис. грн. (30 вересня 2015 р.: 145 238 тис. грн.). Сума витрат
на формування резерву протягом звiтного перiоду вiдрiзняється вiд суми, облiкованої у прибутку чи збитку
за перiод, внаслiдок вiдшкодування попередньо списаних як безнадiйнi кредитiв у сумi 12 645 тис. грн. (30
вересня 2015 р.: 11 883 тис. грн.).
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Iнвестицiйна нерухомiсть Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi, первiсно отриманi шляхом стягнення
застави, вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю. Змiна справедливої вартостi
iнвестицiйної нерухомостi: 2016 На 1 сiчня 319 597 Оприбуткування заставного майна 132 833
Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу (Примiтка 12) (10 679) Переведення з
необоротних активiв, утримуваних для продажу (Примiтка 12) 74 365 Переведення з iнших активiв 9 904
Капiтальнi iнвестицiї на реконструкцiю 45 Прибутки вiд переоцiнки до справедливої вартостi 259 292 На 30
вересня (аудит не проводився) 785 357 2015 На 1 сiчня 165 413 Оприбуткування заставного майна Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу (Примiтка 12) (6 060) Переведення з
необоротних активiв, утримуваних для продажу (Примiтка 12) 82 045 Переведення з iнших активiв Капiтальнi iнвестицiї на реконструкцiю 76 Прибутки вiд переоцiнки до справедливої вартостi - На 30
вересня (аудит не проводився) 241 474. Банк здає об’єкти iнвестицiйної нерухомостi в операцiйну оренду
третiм особам i не використовує їх у власних цiлях. Протягом дев’ятимiсячного перiоду, що закiнчився 30
вересня 2016 р., Банк отримав 4 719 тис. грн. (30 вересня 2015 р.: 3 083 тис. грн.) орендних доходiв, якi
вiдображенi у складi iнших доходiв у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Протягом
звiтного перiоду Керiвництвом Банку були ухваленi рiшення перевести частину об’єктiв iнвестицiйної
нерухомостi до складу необоротних активiв, утримуваних для продажу, з подальшою реалiзацiєю цих
об’єктiв за ринковими цiнами. (Примiтка 12). Крiм цього, частина об’єктiв, що утримувалися для продажу
та в запасах (iншi нефiнансовi активи) були об’єднанi у цiлiснi майновi комплекси i класифiкованi як
iнвестицiйна нерухомiсть з метою передачi в операцiйну оренду та отримання прибутку. Такi об’єкти
класифiкованi за справедливою вартiстю, визначеною на пiдставi звiтiв незалежних оцiнювачiв. Результат
вiд дооцiнки цих об’єктiв склав 259 292 тис. грн., який вiдображений у звiтi про прибутки та збитки та
iнший сукупний дохiд.
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Iншi фiнансовi та нефiнансовi активи Iншi фiнансовi та нефiнансовi активи на: 30 вересня 2016 (аудит не
проводився) Iншi фiнансовi активи Нарахованi доходи до отримання 36 758; Дебiторська заборгованiсть за
розрахунками з клiєнтами 29 451; Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з банками 24 837; Кошти в
iнших банках, що обмеженi у користуваннi 955; Iнше 134; Iншi фiнансовi активи 92 135; Резерв пiд
зменшення корисностi за iншими фiнансовими активами (43 158); Усього iншi фiнансовi активи 48 977;
Iншi активи Передплаченi витрати 15 577; Розрахунки з працiвниками Банку 7 862; Запаси 695; Банкiвськi
метали 581; Податки та обов’язковi платежi, сплаченi авансом, за виключенням податку на прибуток 478;
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Iншi активи 25 193; Резерв пiд зменшення корисностi за iншими активами (10 771); Усього iншi активи 14
422. 31 грудня 2015 Iншi фiнансовi активи Нарахованi доходи до отримання 24 206; Дебiторська
заборгованiсть за розрахунками з клiєнтами 4 211; Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з банками -;
Кошти в iнших банках, що обмеженi у користуваннi 699 451; Iнше 124; Iншi фiнансовi активи 727 992;
Резерв пiд зменшення корисностi за iншими фiнансовими активами (21 971); Усього iншi фiнансовi активи
706 021; Iншi активи Передплаченi витрати 5 950; Розрахунки з працiвниками Банку 7 347; Запаси 2 526;
Банкiвськi метали 547; Податки та обов’язковi платежi, сплаченi авансом, за виключенням податку на
прибуток 42; Iншi активи 16 412; Резерв пiд зменшення корисностi за iншими активами (7 297); Усього
iншi активи 9 115. На 31 грудня 2015 р. Банк мав залишки на рахунках в одному банку країни Європи, що
не входить до складу ОЕСР, в розмiрi 18 088 тис. дол. США та 10 107 тис. євро, якi було розкрито в статтi
«Кошти в iнших банках, що обмеженi у користуваннi». Протягом звiтного перiоду вiдбулось повернення
цих коштiв вiдповiдно до графiку, передбаченому Програмою фiнансового оздоровлення, затвердженою
Наглядовою радою Банку. Станом на 30 вересня 2016 р. грошовi коши в сумi 696 тис. грн. на
кореспондентському рахунку в одному українському банку обмеженi у користуваннi. (Примiтка 18).
Протягом звiтного перiоду, що закiнчився 30 вересня 2016 р., Банк набув право власностi на необоротнi
активи у сумi 9 904 тис. грн. шляхом реалiзацiї права заставодержателя, якi в подальшому були об’єднанi з
активами, утримуваними з метою продажу, у цiлiсний майновий комплекс та класифiкованi в iнвестицiйну
нерухомiсть з метою отримання прибутку вiд оренди. (Примiтки 9 та 12). Протягом звiтного перiоду, що
закiнчився 30 вересня 2016 р., Банк здiйснив вiдрахування до резерву за iншими фiнансовими та
нефiнансовими активами у сумi 23 599 тис. грн. (30 вересня 2015 р.: 11 470 тис. грн.), списано за рахунок
резерву 178 тис. грн. (30 вересня 2015 р.: 649 тис. грн.), вплив змiни курсу гривнi до iноземних валют на
суму сформованого резерву становить 1 240 тис. грн. (30 вересня 2015 р.: 1 791 тис. грн.).
Вiдстрочений податковий актив У вiдповiдностi до Податкового кодексу України ставка податку на
прибуток пiдприємств на 1 жовтня 2016 та на 1 сiчня 2016 рр. становила 18%. Суми вiдстрочених
податкових активiв i зобов’язань були визначенi Банком iз застосуванням зазначеної ставки податку на
прибуток, яка дiятиме i для перiоду, що починається з 1 жовтня 2016 р. Складовi пiльги iз податку на
прибуток, визнанi у складi прибуткiв та збиткiв за перiод, що закiнчився: 30 вересня 2016 аудит не
проводився) Пiльга з вiдстроченого податку – виникнення та зменшення тимчасових рiзниць (10 374);
Пiльга з податку на прибуток (10 374); 30 вересня 2015 (аудит не проводився) Пiльга з вiдстроченого
податку – виникнення та зменшення тимчасових рiзниць (48 347); Пiльга з податку на прибуток (48 347);
Рiзниця мiж очiкуваною сумою пiльги (витрат) iз податку на прибуток, розрахованою iз застосуванням
дiючої ставки оподаткування до прибутку до оподаткування, i фактичною сумою пiльги (витрат) iз податку
на прибуток подана в такий спосiб: 30 вересня 2016 (аудит не проводився) Збиток до оподаткування (237
785); Очiкувана сума пiльги iз податку на прибуток, розрахована згiдно з дiючою ставкою податку (42 801);
18,0% ; Податковi рiзницi, що вiднесенi до майбутнiх перiодiв 32 249; -13,6%; Чиста сума витрат, не
визнаних в податковому облiку 178; -0,1%; Пiльга з податку на прибуток (10 374); 4,3%; 30 вересня 2015
(аудит не проводився) Збиток до оподаткування (608 362); Очiкувана сума пiльги iз податку на прибуток,
розрахована згiдно з дiючою ставкою податку (109 505); 18,0%; Податковi рiзницi, що вiднесенi до
11
майбутнiх перiодiв 58 896; -24,8%; Чиста сума витрат, не визнаних в податковому облiку 2 262; -1,0%;
Пiльга з податку на прибуток (48 347); -7,8%; На 30 вересня 2016 р. та 31 грудня 2015 р. вiдстроченi
податковi активи та зобов’язання вiдносяться до таких статей: На 31 грудня 2015 Актив/ (Зобов’язання)
Резерви пiд зменшення корисностi за кредитами 141 138; Амортизована вартiсть коштiв в банках 162;
Зменшення корисностi iнших активiв 5 202; Iншi активи 966; Iншi зобов’язання (124); Iншi тимчасовi
рiзницi 328; Переоцiнена вартiсть iнвестицiйної нерухомостi (9 497); Основнi засоби та нематерiальнi
активи 2 873; Вiд'ємне значення об'єкта оподаткування минулих перiодiв 4 111; Усього 145 159; Визнано у
складi прибуткiв та збиткiв Пiльга/ (Витрати) Резерви пiд зменшення корисностi за кредитами (58 177);
Амортизована вартiсть коштiв в банках (162); Зменшення корисностi iнших активiв 1 036; Iншi активи
(641); Iншi зобов’язання (149); Iншi тимчасовi рiзницi (328); Переоцiнена вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi 1 409; Основнi засоби та нематерiальнi активи (1 400); Вiд'ємне значення об'єкта
оподаткування минулих перiодiв 68 786; Усього 10 374; На 30 вересня 2016 (аудит не проводився)Актив/
(Зобов’язання) Резерви пiд зменшення корисностi за кредитами 82 961; Амортизована вартiсть коштiв в
банках -; Зменшення корисностi iнших активiв 6 238; Iншi активи 325; Iншi зобов’язання (273); Iншi
тимчасовi рiзницi -; Переоцiнена вартiсть iнвестицiйної нерухомостi (8 088); Основнi засоби та
нематерiальнi активи 1 473; Вiд'ємне значення об'єкта оподаткування минулих перiодiв 72 897; Усього 155
532.
12

Необоротнi активи, утримуванi для продажу Станом на 30 вересня 2016 р. необоротнi активи, утримуванi
для продажу, представленi наступними активами: земельнi дiлянки у сумi 453 039 тис. грн. (31 грудня 2015
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р.: 453 437 тис. грн.), нежитловi будiвлi та споруди у сумi 8 639 тис. грн. (31 грудня 2015 р.: 7 599 тис. грн.),
житловi будiвлi у сумi 6 059 тис. грн. (31 грудня 2015 р.: 6 059 тис. грн.), майновi комплекси у сумi 63 546
тис. грн. (31 грудня 2015 р.: 1 461 тис. грн.) та iншi активи у сумi 903 тис. грн. (31 грудня 2015 р.: 2 760 тис.
грн.). Змiна в складi необоротних активiв, утримуваних для продажу: 2016 На 1 сiчня 471 316; Стягнення
застави, прийнятої в забезпечення за кредитами 138 716; Рекласифiкацiї з iнвестицiйної нерухомостi
(Примiтка 9) 10 679; Рекласифiкацiї в iнвестицiйну нерухомiсть (Примiтка 9) (74 365); Рекласифiкацiї з
основних засобiв 1 264; Продаж активiв, призначених для продажу (15 424); На 30 вересня (аудит не
проводився) 532 186; 2015 На 1 сiчня 6 446; Стягнення застави, прийнятої в забезпечення за кредитами 559
005; Рекласифiкацiї з iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 9) 6 060; Рекласифiкацiї в iнвестицiйну
нерухомiсть (Примiтка 9) (82 045); Рекласифiкацiї з основних засобiв 347; Продаж активiв, призначених
для продажу (8 255); На 30 вересня (аудит не проводився) 481 558.
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Кошти банкiв Кошти банкiв включають: 30 вересня 2016(аудит не проводився) Кредити НБУ -; Поточнi
рахунки iнших банкiв 43; Усього кошти банкiв 43; 31 грудня 2015 Кредити НБУ 357 000 Поточнi рахунки
iнших банкiв 40 Усього кошти банкiв 357 040 Протягом звiтного перiоду Банк достроково погасив
заборгованiсть за залученим в 2015 роцi стабiлiзацiйним кредитом НБУ в розмiрi 357 000 тис. грн. Перший
транш на суму 89 250 тис. грн. було перераховано 23 травня 2016 року, другий на суму 50 000 тис. грн. - 10
серпня 2016 року та залишок, який Банк перерахував наприкiнцi серпня 2016 року. Згiдно з графiком
погашення мало завершитися 1 квiтня 2017 року. Станом на 30 вересня 2016 р. з нерухомого майна, що
належить Банку, залишковою вартiстю 113 719 тис. грн. знято обтяження у зв’язку з достроковим
погашенням коштiв, якi були залученi вiд НБУ.

Борговi цiннi папери, емiтованi банком На 30 вересня 2016 р. борговi цiннi папери представленi ощадними
14 (депозитними) сертифiкатами фiзичних осiб на суму 190 423 тис. грн. (31 грудня 2015 р.: 150 560 тис. грн.),
з яких сертифiкати на суму 19 211 тис. грн. (31 грудня 2015 р.: -.) є сертифiкатами на вимогу.
Субординований борг На 31 грудня 2015 р. субординований кредит складав 28 000 тис. дол. США. В груднi
2015 року Акцiонер Банку прийняв рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку у розмiрi 28 000
15
тис. дол. США. 3 лютого 2016 р. грошовi кошти вiд дострокового погашення субординованого боргу були
перерахованi в повному обсязi на збiльшення статутного капiталу Банку (Примiтка 17).
Iншi фiнансовi та нефiнансовi зобов’язання 30 вересня 2016 (аудит не проводився) Iншi фiнансовi
зобов’язання Нарахованi витрати 3 388; Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з клiєнтами3 053;
Резерв на покриття збиткiв за зобов’язаннями, пов’язаними з кредитуванням (Примiтка 18) 21; Iнше1 029;
Усього iншi фiнансовi зобов’язання 7 491; Iншi нефiнансовi зобов’язання Суми до сплати до Фонду
гарантування вкладiв фiзичних осiб 13 484; Зобов’язання зi сплати податкiв та iнших обов’язкових
платежiв, за виключенням податку на прибуток 9 242; Нарахованi виплати за невикористаними
вiдпустками 8 318; Доходи майбутнiх перiодiв 3 229; Нарахованi виплати членам Спостережної ради 1 943;
Нарахування персоналу за заробiтною платою 162; Кредиторська заборгованiсть за придбанi нематерiальнi
16
активи –; Iнше 1 412; Усього iншi зобов’язання 37 790. 31 грудня 2015 Iншi фiнансовi зобов’язання
Нарахованi витрати 2 249; Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з клiєнтами 5 609; Резерв на
покриття збиткiв за зобов’язаннями, пов’язаними з кредитуванням (Примiтка 18) 1 094; Iнше 1 674; Усього
iншi фiнансовi зобов’язання 10 626; Iншi нефiнансовi зобов’язання Суми до сплати до Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб 10 864; Зобов’язання зi сплати податкiв та iнших обов’язкових платежiв, за
виключенням податку на прибуток 8 880; Нарахованi виплати за невикористаними вiдпустками 7 570;
Доходи майбутнiх перiодiв 714; Нарахованi виплати членам Спостережної ради -; Нарахування персоналу
за заробiтною платою 88; Кредиторська заборгованiсть за придбанi нематерiальнi активи 1 073; Iнше 111;
Усього iншi зобов’язання 29 300.
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Статутний капiтал На 30 вересня 2016 р. та 31 грудня 2015 р. номiнальна вартiсть простих акцiй становить
1 гривню за одну просту акцiю. Усi простi акцiї повнiстю сплаченi, мають рiвнi права голосу, права на
отримання дивiдендiв, а також на повернення капiталу. Протягом дев’ятимiсячних перiодiв, що
завершилися 30 вересня 2016 та 2015 рр., та до дати затвердження цiєї фiнансової звiтностi Банк не
оголошував сплату дивiдендiв. На 30 вересня 2016 р. зареєстрований статутний капiтал Банку становить 1
521 000 тис грн. (31 грудня 2015 р.: 835 000 тис. грн.). 18 грудня 2015 р. Акцiонером Банку було прийняте
рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку на суму 686 000 тис. грн. за рахунок додаткового
розмiщення простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi. На виконання цього рiшення мiж
Банком та Акцiонером було укладено Договiр купiвлi-продажу акцiй вiд 3 лютого 2016 р. та здiйснено
оплату повної вартостi додаткових акцiй Банку. Державна реєстрацiя змiн до Статуту вiдбулася 1 червня
2016 року.
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Договiрнi та умовнi зобов’язання Юридичнi питання У ходi звичайної дiяльностi Банк є об’єктом судових
позовiв i претензiй. Станом на 30 вересня 2016 р. в межах судового процесу було винесене судове рiшення
про стягнення з Банку коштiв в сумi 4 505 тис. доларiв США на користь боржника. Зазначене рiшення
оскаржено Банком. Керiвництво впевнено в законностi власних позицiй, якi пiдтриманi Спостережною
радою Банку. Оподаткування та вiдповiднiсть вимогам законодавства Українське законодавство, що
регулює питання оподаткування та проведення iнших операцiй, продовжує розвиватись по мiрi переходу
до ринкової економiки. Законодавчi i нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiї
залежать вiд точки зору мiсцевих, обласних та центральних органiв державної влади та iнших урядових
органiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певнi питання не спiвпадають. Керiвництво вважає, що Банк
дотримується вимог нормативних актiв та законодавства, а всi передбаченi законодавством податки
нараховуються та сплачуються. У випадках, коли ймовiрнiсть ризику вiдтоку ресурсiв є високою, Банк
нараховує податковi зобов’язання на пiдставi оцiнок керiвництва. Зобов’язання, якi можуть виникнути в
результатi таких непередбачених обставин, пов’язаних з його операцiйною дiяльнiстю, не матимуть
бiльшого впливу на Банк, нiж на iншi подiбнi установи в Українi. Договiрнi та умовнi зобов’язання
Договiрнi та умовнi вiдкличнi зобов’язання кредитного характеру на: 31 грудня 2015 Гарантiї 116 074;
Акредитиви 693 546; Авалi 126; Усього 809 746; Грошове забезпечення за акредитивами i гарантiями (715
193); Резерв на покриття збиткiв за зобов’язаннями, пов’язаними з кредитуванням (1 094); Договiрнi та
умовнi зобов’язання 93 459; Станом на 30 вересня 2016 р. невибранi клiєнтами кредитнi лiнiї, наданi
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Банком, складали 2 004 529 тис. грн. (31 грудня 2015 р.: 1 684 612 тис. грн.). Запит клiєнтами кредитних
коштiв iз цих вiльних лiмiтiв в обов’язковому порядку узгоджується з Банком, причому Банк має право
вiдмовити у видачi кредиту в разi погiршення кредитоспроможностi потенцiйного позичальника,
недотримання клiєнтом необхiдних кредитних процедур або з iнших причин. Всi договiрнi зобов’язання
Банку за договорами операцiйної оренди є вiдкличними. За перiод, що завершився 30 вересня 2016 р. Банк
здiйснив розформування резерву за зобов’язаннями в сумi 1 179 тис. грн. (30 вересня 2015 р.:
доформування в сумi 194 тис. грн.), вплив змiни курсу гривнi до iноземних валют на суму сформованого
резерву становив 106 тис. грн. (30 вересня 2015 р.: 170 тис. грн.) Активи, переданi в заставу, та активи з
обмеженим використанням Станом на 30 вересня 2016 р. Банком розмiщенi наступнi гарантiйнi депозити:
покриття за зобов’язаннями Банку як принципального члена мiжнародних платiжних систем, розмiщене в
одному банку країни ОЕСР, на суму 87 323 тис. грн. (31 грудня 2015 р.: 83 498 тис. грн.), гарантiйнi
депозити у сумi 21 555 тис. грн. (31 грудня 2015 р.: 33 523 тис. грн.) для забезпечення розрахункiв у формi
акредитивiв, депозит, розмiщений в одному українському банку у якостi забезпечення за операцiями з
платiжними картами клiєнтiв Банку, в сумi 12 025 тис. грн. (31 грудня 2015 р.: 10 284 тис. грн.) та депозит у
сумi 259 тис. грн. (31 грудня 2015 р.: 240 тис. грн.), який виступає гарантiйним забезпеченням за
операцiями з використанням мiжнародних систем переказiв. (Примiтка 7). Станом на 30 вересня 2016 р. за
постановою державного виконавця вiд 26.09.2016 р. по судовому позову накладено арешт на майно Банку у
межах суми стягнення - 4 505 тис. доларiв США та 59 тис. грн. (Примiтка 10).
Чистий комiсiйний дохiд Чистий комiсiйний дохiд за дев’ятимiсячний перiод, що завершився: 30 вересня
2016 (аудит не проводився) Комiсiйнi доходи Розрахунково-касове обслуговування 88 389; Операцiї з
конвертацiї валюти 13 536; Гарантiї та акредитиви 3 180; Операцiї з цiнними паперами 328; Iнше 2 754;
Усього 108 187; Комiсiйнi витрати Розрахунково-касове обслуговування (35 084); Комiсiйнi витрати за
програмами лояльностi для клiєнтiв (6 635); Комiсiйнi витрати за гарантiями та акредитивами (623); Усього
19
(42 342); Чистий комiсiйний дохiд 65 845; 30 вересня 2015 (аудит не проводився) Комiсiйнi доходи
Розрахунково-касове обслуговування 86 570; Операцiї з конвертацiї валюти 80 294; Гарантiї та акредитиви
1 587; Операцiї з цiнними паперами -; Iнше 2 172; Усього 170 623; Комiсiйнi витрати Розрахунково-касове
обслуговування (23 800); Комiсiйнi витрати за програмами лояльностi для клiєнтiв (1 694); Комiсiйнi
витрати за гарантiями та акредитивами (660); Усього (26 154); Чистий комiсiйний дохiд 144 469.
Iншi операцiйнi доходи та Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати За дев’ятимiсячний перiод, що
закiнчився 30 вересня 2016 р., Банк отримав iншi операцiйнi доходи в сумi 10 626 тис. грн. (30 вересня 2015
р.: 9 572 тис. грн.), в тому числi доходи вiд оперативного лiзингу (оренди) в сумi 5 006 тис. грн. (30 вересня
2015 р.: 3 316 тис. грн.) та доходи вiд продажу заставного майна, що перейшло у власнiсть Банку, в сумi 1
418 тис. грн. (30 вересня 2015 р.: 2 254 тис. грн.). Нижче представленi адмiнiстративнi та iншi операцiйнi
20 витрати, якi понесенi Банком за перiод, що закiнчився: 30 вересня 2016 (аудит не проводився) Витрати на
персонал 143 499; Виплати до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 38 180; Витрати на оперативний
лiзинг (оренду) 20 807; Професiйнi послуги 16 916; Експлуатацiйнi та господарськi витрати 15 570;
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 10 869; Витрати на стягнення боргiв 10 844;
Послуги зв’язку 10 837; Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв 6 750;
Маркетинг та реклама 3 790; Податки та iншi обов’язковi платежi, крiм податку на прибуток 3 328; Витрати
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на вiдрядження 3 231; Iнкасаторськi послуги 2 065; Витрати пiд час первiсного визнання фiнансових
iнструментiв -; Iнше 2 356; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 289 042. 30 вересня 2015 (аудит не
проводився) Витрати на персонал 128 190; Виплати до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 36 533;
Витрати на оперативний лiзинг (оренду) 21 819; Професiйнi послуги 6 259; Експлуатацiйнi та господарськi
витрати 14 362; Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 11 778; Витрати на стягнення
боргiв 1 340; Послуги зв’язку 9 262; Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв 7
965; Маркетинг та реклама 2 752; Податки та iншi обов’язковi платежi, крiм податку на прибуток 1 227;
Витрати на вiдрядження 1 818; Iнкасаторськi послуги 1 034; Витрати пiд час первiсного визнання
фiнансових iнструментiв 517; Iнше 4 590; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 249 446.
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Базисний та розбавлений збиток на акцiю Базисний та розбавлений збиток на одну акцiю включає: 30
вересня 2016 (аудит не проводився) Збиток за перiод, що завершився (227 411); Середньорiчна кiлькiсть
простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 1 140 445; Чистий базисний збиток (виражений в гривнах на акцiю) (0,20);
30 вересня 2015 (аудит не проводився) Збиток за перiод, що завершився (560 015); Середньорiчна кiлькiсть
простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 650 018; Чистий базисний збиток (виражений в гривнах на акцiю) (0,86).
Протягом дев’ятимiсячних перiодiв, що завершилися 30 вересня 2016 та 2015 рр., у Банку не було
фiнансових iнструментiв, якi могли б призвести до розбавлення збитку на акцiю внаслiдок їх конвертацiї у
акцiї.

Операцiї з пов’язаними сторонами Банк у ходi своєї звичайної дiяльностi надає кредити клiєнтам, залучає
депозити, а також здiйснює iншi операцiї з пов’язаними сторонами. Для складання цiєї промiжної
скороченої фiнансової звiтностi сторони вважаються пов’язаними, якщо одна з них має можливiсть
контролювати iншу, знаходиться пiд спiльним контролем або може мати суттєвий вплив при прийняттi
фiнансових та управлiнських рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, що можуть являти
собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх
юридичнiй формi. Пов’язаними сторонами не вважаються суб’єкти господарювання, просто тому, що вони
мають спiльного iз Банком директора або iншого члена провiдного управлiнського персоналу, або тому, що
член ключового управлiнського персоналу Банку має суттєвий вплив на iнший суб’єкт господарювання.
Керiвництво Банку вважає, що умови, за якими здiйснюються операцiї з пов’язаними сторонами, не
вiдрiзнялись вiд аналогiчних, що пропонуються для непов’язаних осiб. Залишки на рахунках пов’язаних
сторiн станом на 30 вересня 2016 р.: Материн-ська компанiя Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi
вiдсотковi ставки: UAH – 45,5%) -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для
частки) -; Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж -; Iншi фiнансовi активи -;
Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4,6%, USD – 4,1%, EUR – 3,1%) 777; Найбiльшi
учасники (акцiонери) банку Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 45,5%)
-; Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) -; Резерв пiд знецiнення цiнних
паперiв в портфелi банку на продаж -; Iншi фiнансовi активи -; Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки:
UAH – 4,6%, USD – 4,1%, EUR – 3,1%) 6 253; Компанiї пiд спiльним контролем Кредити та заборгованiсть
клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 45,5%) -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12%
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володiння для частки) -; Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж -; Iншi фiнансовi
активи 1; Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4,6%, USD – 4,1%, EUR – 3,1%) 11 369;
Провiдний управлiн-ський персонал Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH
– 45,5%) 110; Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) -; Резерв пiд
знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж -; Iншi фiнансовi активи -; Кошти клiєнтiв
(договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4,6%, USD – 4,1%, EUR – 3,1%) 2 285; Асоцiйованi компанiї Кредити
та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 45,5%) -; Цiннi папери в портфелi банку на
продаж (10-12% володiння для частки) 13; Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на
продаж (13); Iншi фiнансовi активи -; Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4,6%, USD –
4,1%, EUR – 3,1%) –; Iншi пов’язанi сторони Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi
ставки: UAH – 45,5%) 13; Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) -;
Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж -; Iншi фiнансовi активи -; Кошти
клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4,6%, USD – 4,1%, EUR – 3,1%) 7 134; Усього Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 45,5%) 123; Цiннi папери в портфелi банку на
продаж (10-12% володiння для частки) 13; Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на
продаж (13); Iншi фiнансовi активи 1; Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4,6%, USD –
4,1%, EUR – 3,1%) 27 818. Залишки на рахунках пов’язаних сторiн станом на 31 грудня 2015 р.: Материнська компанiя Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 44%) -; Резерв пiд
зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж
(10-12% володiння для частки) -; Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж -; Iншi
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фiнансовi активи -; Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4%, USD – 2,9%, EUR – 4,0%) 869;
Субординований борг (договiрна вiдсоткова ставка: USD – 0,1%) 672 418. Найбiльшi учасники (акцiонери)
банку Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 44%) -; Резерв пiд
зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж
(10-12% володiння для частки) -; Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж -; Iншi
фiнансовi активи -; Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4%, USD – 2,9%, EUR – 4,0%) 15
607; Субординований борг (договiрна вiдсоткова ставка: USD – 0,1%) -; Компанiї пiд спiльним контролем
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 44%) -; Резерв пiд зменшення
корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12%
володiння для частки) -; Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж -; Iншi фiнансовi
активи 3; Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4%, USD – 2,9%, EUR – 4,0%) 18 253;
Субординований борг (договiрна вiдсоткова ставка: USD – 0,1%) -. Провiдний управлiн-ський персонал
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 44%) 15; Резерв пiд зменшення
корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв (1); Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12%
володiння для частки) -; Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж -; Iншi фiнансовi
активи -; Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4%, USD – 2,9%, EUR – 4,0%) 2 850;
Субординований борг (договiрна вiдсоткова ставка: USD – 0,1%) -. Асоцiйованi компанiї Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 44%) -; Резерв пiд зменшення корисностi за
кредитами та заборгованiстю клiєнтiв -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для
частки) 13; Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж (13); Iншi фiнансовi активи -;
Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4%, USD – 2,9%, EUR – 4,0%) -; Субординований борг
(договiрна вiдсоткова ставка: USD – 0,1%) -. Iншi пов’язанi сторони Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
(договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 44%) 88; Резерв пiд зменшення корисностi за кредитами та
заборгованiстю клiєнтiв -; Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) -;
Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж -; Iншi фiнансовi активи -; Кошти
клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4%, USD – 2,9%, EUR – 4,0%) 37 712; Субординований борг
(договiрна вiдсоткова ставка: USD – 0,1%) -; Усього Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi
вiдсотковi ставки: UAH – 44%) 103; Резерв пiд зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю
клiєнтiв (1); Цiннi папери в портфелi банку на продаж (10-12% володiння для частки) 13; Резерв пiд
знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на продаж (13); Iншi фiнансовi активи 3; Кошти клiєнтiв
(договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 4%, USD – 2,9%, EUR – 4,0%) 75 291; Субординований борг (договiрна
вiдсоткова ставка: USD – 0,1%) 672 418. Операцiї Банку з пов’язаними сторонами за дев’ятимiсячний
перiод, що закiнчується 30 вересня 2016 р.: Материн-ська компанiя Процентнi доходи -; Процентнi витрати
(71); Вiдновлення резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках -; Комiсiйнi доходи -;
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати -. Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Процентнi доходи -;
Процентнi витрати (152); Вiдновлення резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках -;
Комiсiйнi доходи -; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати -; Компанiї пiд спiльним контролем
Процентнi доходи -; Процентнi витрати (392); Вiдновлення резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в
iнших банках -; Комiсiйнi доходи 41; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати -; Провiдний управлiнський персонал Процентнi доходи 1; Процентнi витрати (197); Вiдновлення резерву пiд знецiнення
кредитiв та коштiв в iнших банках 1; Комiсiйнi доходи 53; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (37
567). Асоцiйованi компанiї Процентнi доходи -; Процентнi витрати -; Вiдновлення резерву пiд знецiнення
кредитiв та коштiв в iнших банках -; Комiсiйнi доходи -; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати -. Iншi
пов’язанi сторони Процентнi доходи 12; Процентнi витрати (432); Вiдновлення резерву пiд знецiнення
кредитiв та коштiв в iнших банках 17; Комiсiйнi доходи 4; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати -.
Усього Процентнi доходи 13; Процентнi витрати (1 244); Вiдновлення резерву пiд знецiнення кредитiв та
коштiв в iнших банках 18; Комiсiйнi доходи 98; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (37 567).
Операцiї Банку з пов’язаними сторонами за дев’ятимiсячний перiод, що закiнчується 30 вересня 2015 р.:
Материн-ська компанiя Процентнi доходи -; Процентнi витрати (10 070); Вiдрахування до резерву пiд
знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках -; Комiсiйнi доходи -; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi
витрати -. Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Процентнi доходи -; Процентнi витрати -; Вiдрахування
до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках -; Комiсiйнi доходи -; Адмiнiстративнi та iншi
операцiйнi витрати -; Компанiї пiд спiльним контролем Процентнi доходи -; Процентнi витрати -;
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках -; Комiсiйнi доходи -;
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати -. Провiдний управлiн-ський персонал Процентнi доходи 19;
Процентнi витрати (94); Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (2);
Комiсiйнi доходи 40; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (29 149). Асоцiйованi компанiї Процентнi
доходи -; Процентнi витрати -; Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках -
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; Комiсiйнi доходи -; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати -. Iншi пов’язанi сторони Процентнi
доходи 4; Процентнi витрати (61); Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших
банках (1); Комiсiйнi доходи 1; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати -. Усього Процентнi доходи 23;
Процентнi витрати (10 225); Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (3);
Комiсiйнi доходи 41; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (29 149). Загальна сума кредитiв, наданих
пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом дев’ятимiсячного перiоду, що
закiнчився 30 вересня 2016 р.: Материн-ська компанiя Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам -;
Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами - ; Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Сума
кредитiв, наданих пов’язаним сторонам -; Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами -; Компанiї
пiд спiльним контролем Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам -; Сума кредитiв, погашених
пов’язаними сторонами -; Провiдний управлiн-ський персонал Сума кредитiв, наданих пов’язаним
сторонам 552; Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами 472; Асоцiйованi компанiї Сума кредитiв,
наданих пов’язаним сторонам -; Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами -; Iншi пов’язанi
сторони Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам -; Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами
60; Усього Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам 552; Сума кредитiв, погашених пов’язаними
сторонами 532. Загальна сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними
сторонами протягом дев’ятимiсячного перiоду, що закiнчився 30 вересня 2015 р.: Материн-ська компанiя
Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам -; Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами -;
Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам -; Сума кредитiв,
погашених пов’язаними сторонами -; Компанiї пiд спiльним контролем Сума кредитiв, наданих пов’язаним
сторонам - Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами -; Провiдний управлiн-ський персонал Сума
кредитiв, наданих пов’язаним сторонам 383; Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами 298;
Асоцiйованi компанiї Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам -; Сума кредитiв, погашених
пов’язаними сторонами -; Iншi пов’язанi сторони Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам 51; Сума
кредитiв, погашених пов’язаними сторонами -; Усього Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам 434;
Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами 298. Винагорода ключовому управлiнському персоналу
за дев’ятимiсячний перiод, що завершився 30 вересня 2016 р., представлена короткостроковими виплатами
працiвникам на суму 28 766 тис. грн. (30 вересня 2015 р.: 29 149 тис. грн.). Винагорода членам
Спостережної ради за дев’ятимiсячний перiод, що завершився 30 вересня 2016 р., становила 7 463 тис. грн.
(30 вересня 2015 р.: винагорода членам Спостережної ради не виплачувалася).
Iнформацiя за сегментами В управлiнських цiлях Банк виокремлює три операцiйнi сегменти: Послуги
юридичним особам. Надання кредитiв, вiдкриття депозитiв i поточних рахункiв юридичним особам i
установам-клiєнтам. Послуги фiзичним особам. Обслуговування депозитiв фiзичних осiб, надання кредитiв
на споживчi потреби, овердрафтiв, обслуговування кредитних карт i грошових переказiв. Iнвестицiйнобанкiвська дiяльнiсть. Надання iнвестицiйно-банкiвських послуг, включаючи торгове фiнансування,
консультацiйнi послуги з питань злиття i придбання, спецiалiзованi фiнансовi консультацiї та торгову
дiяльнiсть. Iнформацiя про доходи i витрати, прибутки за операцiйними сегментами Банку за
дев’ятимiсячний перiод, що закiнчився 30 вересня 2016 р. (аудит не проводився): Послуги юридичним
особам Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи 374 681; Комiсiйнi доходи 38 324; Результат вiд операцiй з
фiнансовими iнструментами, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток -;
Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з iноземними валютами -; Результат вiд переоцiнки iнвестицiйної
нерухомостi -; Iншi операцiйнi доходи 551; Усього 413 556; Процентнi витрати (140 135); Комiсiйнi
витрати (9); Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (226 386); Iншi
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вiдновлення / (вiдрахування до) резерву пiд зменшення корисностi 1 179; Адмiнiстративнi та iншi
операцiйнi витрати (31 570); Результати сегменту 16 635; Пiльга з податку на прибуток -;
Прибуток/(збиток) за перiод 16 635; Послуги фiзичним особам Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи 51 541;
Комiсiйнi доходи 69 444; Результат вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що облiковуються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток -; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з iноземними
валютами -; Результат вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi -; Iншi операцiйнi доходи 220; Усього 121
205; Процентнi витрати (396 337); Комiсiйнi витрати (29 955); Вiдрахування до резерву пiд знецiнення
кредитiв та коштiв в iнших банках (22 735); Iншi вiдновлення / (вiдрахування до) резерву пiд зменшення
корисностi (3 528); Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (90 404); Результати сегменту (421 754);
Пiльга з податку на прибуток -; Прибуток/(збиток) за перiод (421 754). Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть
Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи 36 556; Комiсiйнi доходи 419; Результат вiд операцiй з фiнансовими
iнструментами, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 274; Чистi
доходи/(витрати) вiд операцiй з iноземними валютами 177 388; Результат вiд переоцiнки iнвестицiйної
нерухомостi -; Iншi операцiйнi доходи -; Усього 214 637; Процентнi витрати (44 921); Комiсiйнi витрати (12
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378); Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (206); Iншi вiдновлення /
(вiдрахування до) резерву пiд зменшення корисностi (19 665); Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
(5 740); Результати сегменту 131 727; Пiльга з податку на прибуток -; Прибуток/(збиток) за перiод 131 727;
Нерозподiленi суми Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи -; Комiсiйнi доходи -; Результат вiд операцiй з
фiнансовими iнструментами, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток -;
Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з iноземними валютами (71 741); Результат вiд переоцiнки
iнвестицiйної нерухомостi 259 292; Iншi операцiйнi доходи 9 855; Усього 197 406; Процентнi витрати (65);
Комiсiйнi витрати -; Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках -; Iншi
вiдновлення / (вiдрахування до) резерву пiд зменшення корисностi (406); Адмiнiстративнi та iншi
операцiйнi витрати (161 328); Результати сегменту 35 607; Пiльга з податку на прибуток 10 374;
Прибуток/(збиток) за перiод 45 981; Усього Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи 462 778; Комiсiйнi доходи
108 187; Результат вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що облiковуються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток 274; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з iноземними валютами 105
647; Результат вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi 259 292; Iншi операцiйнi доходи 10 626; Усього
946 804; Процентнi витрати (581 458); Комiсiйнi витрати (42 342); Вiдрахування до резерву пiд знецiнення
кредитiв та коштiв в iнших банках (249 327); Iншi вiдновлення / (вiдрахування до) резерву пiд зменшення
корисностi (22 420); Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (289 042); Результати сегменту (237 785);
Пiльга з податку на прибуток 10 374; Прибуток/(збиток) за перiод (227 411). Iнформацiя про активи та
зобов’язання операцiйних сегментiв Банку на 30 вересня 2016 р. Послуги юридичним особам Активи
сегменту 4 134 118; Зобов’язання сегменту 2 352 934; Надходження основних засобiв Послуги фiзичним
особам Активи сегменту 223 199; Зобов’язання сегменту 4 507 501; Надходження основних засобiв
Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть Активи сегменту 1 384 797; Зобов’язання сегменту 43; Надходження
основних засобiв Нерозподiленi суми Активи сегменту 1 646 697; Зобов’язання сегменту 37 949;
Надходження основних засобiв Усього Активи сегменту 7 388 811; Зобов’язання сегменту 6 898 427;
Надходження основних засобiв 8 103. Iнформацiя про доходи, витрати та прибутки операцiйних сегментiв
Банку за дев’ятимiсячний перiод, що закiнчився 30 вересня 2015 р. (аудит не проводився): Послуги
юридичним особам Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи 610 098; Комiсiйнi доходи 113 035; Результат вiд
операцiй з цiнними паперами в портфелi банку на продаж -; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з
iноземними валютами -; Iншi операцiйнi доходи 483; Усього 723 616; Процентнi витрати (191 939);
Комiсiйнi витрати -; Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (471 986);
Iншi вiдрахування до резерву пiд зменшення корисностi (194); Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
(25 618); Результати сегменту 33 879; Пiльга / (Витрати) з податку на прибуток -; Прибуток/(збиток) за
перiод 33 879; Послуги фiзичним особам Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи 56 148; Комiсiйнi доходи 57
457; Результат вiд операцiй з цiнними паперами в портфелi банку на продаж -; Чистi доходи/(витрати) вiд
операцiй з iноземними валютами -; Iншi операцiйнi доходи 46; Усього 113 651; Процентнi витрати (350
402); Комiсiйнi витрати -; Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (139
901); Iншi вiдрахування до резерву пiд зменшення корисностi -; Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
(118 736); Результати сегменту (495 388); Пiльга / (Витрати) з податку на прибуток -; Прибуток/(збиток) за
перiод (495 388); Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи 712; Комiсiйнi
доходи 131; Результат вiд операцiй з цiнними паперами в портфелi банку на продаж 13 459; Чистi
доходи/(витрати) вiд операцiй з iноземними валютами 140 797; Iншi операцiйнi доходи - 155 099;
Процентнi витрати (77 446); Комiсiйнi витрати (26 154); Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв
та коштiв в iнших банках (1 907); Iншi вiдрахування до резерву пiд зменшення корисностi (14);
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (7 059); Результати сегменту 42 519; Пiльга / (Витрати) з
податку на прибуток -; Прибуток/(збиток) за перiод 42 519; Нерозподi-ленi суми Зовнiшнi клiєнти
Процентнi доходи -; Комiсiйнi доходи -; Результат вiд операцiй з цiнними паперами в портфелi банку на
продаж -; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з iноземними валютами (61 465); Iншi операцiйнi доходи 9
043; Усього (52 422); Процентнi витрати (27 442); Комiсiйнi витрати -; Вiдрахування до резерву пiд
знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках -; Iншi вiдрахування до резерву пiд зменшення корисностi
(11 475); Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (98 033); Результати сегменту (189 372); Пiльга /
(Витрати) з податку на прибуток 48 347; Прибуток/(збиток) за перiод (141 025); Усього Зовнiшнi клiєнти
Процентнi доходи 666 958; Комiсiйнi доходи 170 623; Результат вiд операцiй з цiнними паперами в
портфелi банку на продаж 13 459; Чистi доходи/(витрати) вiд операцiй з iноземними валютами 79 332; Iншi
операцiйнi доходи 9 572; Усього 939 944. Процентнi витрати (647 229); Комiсiйнi витрати (26 154);
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (613 794); Iншi вiдрахування до
резерву пiд зменшення корисностi (11 683); Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (249 446);
Результати сегменту (608 362); Пiльга / (Витрати) з податку на прибуток 48 347; Прибуток/(збиток) за
перiод (560 015). Iнформацiя про активи та зобов’язання операцiйних сегментiв Банку на 31 грудня 2015 р.
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Послуги юридичним особам Активи сегменту 4 497 848; Зобов’язання сегменту 2 581 087; Надходження
основних засобiв Послуги фiзичним особам Активи сегменту 162 875; Зобов’язання сегменту 3 867 864;
Надходження основних засобiв Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть Активи сегменту 1 765 887;
Зобов’язання сегменту 357 744; Надходження основних засобiв Нерозподi-ленi суми Активи сегменту 1
108 802; Зобов’язання сегменту 696 922; Надходження основних засобiв Усього Активи сегменту 7 535 412;
Зобов’язання сегменту 7 503 617; Надходження основних засобiв 16 663.
Оцiнка справедливої вартостi Банк застосовує таку iєрархiчну структуру методiв оцiнки для визначення та
розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв: -Рiвень 1: котирування
(нескоригованi) на активних ринках за iдентичними активами чи зобов’язаннями. -Рiвень 2: моделi оцiнки,
усi вхiднi данi, що мають суттєвий вплив на вiдображену у звiтностi суму справедливої вартостi, прямо чи
опосередковано ґрунтуються на iнформацiї, спостережуванiй на ринку. -Рiвень 3: моделi оцiнки, що
використовують вхiднi данi, що мають суттєвий вплив на вiдображену у звiтностi суму справедливої
вартостi, якi не ґрунтуються на iнформацiї, спостережуванiй на ринку. Банк не змiнював класифiкацiю
фiнансових активiв мiж рiвнями iєрархiї протягом дев’ятимiсячного перiоду, що завершився 30 вересня
2016 р., та протягом 2015 р. Для цiлей розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть Банк визначив класи
активiв i зобов’язань на пiдставi природи, характеристик i ризикiв за активом або зобов’язанням, а також
рiвень iєрархiї джерел справедливої вартостi: 30 вересня 2016 (аудит не проводився) Оцiнка справедливої
вартостi з використанням дати оцiнки Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю Цiннi папери в
портфелi банку на продаж 30.09.2016; 2Рiвень 441;Усього 441; Основнi засоби та нематерiальнi активи
01.04.2016; 2Рiвень 168 518; Усього 168 518; Iнвестицiйна нерухомiсть 30.09.2016; 2 Рiвень 785 357; Усього
785 357; Активи, справедлива вартiсть яких розкривається Грошовi кошти та їх еквiваленти 30.09.2016;
3Рiвень 1 230 752; Усього 1 230 752; Кошти в iнших банках 30.09.2016; 3Рiвень 147 625; Усього 147 625;
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 30.09.2016; 3Рiвень 4 313 740; Усього 4 313 740; Iншi фiнансовi активи
30.09.2016; 3Рiвень 48 977; Усього 48 977; Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається Кошти
банкiв 30.09.2016; 3Рiвень 43; Усього 43; Кошти клiєнтiв 30.09.2016; 3Рiвень 6 662 680; Усього 6 662 680;
Борговi цiннi папери, емiтованi банком 30.09.2016; 3Рiвень 190 423; Усього 190 423; Iншi фiнансовi
зобов’язання 30.09.2016; 3Рiвень 7 491; Усього 7 491. 31 грудня 2015 Оцiнка справедливої вартостi з
використанням дати оцiнки Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю Цiннi папери в портфелi
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банку на продаж 31.12.2015; 2Рiвень 441; Усього 441; Основнi засоби та нематерiальнi активи 01.11.2015;
2Рiвень 220 137; Усього 220 137; Iнвестицiйна нерухомiсть 01.11.2015; 2Рiвень 319 597; Усього 319 597;
Активи, справедлива вартiсть яких розкривається Грошовi кошти та їх еквiваленти 31.12.2015; 3Рiвень 923
483; Усього 923 483; Кошти в iнших банках 31.12.2015; 3Рiвень 142 252; Усього 142 252; Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв 31.12.2015; 3Рiвень 4 654 314; Усього 4 654 314; Iншi фiнансовi активи 31.12.2015;
3Рiвень 706 021; Усього 706 021; Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається Кошти банкiв
31.12.2015; 3Рiвень 357 040; Усього 357 040; Кошти клiєнтiв 31.12.2015; 3Рiвень 6 283 673; Усього 6 283
673; Борговi цiннi папери, емiтованi банком 31.12.2015; 3Рiвень 150 560; Усього 150560; Субординований
борг 31.12.2015; 3Рiвень 672 418; Усього 672 418; Iншi фiнансовi зобов’язання 31.12.2015; 3Рiвень 10 626;
Усього 10 626. Фiнансовi активи, доступнi для продажу Фiнансовi активи, доступнi для продажу, вартiсть
яких визначається за допомогою будь - якої методики оцiнки, представленi акцiями, якi не обертаються на
активному ринку, та паями. Вартiсть цих активiв визначається за допомогою моделей, якi в одних випадках
включають виключно данi, що спостерiгаються на ринку, а в iнших – данi, що спостерiгаються, так i тi, що
не спостерiгаються на ринку. Вхiднi данi, що не спостерiгаються на ринку, включають припущення у
вiдношеннi майбутнiх фiнансових показникiв об’єкту iнвестицiй, характеру його ризикiв, а також
економiчнi припущення, що стосуються галузi та географiчної юрисдикцiї, в якiй об’єкт iнвестицiй
здiйснює свою дiяльнiсть. Фiнансовi iнструменти, не вiдображенi за справедливою вартiстю у звiтi про
фiнансовий стан Справедлива вартiсть усiх короткострокових фiнансових активiв i зобов’язань оцiнюється
як така, що приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi, у зв’язку з їх короткостроковим характером i
ринковими процентними ставками на кiнець перiоду. Справедлива вартiсть кредитiв та коштiв клiєнтiв зi
строками погашення бiльше одного року розраховується шляхом дисконтування майбутнiх грошових
потокiв пiд ставки, що склались на ринку щодо аналогiчних iнструментiв станом на звiтну дату.
Подiї пiсля звiтної дати В жовтнi 2016 року на виконання Указу Президента України було введено в дiю
рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони, яким заборонено дiяльнiсть в Українi мiжнародної платiжної
25
системи «ЮНИСТРИМ», якою управляє АТ КБ «ЮНИСТРИМ». Протягом звiтного перiоду Банк отримав
дохiд вiд надання послуг здiйснення переказiв за допомогою цiєї платiжної системи в сумi 394 тис. грн.
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