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Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2018 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
14352406
4. Місцезнаходження
01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 364-75-04 (056) 787-02-63
6. Адреса електронної пошти
Ekaterina.Odinets@creditdnepr.com

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

30.10.2018

2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

30.10.2018

www.creditdnepr.com.ua
(адреса сторінки)

власного вебсайту

(дата)

(дата)

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

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

X

3. Інформація про посадових осіб емітента

X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. 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
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб,
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. 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

X

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних
активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. 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)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:
4. 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.
4. 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.
5. 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).
5. 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - не надається, оскiльки протягом звiтного
перiоду Емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв.
6. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - не надаються, оскiльки протягом
звiтнього перiоду Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб.
7. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - не надається, оскiльки посада
корпоративного секретаря у Банку вiдсутня.
8. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв - не надається, оскiльки Емiтент протягом
звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
9. Iнформацiя про 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.
11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не надається, оскiльки
протягом звiтного перiоду не здiйснювалося надання забезпечення третьою особою щодо
виконання зобов'язань емiтента за кожним випуском боргових цiнних паперiв.
12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - не надається, оскiльки Емiтент протягом
звiтного перiоду не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв.
13. Iнформацiя про замiну управителя - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск
(емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.
14. Iнформацiя про керуючого iпотекою - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск
(емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.
15. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв - не надається, оскiльки
Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.

16. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним
консолiдованим iпотечним боргом - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск
(емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.
17. 1) iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття - не надається,
оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.
17. 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.
17. 3) iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобов'язань 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.
17. 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.
18. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.
19. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) - не надається,
оскiльки протягом звiтного перiоду не здiйснювалося надання забезпечення третьою особою
щодо виконання зобов'язань емiтента за кожним випуском боргових цiнних паперiв.
20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 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.
21. Промiжна 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.
23. Промiжна фiнансова звiтнiсть за 3 квартал 2018 року не була перевiрена аудитором.

III. Основні відомості про емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО"

1. Повне найменування
2. Дата проведення державної реєстрації

07.07.1993

3. Територія (область)

м. Київ

4. Статутний капітал (грн)

2720000000.00

5. Відсоток акцій у статутному капіталі,
що належать державі

0

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

0

7. Середня кількість працівників (осіб)
8. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за
КВЕД

897
64.19 64.19 Iншi види грошового посередництва, - -, Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова Рада;
Правлiння.

9. Органи управління підприємства

Одноосiбний акцiонер Емiтента - БРЕНКРОФТ
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (BRANCROFT
ENTERPRISES LIMITED). Мiсцезнаходження:
Мiкiнон, 8, 1065, Нiкосiя, Кiпр (Мykinon, 8, 1065,
Nicosia, Cyprus), НЕ 107884

10. Засновники

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

300001

6) поточний рахунок

32000102101

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Банкiвська лiцензiя

70

13.10.2011

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис

Дата видачі Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії

на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47
Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
22 жовтня 2018 р. Емiтент отримав оновлену Банкiвську лiцензiю.

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

70-2

АЕ №294746

АЕ №294745

АЕ №294657

Опис

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

14.02.2015

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

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)

14.02.2015

З 17.10.2012 строк дiї лiцензiї необмежений.

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

Необмежена

З 17.10.2012 строк дiї лiцензiї необмежений.

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

Нацiональний банк України

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.

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

26.01.2015

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

З 12.10.2013 строк дiї лiцензiї необмежений.

Необмежена

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Голова Наглядової ради, представник акцiонера БРЕНКРОФТ
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД
ДУДНИК Андрiй Петрович

3. Ідентифікаційний код
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

1976
Вища, Київський унiверситет iм.Т.Г. Шевченка, Iнститут
мiжнародних вiдносин, рiк закiнчення - 1998 р., спецiальнiсть "Мiжнароднi економiчнi вiдносини"; Магiстр мiжнародних
економiчних вiдносин, референт-перекладач з нiмецької мови
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«IСТВАН», Виконавчий директор з iнвестицiйної дiяльностi
Апарату виконавчого директора з iнвестицiйної дiяльностi
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Рiшення про змiну складу
посадових осiб було прийнято 27.04.2018 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 на
один рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
Дудник А.П. не має. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди,
у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю
та не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до внутрiшнiх документiв
Банку. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Перелiк
попереднiх посад, якi Дудник А.П. обiймав протягом останнiх пяти
рокiв: з 02.07.2007 по 01.01.2013 р. фiнансовий директор ТОВ
"IСТВАН". З 02.01.2013 р. по теперiшнiй час виконавчий директор
з iнвестицiйної дiяльностi ТОВ "IСТВАН". З 30.04.2014 р. по
теперiшнiй час Голова Наглядової ради ПАТ "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО". Посадова особа на теперiшнiй час обiймає посаду
Виконавчого директора з iнвестицiйної дiяльностi Апарату
виконавчого директора з iнвестицiйної дiяльностi ТОВ "IСТВАН",
мiсцезнаходження вул. Мечникова, буд. 2, м. Київ, 01601, Україна.
Голова Наглядової ради Банку пан Дудник Андрiй Петрович представник акцiонера БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED).
Член Наглядової ради, представник акцiонера БРЕНКРОФТ
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД
ЦАРЬОВ Михайло Вiкторович

3. Ідентифікаційний код
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

1967
Вища, Московський фiнансовий iнститут, рiк закiнчення – 1991,
Економiст, спецiалiст
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«IСТВАН», виконавчий директор
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Рiшення про змiну складу
посадових осiб було прийнято 27.04.2018 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 один рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини Царьов М.В. не має. Розмiр виплаченої посадовiй особi
винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною
iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до
внутрiшнiх документiв Банку. Часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє. Перелiк попереднiх посад, якi Царьов М.В.
обiймав протягом останнiх пяти рокiв: з 04.05.2011 по 26.05.2014
Член Дирекцiї – Виконавчий директор ТОВ «IСТВАН», з
26.05.2014 по теперiшнiй час Виконавчий директор ТОВ
"IСТВАН". З 01.02.2016 р. по теперiшнiй час Член Наглядової ради
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". Посадова особа на теперiшнiй час
обiймає посаду Виконавчого директора ТОВ "IСТВАН",
мiсцезнаходження вул. Мечникова, буд. 2, м. Київ 01601 Україна.
Член Наглядової ради Банку пан Царьов Михайло Вiкторович представник акцiонера БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED).
Незалежний член Наглядової ради
СТРОСС-КАН Домiнiк

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

1949
Вища, Вища школа комерцiї в м. Париж (Еcole des Hautes Etudes
Commerciales de Paris) -1971, магiстр бiзнес адмiнiстрування,
Унiверситет Парижу Х - 19 75, Доктор економiчних наук
45
Парнас Iнтернешнл (Parnasse International), Марокко, Керуючий
партнер

8. Опис

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

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Рiшення про змiну складу
посадових осiб було прийнято 27.04.2018р. 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 на один рiк.
Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому числi в
натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає
розголошенню вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини СТРОССКАН Домiнiк не має. Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє. Перелiк попереднiх посад, якi СТРОСС-КАН Домiнiк
обiймав протягом останнiх пяти рокiв: з 28.09.2007 по 18.05.2011
Голова Мiжнародного валютного фонду (International Monetary
Fund), з 01.09.2011 по 29.01.2015. керуючий партнер
Консалтингової компанiї Парнас (Parnasse) Францiя, з 27.05.2013 по
теперiшнiй час керуючий партнер Консалтингової компанiї Парнас
Iнтернешнл (Parnasse International) Марокко. З 01.02.2016р. по
теперiшнiй час Член Наглядової ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО». Посадова особа на теперiшнiй час обiймає посаду
Керуючого партнера ПАРНАС IНТЕРНЕШНЛ (PARNASSE
INTERNATIONAL) (м. Касабланка, Мороко). Член Наглядової ради
Банку пан Домiнiк Стросс-Кан (Dominique Strauss-Kahn) незалежний директор.
Незалежний член Наглядової ради
САЛТIЕЛЬ Жан-П’єр

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1937
Вища, Унiверситет Париж III Нова Сорбонна – 1959, спецiальнiсть
«економiчна теорiя», кандидат наук, Iнститут полiтичних
дослiджень – 1961, спецiальнiсть «економiка та фiнанси», магiстр
52
«Лозе енд Партнерс Восток – ЛПВ САС» (LOZE & PARTNERS
VOSTOK - LPV SAS), Францiя, партнер
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Рiшення про змiну складу
посадових осiб було прийнято 27.04.2018 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 на один рiк. Розмiр виплаченої посадовiй особi

винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною
iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до
внутрiшнiх документiв Банку. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини САЛТIЕЛЬ Жан-П’єр не має. Часткою в
статутному капiталi емiтента не володiє. Перелiк попереднiх посад,
якi САЛТIЕЛЬ Жан-П’єр обiймав протягом останнiх пяти рокiв: з
квiтня 2008 р. по теперiшнiй час партнер "Лозе енд Партнерс
Восток - ЛПВ САС" (LOZE & PARTNERS VOSTOK - LPV SAS). З
01.02.2016 по теперiшнiй час Член Наглядової ради ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО». Посадова особа на теперiшнiй час обiймає
посаду партнера ЛПВ САС» (LOZE & PARTNERS VOSTOK - LPV
SAS). Член Наглядової ради Банку пан Жан-П’єр Салтiель (JeanPierre Saltiel) - незалежний директор.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Незалежний член Наглядової ради
ОСЛУНД Андерс

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1952
Стокгольмська школа економiки- 1976, магiстр бiзнес
адмiнiстрування, Оксфордський унiверситет, Сполучене
Королiвство Великої Британiї - 1982, спецiальнiсть «економiка»,
доктор
40

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

АТЛАНТИЧНА РАДА (ATLANTIC COUNCIL), старший науковий
спiвробiтник

8. Опис

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Рiшення про змiну складу
посадових осiб було прийнято 27.04.2018 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 на один рiк. Розмiр виплаченої посадовiй особi
винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною
iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до
внутрiшнiх документiв Банку. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини ОСЛУНД Андерс не має. Часткою в
статутному капiталi емiтента не володiє. Перелiк попереднiх посад,
якi ОСЛУНД Андерс обiймав протягом останнiх пяти рокiв: з 18
травня 2015 р. по теперiшнiй час старший науковий спiвробiтник
Атлантичної ради (Atlantic Council), з ciчня 2006 р. по квiтень 2015
р. старший науковий спiвробiтник Iнституту мiжнародної
економiки Петерсона (Peterson Institute for International Economic). З
01.02.2016 по теперiшнiй час Член Наглядової ради ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО». Посадова особа на теперiшнiй час обiймає

посаду Старшого наукового спiвробiтника Атлантичної ради
(Atlantic Council) (м. Вашингтон, США). Член Наглядової ради
Банку пан Андерс Ослунд (Anders Aslund) - незалежний директор.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Незалежний член Наглядової ради
МУНТЯНУ Олександр

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1964
Колумбiйський унiверситет, 1997, Мiжнароднi вiдносини, Магiстр
мiжнародних вiдносин
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7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФОРАЙ
КАПIТАЛ УКРАЇНА», Директор

8. Опис

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Рiшення про змiну складу
посадових осiб було прийнято 27.04.2018 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 на один рiк. Розмiр виплаченої посадовiй особi
винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною
iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до
внутрiшнiх документiв Банку. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини МУНТЯНУ Олександр не має. Часткою в
статутному капiталi емiтента не володiє. Перелiк попереднiх посад,
якi МУНТЯНУ Олександр обiймав протягом останнiх пяти рокiв: з
04.01.2010 по 09.09.2016 СП ТОВ «ДРАГОН КАПIТАЛ»,
економiчний радник з питань iнвестицiйної дiяльностi, з 09.11.2016
по теперешнiй час - директор ТОВ «ФОРАЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА»
. З 01.02.2016 по теперiшнiй час Член Наглядової ради ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО». Посадова особа на теперiшнiй час обiймає
посаду директора ТОВ «ФОРАЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА». Член
Наглядової ради Банку пан Олександр Мунтяну (Alexandru
Munteanu) - незалежний директор.

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

Голова Правлiння
МАЛИНСЬКА Олена Олександрiвна

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1976

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

Вища, Київський унiверситет iменi Тараса Шевченко, магiстр з
менеджменту; Київський унiверситет iменi Тараса Шевченко,
квалiфiкацiя - юрист
18
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. 31.05.2018 року Єдиним акцiонером Банку було
прийнято рiшення стосовно подовження строку повноважень
Голови Правлiння Банку Малинської Олени Олександрiвни до
31.05.2021 р. Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в
тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно
внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на
пiдставi чого згоди на оприлюднення розмiру виплаченої
винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, посадова особа не
надавала. 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. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти
рокiв: 11.09.2006-27.07.2009 Заступник Голови Правлiння –
Фiнансовий директор ЗАТ «Альфа-Банк»; 01.03.2010-27.12.2013
Голова Правлiння Акцiонерного банку «Енергобанк». В iнших
юридичних особах посади не обiймає.

1. Посада

Заступник Голови Правлiння - директор з корпоративного бiзнесу

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

ПАЛЮРА Вiталiй Володимирович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1973
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, 1997 р.,
"Математика", математик, викладач; Днiпропетровський
унiверситет економiки та права, 2008 р., "Фiнанси", спецiалiст з
фiнансiв
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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 вiдповiдального
працiвника Банку за проведення фiнансового монiторингу.

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.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi
посадових осiб, є конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно до
внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на
пiдставi чого згоди на оприлюднення розмiру виплаченої
винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, посадова особа не
надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Попереднi посади: 01.10.2009р. – 07.05.2013р. – Заступник Голови
Правлiння, член Правлiння, вiдповiдальний працiвник Банку за
проведення фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; 07.05.2013р. – 08.05.2014р. – Перший заступник Голови
Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 08.05.2014р. –
02.09.2014р. –Заступник Голови Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; 02.09.2014р. – 01.10.2014р. – Тимчасово виконуючий
обов’язки вiдповiдального працiвника за проведення
фiнмонiторингу в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 01.10.2014р. –
07.06.2015р. – Заступник Голови Правлiння – директор з
операцiйної роботи ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»,
вiдповiдальний працiвник за проведення фiнмонiторингу в ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
В iнших юридичних особах посади не обiймає.

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

Заступник Голови Правлiння
МОЙСЄЄНКО Андрiй Iванович

3. Ідентифікаційний код
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

1979
Вища, Сумський нацiональний аграрний унiверситет, економiчний
факультет
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АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», Радник Голови Правлiння,
Заступник Голови Правлiння - директор з роздрiбного бiзнесу
В звiтному перiодi змiни 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. Протоколом Наглядової Ради вiд 20.06.2018 р.
прийнято рiшення про переведення на посаду Заступника Голови
Правлiння з 02.07.2018р.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi
посадових осiб, є конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно внутрiшнiх
документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого згоди
на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у
натуральнiй формi, посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Попереднi посади: 02.06.2008 – 22.04.2010 обiймав посаду
виконавчого директора в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»; 23.04.2010 –
24.06.2010 прийнято директором з роздрiбного бiзнесу в
Акцiонерний банк «Енергобанк»; 24.06.2010 - призначено
заступником Голови Правлiння – Директором з роздрiбного бiзнесу
в Акцiонерний банк «Енергобанк»; 18.09.2012 – переведений на
посаду Заступника Голови Правлiння в Акцiонерний банк
«Енергобанк». В iнших юридичних особах посади не обiймає.
Заступник Голови Правлiння - директор з фiнансiв
ВОЛКОВ Сергiй Олександрович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта

1980
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет,
спецiальнiсть-банкiвська справа; Магiстр з банкiвського
менеджменту

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. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис
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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».
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi
посадових осiб, є конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно до
внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на
пiдставi чого згоди на оприлюднення розмiру виплаченої
винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, посадова особа не
надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 23.07.2007р. –
30.09.2014р. – Керiвник управлiння контролiнгу фiнансового
департаменту ТОВ "IстВан"; 11.04.2008р. – 13.04.2010р. – Член
Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 13.04.2010р. –
30.09.2014р. – Член Наглядової Ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО».
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
Член Правлiння – директор з операцiйної роботи
IЗБIНСЬКА Галина Миколаївна

342445
1966
Вища, Кам’янець-Подiльський сiльськогосподарський iнститут,
1988р., економiка i органiзацiя сiльського господарства, економiсторганiзатор сiльського господарства
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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 Правлiння-директора 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.)
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi
посадових осiб, є конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно до
внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на
пiдставi чого згоди на оприлюднення розмiру виплаченої
винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, посадова особа не
надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Стаж керiвної
роботи - 30 рокiв.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 11.10.2006 26.02.2010 – начальник управлiння контролю Подiльського
регiонального департаменту ПАТ «УкрСиббанк»; 01.03.2010 –
01.06.2010 – заступник директора Департаменту операцiйного бекофiсу ПАТ «БАНК ФОРУМ»; 01.06.2010 – 31.07.2012 – директор
Департаменту операцiйного бек-офiсу ПАТ «БАНК ФОРУМ»;
01.08.2012 – 01.10.2012 – Директор операцiйного департаменту
ПУАТ «ФIДОБАНК»; 01.10.2012 – 29.04.2013 – операцiйний
Директор ПУАТ «ФIДОБАНК»; 30.04.2013 – 30.10.2013 – Член
Правлiння АТ «ЕРСТЕ БАНК»; 31.10.2013 – 02.07.2015 –
операцiйний директор ПУАТ «ФIДОБАНК».
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Член Правлiння – директор з питань безпеки
ПИЛИПЧАК Петро Iванович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1958
Ташкентська вища школа МВС СРСР
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Директор з питань безпеки та проблемної заборгованостi ПАТ
"Райффайзен банк Аваль".
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Наглядова рада
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО" прийняла рiшення вiд 29.07.2016 р. про обрання
ПИЛИПЧАКА Петра Iвановича Членом Правлiння – директором з
питань безпеки ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». Вiдомостi про
заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є
конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв
Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого згоди на
оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у
натуральнiй формi, посадова особа не надавала. 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». В
iнших юридичних особах посади не обiймає.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Член Правлiння – директор з ризикiв
ПАХОМОВ Олег Вiкторович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

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 не 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». Вiдомостi про заробiтну
плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є
конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв
Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого згоди на
оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у
натуральнiй формi, посадова особа не надавала.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 банкiвських

ризикiв ПАТ «ВТБ БАНК». В iнших юридичних особах посади не
обiймає.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Член Правлiння – начальник управлiння фiнансового монiторингу
ДМИТРОВ Сергiй Олегович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1950
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, 1972, технологiя i
комплексна механiзацiя пiдземної розробки родовищ корисних
копалин, гiрничий iнженер;
46

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

ПАТ «СБЕРБАНК», начальник управлiння комплаєнс i фiнансового
монiторингу

8. Опис

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Наглядова рада
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО" прийняла рiшення вiд 24.10.2016 р. про призначення
ДМИТРОВА Сергiя Олеговича Членом Правлiння – начальником
управлiння фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО» на пiдставi поданої ним заяви. Вiдомостi про заробiтну
плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є
конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв
Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого згоди на
оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у
натуральнiй формi, посадова особа не надавала. Розмiр пакета акцiй
або частка, якою володiє Дмитров С.О. в статутному капiталi
емiтента складає 0,00 вiдсоткiв. У посадової особи вiдсутнi
непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Дмитрова С.О. призначено зi строком повноважень на три роки
згiдно з Статутом Банку.
Дмитрова С.О. призначено з 24.10.2016 тимчасово виконуючим
обов’язки вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового
монiторингу в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (Наказ №804-вк вiд
24.10.2016 р.), до погодження його кандидатури на цю посаду
Нацiональним банком України.
Посади, якi обiймав Дмитров П.I. протягом останнiх п’яти рокiв:
14.02.2011 р. – 01.08.2011 р. – заступник директора Державний
навчальний заклад пiслядипломної освiти «Навчально-методичний
центр перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв з
питань фiнансового монiторингу в сферi борьби з легалiзацiєю
(вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i
фiнансуванням тероризму»; 01.08.2011 р. – 18.05.2012 р. –
заступник директора з навчально-методичної роботи Державний
навчальний заклад пiслядипломної освiти «Навчально-методичний
центр перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв з
питань фiнансового монiторингу в сферi борьби з легалiзацiєю

(вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i
фiнансуванням тероризму»; 01.09.2011 р. – 14.06.2012 р. – професор
кафедри банкiвської справи Iнституту магiстерської та
пiслядипломної освiти за сумiсництвом Унiверситету банкiвської
справи Нацiонального банку України; 15.06.2012 р. – 25.09.2012 р.
– начальник управлiння фiнансового монiторингу ПУАТ
«ФIДОБАНК»; 25.09.2012 р. – 17.07.2015 р. – Директор з
фiнансового монiторингу ПУАТ «ФIДОБАНК»; 03.08.2015 р. –
21.01.2016 р. – начальник вiддiлу фiнансового монiторингу ПАТ
«ДОЧIРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ»; 21.01.2016 р. –
21.10.2016 р. – начальник управлiння комплаєнс i фiнансового
монiторингу ПАТ «СБЕРБАНК».
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Головний бухгалтер
ЧУДАКIВСЬКИЙ Руслан Валентинович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1976
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет,
спецiальнiсть "Фiнанси та кредит", квалiфiкацiя магiстра з
управлiння державними фiнансами
18
ПАТ «НЕОС БАНК», Фiнансовий директор
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. На пiдставi наказу №446вк вiд 03.06.2016р. було призначено Головним бухгалтером ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» ЧУДАКIВСЬКОГО Руслана
Валентиновича. Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в
тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною iнформацiєю i згiдно
до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на
пiдставi чого згоди на оприлюднення розмiру виплаченої
винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, посадова особа не
надавала. 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.
Чудакiвського Р.В. призначено зi строком повноважень на три роки
згiдно з Статутом Банку.
Посади, якi обiймав Чудакiвський Р.В. 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». В iнших
юридичних особах посади не обiймає.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань

Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

X

X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

X

X

за векселями (усього)

X

X

X

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

X

X

X

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

X

X

X

Податкові зобов'язання

X

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

49495

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

8423057

X

X

у тому числі:

Опис:

Iнформацiя вiдсутня.

VII. 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

634/1/98

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

152.000

144000

21888000.00

100

08.12.1998

Опис

05.05.2000

206/1/00

Опис

12.10.2000

539/1/00

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 перебувають. 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.
Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

185.000

144000

26640000.000

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 перебувають. 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

1.000

26640000

26640000.000

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 перебувають. 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.

10.10.2002

488/1/02

Опис

24.05.2007

210/1/07

Опис

18.09.2008

372/1/08

Опис

28.05.2010

269/1/10

Опис

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1.000

73705792

73705792.000

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 перебувають. 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

1.000

275000000

275000000.000

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 перебувають. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не
було. Код ISIN - UA0400041101. 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 фондового
ринку

UA0400041101

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1.000

315000000

315000000.000

100

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 перебувають.
Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Код ISIN - UA0400041101. 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

1.000

315000000

315000000.000

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. Код ISIN –
UA4000076988.

Додатково повiдомляємо, що до торгiв на Бiржi (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»)
26.09.2011 допущено акцiї Банку (простi, iменнi, бездокументарної форми випуску, номiналом 1,00 грн., у кiлькостi 315 000 000 шт., за
номером державної реєстрацiї №269/1/10 вiд 28.05.2010, та кодом ISIN UA4000076988) 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». Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями Банку на ПАТ «ПЕРСПЕКТИВА» не здiйснювалась.

15.04.2014

31/1/2014

Опис

17.06.2015

50/1/2015

Опис

24.12.2015

155/1/2015

Опис

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000076988

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.000

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. Код ISIN –
UA4000076988.
Додатково повiдомляємо, що до торгiв на Бiржi (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»)
26.09.2011 допущено акцiї Банку (простi, iменнi, бездокументарної форми випуску, номiналом 1,00 грн., у кiлькостi 585 000 000 шт., за
номером державної реєстрацiї №31/1/2014 вiд 15.04.2014, та кодом ISIN UA4000076988) 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». 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

1.000

835000000

835000000.00

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.
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 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.

15.08.2017

90/1/2017

Опис

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000076988

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.00

2720000000

2720000000

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 (ПРИВАТНЕ 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 ПрАТ "ПЕРСПЕКТИВА" (тiкер – BKRD). Протягом звiтного перiоду
торгiвля акцiями Банку на ПрАТ "ПЕРСПЕКТИВА" не здiйснювалась.

2. Інформація про облігації емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1
30.03.2007

Опис

17.10.2007

Опис

19.03.2008

Опис

24.10.2008
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

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
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.
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.
18.01.2011

Опис

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

Бездокументарнi 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%.

XІІ. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано іншій особі
Кількість
голосуючих
Кількість
акцій, права
Номер
голосуючих
голосу за
Кількість Загальна
Загальна
Дата
свідоцтва
Міжнародний
акцій, права
якими за
акцій у номінальна кількість
реєстрації
про
ідентифікаційний
голосу за результатами
випуску
вартість голосуючих
випуску реєстрацію
номер
якими
обмеження
(шт.)
(грн)
акцій (шт.)
випуску
обмежено
таких прав
(шт.)
передано
іншій особі
(шт.)
1

2

15.08.2017 № 90/1/2017

3

4

5

6

7

8

UA4000076988

2720000000

1

2720000000

0

0

Опис:
11 жовтня 2018 року Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку видала Емiтенту Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня у кiлькостi 2 720 000 000 штук на загальну суму 2 720
000 000,00 грн.
Обмеження щодо прав голосу за акцiями вiдсутнi

XV. Проміжний звіт керівництва
Основнi ризики та невизначеностi для дiяльностi АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» є характерними
для усiх банкiвських установ України та є стандартними ризиками банкiвської дiяльностi. Банк
здiйснює управлiння ризиками в ходi постiйного процесу визначення, оцiнки та спостереження, а
також шляхом встановлення лiмiтiв ризику та iнших заходiв внутрiшнього контролю. Процес
управлiння ризиками має вирiшальне значення для пiдтримання стабiльної рентабельностi Банку,
i кожен окремий спiвробiтник Банку несе вiдповiдальнiсть за ризики, пов’язанi з його або її
обов’язками. Банк схильний до кредитного ризику, ризику лiквiдностi та ринкового ризику, який,
в свою чергу, подiляється на ризик, пов'язаний з торговими операцiями, та ризик, пов'язаний з
неторговою дiяльнiстю. Банк також схильний до операцiйних ризикiв. Процес незалежного
контролю ризикiв не вiдноситься до ризикiв ведення дiяльностi, таким, наприклад, як змiна
середовища, технологiї та змiни в галузi. Такi ризики контролюються Банком в ходi процесу
стратегiчного планування. Метою полiтики управлiння ризиками є iдентифiкацiя, аналiз i
управлiння ризиками, з якими стикається Банк, встановлення прийнятних лiмiтiв для обмеження
ризикiв i резервiв для покриття залишкових ризикiв, впровадження засобiв контролю, а також
здiйснення постiйного монiторингу рiвнiв ризику i дотримання встановлених лiмiтiв.
Функцiї управлiння ризиком розподiленi мiж Наглядовою Радою, Правлiнням та комiтетами
Правлiння: Комiтетом з питань управлiння активами та пасивами, Комiтетами бiзнесу та
Комiтетом iнформацiйної безпеки та операцiйно-технологiчних ризикiв, пiдроздiлами, що за
своїми функцiями зобов'язанi управляти ризиками Банку вiдповiдно до визначених повноважень.
Функцiї управлiння ризиком розподiленi в Банку в такий спосiб: Наглядова Рада, в т.ч. Комiтет
Наглядової Ради з управлiння ризиками, вiдповiдає за стратегiчний пiдхiд до управлiння
ризиками, що пiдтверджується Положеннями про Наглядову раду, стратегiями та принципами
управлiння ризиками, вiдображеними у внутрiшнiх документах Банку та затверджених
Наглядовою радою.
Правлiння органiзовує та контролює процес управлiння ризиками в Банку. Функцiя управлiння
ризиками на цьому рiвнi передбачає розробку та реалiзацiю стратегiї управлiння ризиками, а
також принципiв, концепцiї, полiтики та лiмiтiв ризику.
За виконання стратегiї управлiння ризиками за вiдповiдними напрямками вiдповiдають Комiтети
з бiзнесу юридичних/фiзичних осiб, Комiтет з управлiння проблемними активами, Комiтет з
питань управлiння активами та пасивами, Комiтет iнформацiйної безпеки та операцiйнотехнологiчних ризикiв.
Управлiння ризик-менеджменту, Управлiння ризикiв корпоративного та роздрiбного бiзнесiв
забезпечують аналiтично-методологiчну основу управлiння ризиками, вiдповiдають за
впровадження та проведення процедур, пов’язаних iз управлiнням ризиками, з метою
забезпечення незалежних процесiв контролю.
У кожному структурному пiдроздiлi видiлено функцiю незалежного контролю ризикiв,
включаючи контроль розмiрiв позицiй, що пiддаються ризику, у порiвняннi зi встановленими
лiмiтами, а також оцiнку ризику нових продуктiв. На цьому рiвнi також забезпечується збiр
повної, достовiрної та оперативної iнформацiї в системi оцiнки ризику i звiтностi про ризики.
Управлiння внутрiшнього аудиту перiодично проводить аудит процесiв управлiння ризиками, що
вiдбуваються у Банку, пiд час якого вiн перевiряє як достатнiсть процедур, так i виконання цих
процедур Банком. Управлiння внутрiшнього аудиту обговорює результати проведених перевiрок
i подає свої висновки та рекомендацiї Наглядовiй Радi i Правлiнню Банку.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» повiдомляє про вiдсутнiсть важливих подiй, якi вiдбулися у
продовж 3 кварталу 2018 року, та якi не були розкритi у промiжнiй скороченiй окремiй
фiнансовiй звiтностi за три мiсяця, що закiнчилися 30 вересня 2018 року.
Керiвництво пiдтверджує офiцiйну позицiю, що наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова
звiтнiсть, пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ),
вимогами Нацiонального банку України щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi
банками України за 3 квартал 2018 року, вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки банку. Керiвництво вважає, що промiжна
скорочена окрема фiнансова звiтнiсть вiдображає всi коригування, необхiднi для достовiрного
подання фiнансового стану Банку, результатiв дiяльностi, звiту про змiни у власному капiталi та
звiту про рух грошових коштiв за промiжний звiтнiй перiод, промiжний звiт керiвництва включає
достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону
України «Про цiннi папери та фондовий ринок».

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 30.09.2018 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти

6

1338800

1433969

Кошти в інших банках

7

356309

486854

Кредити та заборгованість клієнтів

8

4250934

4118982

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

285016

279874

300411

1001196

1547334

1335439

263099

263099

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 до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість

10

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи

12

223715

232260

Інші фінансові активи

11

28472

5930

Інші активи

11

95324

87735

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи
вибуття

13

50045

40827

8739459

9286165

46

46

8313677

8336560

22

9993

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

14

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

17

286

1330

Інші фінансові зобов’язання

15

59531

84958

Інші зобов'язання

15

49495

34997

8423057

8467884

2743666

1544666

17577

17678

0

1199000

94305

98050

16

-2539146

-2041113

16

316402

818281

8739459

9286165

Субординований борг
Зобов'язання групи вибуття
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань:
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

16

Емісійні різниці
Незареєстрований статутний капітал

16

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
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу

Iнформацiя вiдсутня.
Затверджено до випуску та
підписано
30.10.2018

року

Голова правління

В.о. Голови Правлiння С. О.
Волков
(підпис, ініціали, прізвище)

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

Головний
бухгалтер

Р. В. Чудакiвський
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

18

519016

558485

Процентні витрати

18

-380079

-466463

138937

92022

-525351

-311501

-386414

-219479

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках

6, 7, 8

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

19

164545

130584

Комісійні витрати

19

-61389

-49303

-27027

30221

72997

61857

-253

-17695

137734

0

11

-22042

-39818

17

417

-1152

44269

10229

-398811

-367826

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
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
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

20

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
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

-398811

-367826

-170

-44439

-476144

-489110

-476144

-489110

-6449

0

-6449

0

2809

0

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
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
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

2809

0

41994

160358

-479784

-489110

-479784

-489110

21

-0.28

-0.32

21

-0.28

-0.32

Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік
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
30.10.2018

року

Голова правління

В.о. Голови Правлiння С. О.
Волков
(підпис, ініціали, прізвище)

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

Головний
бухгалтер

Р. В. Чудакiвський
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2018 року
Належить власникам материнської компанії
Найменування
статті

1
Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)

емісійні
різниці
та незареєстрований резервні
Примітки статутний
резерви нерозподілений додатк
інший
статутний
та інші
капітал
переоцінки
прибуток
стат
додатковий
капітал
фонди
капітал
2

3

4

1544666

17678

5

6

7

8

97693

-1471148

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

1544666

97693

Усього сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)
за рік

-489110

інший сукупний
дохід
Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат
Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів
Незареєстрований
статутний капітал

1199000

Х

Операції з
акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок на
кінець
попереднього
періоду

1544666

17678

1199000

98050

-2041113

Усього
сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)
за рік

-476144

інший сукупний
дохід

-3640

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат
Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів
Незареєстрований
статутний капітал

-1199000

Операції з
акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

1199000
-101

купівля
продаж
анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Додаткові статті –
опис статей та
вміст показників
Додаткові статті –
усього за
додатковими
статтями
Залишок на
кінець звітного
періоду

2743666

17577

0

94305

-2539146

Залишок на 30 вересня 2017 року: статутний капiтал 1544666; незареєстрованi внески до
статутного капiталу 1199000; емiсiйнi рiзницi та iнший додатковий капiтал 17678; резеврви
переоцiнки 97693; непокритий збиток -1960258; Усього власного капiталу 898779.
Змiни вiд застосування МСФЗ 9 в 2018 роцi: резерви переоцiнки -105; нерозподiлений прибуток
-21889; усього -21994; Усього власного капiталу -21994.
Затверджено до випуску та
підписано
30.10.2018

року

Голова правління

В.о. Голови Правлiння С. О.
Волков
(підпис, ініціали, прізвище)

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

Головний
бухгалтер

Р. В. Чудакiвський
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

340684

287780

Процентні витрати, що сплачені

-361161

-478916

Комісійні доходи, що отримані

165215

127763

Комісійні витрати, що сплачені

-61717

-49040

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

-27027

33405

Результат операцій з іноземною валютою

72997

61857

Інші отримані операційні доходи

41564

9951

-373310

-347065

-202755

-354152

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

129909

-1382114

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

-572455

-126208

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

-30651

-6687

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-10438

-8140

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

-1

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

-62320

-311075

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

-9151

-41726

-18030

-33873

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

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
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від
операційної діяльності

669

-7905

-775222

-2271881

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

-132380

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж

130437

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

10

-2883

-84

-16112

-19610

0

8

-3044

-5789

-23982

-25475

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

1199000

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
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності

1199000

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

4045

-830

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

-795159

-1099186

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

6

2433959

1786849

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6

1638800

687663

Iнформацiя вiдсутня.
Затверджено до випуску та
підписано
30.10.2018
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Голова правління

В.о. Голови Правлiння С. О.
Волков
(підпис, ініціали, прізвище)

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

Головний
бухгалтер

Р. В. Чудакiвський
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2018 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
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
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Iнформацiя про Банк 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. Банк змiнив назву та органiзацiйну форму iз закритого акцiонерного
товариства у публiчне акцiонерне товариство. 15 серпня 2018 року було зареєстровано нову редакцiю
статуту Банку в зв’язку зi збiльшенням статутного капiталу до 2,72 млрд грн. Також Банк змiнив юридичну
адресу та, у зв’язку зi змiнами законодавства України, Публiчне акцiонерне товариство «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО» перетворене на Акцiонерне товариство «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». 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 межами, проводить валютно-обмiннi операцiї, а
також надає iншi банкiвськi послуги юридичним i фiзичним особам. Розвиває програми пiдтримки малого та
середнього бiзнесу, впроваджує програми фiнансування агровиробникiв, розширює перелiк послуг для
бiзнес-клiєнтiв, якi ведуть зовнiшньо-економiчну дiяльнiсть. Юридична адреса та мiсцезнаходження Банку:
Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська 32. На 30 вересня 2018 р. у структурi Банку функцiонують 37
вiддiлень по всiй територiї України (на 31 грудня 2017 р.: 42 вiддiлення). На 30 вересня 2018 р. та на 31
грудня 2017р. 100% акцiй Банку належали компанiї Brancroft Enterprises Limited (далi – «Акцiонер»),
зареєстрованiй поза зоною ОЕСР. На 30 вересня 2018 р. власником 100% опосередкованої iстотної участi в
Банку є Вiктор Пiнчук.
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Умови здiйснення дiяльностi Попри те, що економiка України вважається ринковою, вона продовжує
демонструвати певнi особливостi, властивi економiкам, що розвиваються. Подальшi перспективи розвитку
залежать вiд ефективностi запроваджуваних в країнi реформ, економiчної полiтики Уряду та позитивних
змiн у правовiй, податковiй та полiтичних сферах. Обсяг мiжнародних резервiв з початку 2018 року
зменшився на 2,2 млрд. дол. США (на 8,4%) до 16,64 млрд. дол. США. За 9 мiсяцiв 2018 р. Україна
спрямувала 239 млрд грн на обслуговування державного боргу (153 млрд грн – погашення боргу, 86 млрд грн
– сплата вiдсоткiв). До кiнця року Україна сплатить близько 97 млрд грн на обслуговування державного
боргу. Облiкова ставка НБУ з початку 2018 р. поступово зростала з 14.5% до 18% через збiльшення
iнфляцiйних ризикiв. У III кварталi 2018 р. обмiнний курс гривнi девальвував на 7,5% через сезоннi
коливання, якi були викликанi закупiвлею енергоносiїв для опалювального сезону. Повернення
Нацiональним банком до пом’якшення монетарної полiтики вiдбуватиметься у випадку стiйкого
послаблення iнфляцiйних ризикiв та покращення очiкувань, що можливе за умови здiйснення структурних
реформ та проведення виваженої фiскальної полiтики. Рiвень економiчного зростання залишається на
низькому рiвнi. Триває конфлiкт на сходi України, який супроводжується припиненням торгiвлi iз
непiдконтрольними Українi територiями та зупинкою усiх товаропотокiв. Цi подiї мають негативнi наслiдки
в першу чергу для пiдприємств енергетичного та металургiйного секторiв, у виглядi скорочення обсягу
виробництва та зниження експортного потенцiалу. Ключовими ризиками залишаються можливiсть ескалацiї
конфлiкту на сходi України. Крiм того можливе зупинення спiвробiтництва з МВФ негативно вплине на
здатнiсть України обслуговувати зовнiшнiй борг, та через це може погiршити обмiнний курс нацiональної
валюти. У звiтному перiодi Банк здiйснив значнi вiдрахування до резервiв за проблемною заборгованiстю
групи позичальникiв Банку, якi пiд час кризи припинили обслуговування кредитiв, не виконавши умови
реструктуризацiї. Це в свою чергу призвело до порушення Банком станом на 30 вересня 2018 року
економiчних нормативiв i лiмiту довгої вiдкритої валютної позицiї (Примiтка 5). 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. Подальша
систематична робота з вiдновлення/стягнення проблемних активiв, зростання ефективностi та обсягу нового

бiзнесу, полiпшення операцiйного фiнансового результату банку за пiдтримки акцiонера на тлi стабiлiзацiї
макроекономiчного середовища дозволить Банку в короткостроковiй перспективi вийти на стiйку
прибуткову дiяльнiсть.
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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 2017 р. У цiй фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi з набутим з 1 сiчня
2018 р. чинностi МСФЗ (IFRS 9) «Фiнансовi iнструменти» (далi – МСФЗ 9) Банк не здiйснював перерахунок
попереднiх перiодiв. Рiзниця мiж попередньою балансовою вартiстю та балансовою вартiстю фiнансових
iнструментiв на початок звiтного перiоду визнана Банком у складi вхiдного залишку нерозподiленого
прибутку. Розкриття порiвняльного перiоду повторюють розкриття попереднього перiоду. Змiни в облiковiй
полiтицi у зв’язку з первiсним застосуванням МСФЗ 9 та вплив вiд такого застосування в поточному перiодi
розкритi у рiчнiй фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року та у окремих примiтках до
цiєї промiжної скороченої фiнансової звiтностi. Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi
Функцiональної валютою цiєї звiтностi є гривня, 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: Валюта
30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Долар США 28,298262 28,067223 Євро 33,128775 33,495424 Росiйський
рубль 0,42983 0,48703 Облiк впливу iнфляцiї Україна вважалася країною з гiперiнфляцiйною економiкою до
31 грудня 2000 р. Вiдповiдно, Банк застосовував МСБО (IAS) 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 червня 2018 р. Вплив гiперiнфляцiї Пiсля впливу гiперiнфляцiї
на 30 червня 2018 р. Статтi Звiту про фiнансовий стан: Статутний капiтал 2720000 23666 2743666
Непокритий збиток (2515480) (23666) (2539146)

4

Принципи облiку, прийнятi при пiдготовцi цiєї промiжної скороченої фiнансової звiтностi вiдповiдають
принципам, що застосовувалися при пiдготовцi фiнансової звiтностi Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня
2017р., за винятком прийнятих з 1 сiчня 2018 р. нових стандартiв та iнтерпретацiй, зазначених нижче: МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» (випущений у липнi 2014 р., застосовується до рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2018 р.). - МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» (випущений 28
травня 2014 року i вступає в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 р.); - Поправки до МСБО (IAS)
40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» - «Переведення iнвестицiйної нерухомостi iз категорiї до категорiї»
(застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 р.); - Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 22
«Операцiї в iноземнiй валютi i попередня оплата» (застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1
сiчня 2018 р.).
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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 2017 р. з урахуванням наступного.
Припущення щодо безперервностi дiяльностi Банку. За результатами 9 мiсяцiв 2018 р., Банк отримав чистий
збиток у розмiрi 476 144 тис. грн. в основному за рахунок витрат на формування резерву пiд знецiнення
кредитiв, що склали 460 682 тис. грн. Банк виконав рекомендацiї Нацiонального банку щодо змiни пiдходу
до реструктуризацiї проблемної заборгованостi за кредитами трьох боржникiв з метою з метою покращення
ефективностi такої реструктуризацiї. Це призвело до порушення економiчного нормативу достатностi
(адекватностi) регулятивного капiталу (Примiтка 25), короткострокової лiквiдностi, нормативiв кредитних
ризикiв та i лiмiту довгої вiдкритої валютної позицiї. Вказанi вище фактори зумовили iснування суттєвої
невизначеностi, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Банку продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi. В той же час, за оцiнками Керiвництва Банку, послiдовна фiнансова пiдтримка
Акцiонером забезпечують достатню впевненiсть управлiнського персоналу щодо спроможностi Банку
продовжувати подальшу безперервну дiяльнiсть. Також Банк розробив та подав до Нацiонального банку
План капiталiзацiї та План заходiв щодо усунення порушень економiчних нормативiв АТ “БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО». Керiвництво Банку пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшого
безперервного функцiонування. Формуючи таке професiйне судження, Керiвництво врахувало послiдовнi дiї
Акцiонера Банку щодо фiнансової пiдтримки та його готовнiсть продовжувати капiталiзувати Банк.
Збiльшення статутного капiталу Банку до 2,72 млрд грн. та розмiщення Акцiонером Банку 13 673 тис. дол.
США на рахунку покриття для забезпечення заборгованостi за проблемними кредитами, дозволили Банку
достроково виконати свої зобов’язання згiдно з попереднiм Планом заходiв щодо усунення порушень

економiчних нормативiв, який було затверджено рiшенням Акцiонера Банку та постановою Правлiння
Нацiонального банку, за результатами дiагностичного обстеження банкiв (постанова Правлiння
Нацiонального банку вiд 15 квiтня 2015 р. № 260). Керiвництво Банку також врахувало фактор подальшої
стабiлiзацiї полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi, припинення вiйськових дiй на територiї України,
фiнансовий стан Банку, запланований доступ до фiнансових ресурсiв, а також проаналiзувало вплив поточної
фiнансової та економiчної ситуацiї на майбутню дiяльнiсть Банку. Допускаючи такi припущення,
Керiвництво Банку дiйшло висновку, що припущення стосовно безперервної дiяльностi при складаннi цiєї
фiнансової звiтностi є доречним.
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Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають: 30 вересня 2018 р. 31 грудня
2017 р. Готiвковi кошти 193816 176452 Залишки коштiв на поточних рахунках у банках 846162 988586
Залишки коштiв на рахунку в НБУ 300135 268931 Грошовi кошти та їх еквiваленти 1340113 1433969 Резерв
пiд зменшення корисностi грошових коштiв та їх еквiвалентiв (1313) - Усього грошових коштiв та їх
еквiвалентiв 1338800 1433969 Станом на 30 вересня 2018 р. сума, еквiвалентна 515 996 тис. грн. (31 грудня
2017 р.: 988 560 тис. грн.) Станом на 30 вересня 2018 р. сума, еквiвалентна 846 142 тис. грн. (31 грудня 2017
р.: 988 560 тис. грн.) була розмiщена на поточних рахунках в трьох банках з країн-членiв ОЕСР (31 грудня
2017 р.: чотирьох), якi є основними контрагентами Банку з мiжнародних розрахункiв. Всi залишки коштiв
розмiщено на поточних рахунках у банках, якi мають iнвестицiйнi кредитнi рейтинги мiжнародних
рейтингових агенцiй. Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України, зi строком погашення
до 30 днiв в сумi 300 000 тис. грн. включаються до статтi «Грошовi кошти та їх еквiваленти» звiту про рух
грошових коштiв оскiльки мають незначний ризик змiни вартостi та можуть вiльно конвертуватися у вiдому
грошову суму. На 30 вересня 2018 р. загальна сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей складання
Звiту про рух грошових коштiв складає 1 638 800 тис. грн. (30 вересня 2017 р.: 687 663 тис. грн.). Станом на
30 вересня 2018 р. Банк визнав оцiночний резерв у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв протягом 12
мiсяцiв: 2018 р. 2017 р. На 1 сiчня - - Змiни вiд застосування МСФЗ9 1682 - Вiдрахування до / (Вiдновлення)
резерву пiд зменшення корисностi (402) - Курсовi рiзницi 33 - На 30 вересня 1313 -
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Кошти в iнших банках Кошти в iнших банках включають: 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Гарантiйнi
депозити в iнших банках 322441 475101 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 36460 13867 Кошти в
iнших банках 358901 488968 Резерв пiд зменшення корисностi за коштами в iнших банках (2592) (2114)
Усього коштiв в iнших банках 356309 486854 Гарантiйнi депозити в iнших банках представленi наступним
чином: 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Україна ОЕСР Iншi Усього Україна ОЕСР Iншi Усього Операцiї
з платiжними картами 6270 134134 - 140404 4670 99892 - 104562 Документарнi операцiї - 181837 - 181837 369107 1232 370339 Операцiї за системами переказiв 200 - - 200 200 - - 200 Усього гарантiйних депозитiв в
iнших банках 6470 315971 - 322441 4870 468999 1232 475101 Нижче поданий аналiз коштiв в iнших банках за
кредитною якiстю станом на: 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. А+/А- 273927 466343 BBB+/BBB- 42170
2841 BB+/BB- 8705 1283 B+/B- 860 4078 CCC 10592 7340 Тi, що не мають рейтингу 22647 7083 Кошти в
iнших банках 358901 488968 Резерв пiд зменшення корисностi за коштами в iнших банках (2592) (2114)
Усього коштiв в iнших банках 356309 486854 Кредитнi рейтинги основанi на рейтингах мiжнародної
рейтингової агенцiї Fitch, за умови їх наявностi, або на рейтингах iнших мiжнародних рейтингових агенцiй,
трансформованих до найближчого еквiвалента за шкалою рейтингiв Fitch. Протягом перiоду вiдбулись такi
змiни за статтями резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi коштiв в iнших банках: 2018 р. 2017
р. На 1 сiчня 2114 1993 Змiни вiд застосування МСФЗ 9 150 - Вiдрахування до / (Вiдновлення) резерву пiд
зменшення корисностi 350 2062 Курсовi рiзницi (22) 442 На 30 вересня 2592 4497

8

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Кредити та заборгованiсть клiєнтiв включають: 30 вересня 2018 р. 31
грудня 2017р. Кредити юридичним особам 6351887 5835627 Кредити фiзичним особам 940451 785255
Кредити клiєнтам 7292338 6620882 Резерв пiд зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю
клiєнтiв (3041404) (2501900) Усього кредити клiєнтам 4250934 4118982 Кредити, наданi п’яти найбiльшим
групам позичальникiв, якi не є пов’язаними iз Банком особами, становлять 2 562 806 тис. грн. або 35,1 % вiд
загальної вартостi кредитiв клiєнтам на 30 вересня 2018 р. (31 грудня 2017 р.: 2 395 082 тис. грн. або 36,2%).
Станом на 30 вересня 2018 року Банк набув у власнiсть заставне майно за кредитами та заборгованiстю
клiєнтiв вартiстю 93 329 тис. грн. (30 вересня 2017 р.: 14 211 тис. грн.). Протягом звiтного перiоду Банком
припинено визнання частини портфеля «Кредитiв фiзичним особам» у сумi 41 993 тис. грн. (до вирахування
резервiв у сумi 41 993 тис. грн.) шляхом його продажу та отримано дохiд у сумi 624 тис. грн., який
вiдображено за статтею «Дохiд /(витрати) вiд припинення визнання фiнансових iнструментiв» звiту про
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Змiни за статтями резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi кредитiв станом на 30 вересня 2018р.: Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам
Усього 1 сiчня 2018 р. 2047739 454161 2501900 Змiни вiд застосування МСФЗ 9 17443 2719 20162 Змiна
резерву 472654 98030 570684 Списання заборгованостi за рахунок резерву - (11116) (11116) Припинено
визнання (475) (75827) (76302) Курсовi рiзницi (33777) (2299) (36076) 30 вересня 2018 р. 2571138 470266
3041404 1-ша стадiя знецiнення 17806 19982 37788 2-га стадiя знецiнення 150189 10482 160671 3-тя стадiя

знецiнення 2403143 439802 2842945 2571138 470266 3041404 Протягом звiтного перiоду, що закiнчився 30
вересня 2018 р., Банк виконав рекомендацiї Нацiонального банку щодо змiни пiдходу до реструктуризацiї
проблемної заборгованостi за кредитами трьох боржникiв з метою покращення її ефективностi. Наслiдком
цих змiн стали значнi вiдрахування до резервiв за такими кредитами в сумi 460 682 тис. грн. Протягом
звiтного перiоду, що закiнчився 30 вересня 2018 року, Банк отримав вiдшкодування списаних кредитiв у сумi
282 тис. грн. (30 вересня 2017 р.: 1 482 тис. грн.). Змiни за статтями резерву на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi кредитiв станом на 30 вересня 2017 р.: Кредити юридичним особам Кредити фiзичним
особам Усього 1 сiчня 2017 р. 1755872 388136 2144008 Змiна резерву 278893 32028 310921 Припинено
визнання (109991) (910) (110901) Курсовi рiзницi (2623) (5151) (7774) 30 вересня 2017 р. 1922151 414103
2336254 Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi 1920089 412934 2333023 Зменшення корисностi на
колективнiй основi 2062 1169 3231 1922151 414103 2336254
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Iнвестицiї в цiннi папери Iнвестицiї в цiннi папери включають: 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Борговi
цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, якi облiковуються за справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд 284686 279488 Iнструменти капiталу, призначенi для облiку за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 330 491 Iнвестицiї в цiннi папери 285016 279979 Резерв
пiд зменшення корисностi за iнвестицiями в цiннi папери - (105) Усього iнвестицiй в цiннi папери 285016
279874 Станом на 30 вересня 2018 року Борговi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком
України, включають два пакети облiгацiй, номiнованих у дол. США: 1) процентнi (5,4%) дворiчнi облiгацiї у
кiлькостi 4 990 штук з термiном погашення – жовтень 2019 р.; 2) дисконтнi (5,4%) однорiчнi облiгацiї у
кiлькостi 5 000 шт. – з термiном погашення – червень 2019 р. Змiни за статтями резерву на покриття збиткiв
вiд зменшення корисностi iнвестицiй в цiннi папери: 2018р. 2017р. На 1 сiчня 105 31 Змiни вiд застосування
МСФЗ 9 (105) - На 30 вересня - 31
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Iнвестицiйна нерухомiсть 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Земля 548043 548043 Будiвлi та споруди
999291 787396 Усього iнвестицiйна нерухомiсть 1547334 1335439 2018р. 2017р. На 1 сiчня 1335439 1276502
Прибутки вiд переоцiнки до справедливої вартостi 137734 - Переведення з iнших категорiй 48378 Звернення стягнення на предмет застави 23886 - Придбання 1637 - Вкладення в iнвестицiйну нерухомiсть
260 84 На 30 вересня 1547334 1276586 Орендний дохiд, отриманий вiд iнвестицiйної нерухомостi протягом
звiтного перiоду, що закiнчився 30 вересня 2018 р., склав 7 956 тис. грн. (30 вересня 2017 р.: 4 306 тис. грн.),
який вiдображено у складi «Iнших доходiв» звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.

Iншi фiнансовi та iншi активи Iншi фiнансовi та нефiнансовi активи на: 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р.
Iншi фiнансовi активи Нарахованi доходи до отримання 73671 60484 Дебiторська заборгованiсть за
розрахунками з банками 37147 26687 Залишки на транзитних рахунках за операцiями з платiжними картами
15978 - Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з клiєнтами 3288 4373 Iншi фiнансовi активи 653 452
Iншi фiнансовi активи 130737 91996 Резерв пiд зменшення корисностi за iншими фiнансовими активами
(102265) (86066) Усього iншi фiнансовi активи 28472 5930 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Iншi активи
Застава, що перейшла у власнiсть банку 76113 66065 Передплаченi послуги 14211 14818 Витрати майбутнiх
11
перiодiв 8823 10332 Розрахунки з працiвниками банку 8399 8391 Податки та обов’язковi платежi, сплаченi
авансом, за виключенням податку на прибуток 4402 754 Придбання необоротних активiв 3374 2263 Запаси
1557 991 Банкiвськi метали 345 370 Iншi активи 117224 103984 Резерв пiд зменшення корисностi за iншими
активами (21900) (16249) Усього iншi активи 95324 87735 Протягом перiоду вiдбулись такi змiни за статтями
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi iнших фiнансових та iнших активiв: 2018 р. 2017 р. На
1 сiчня 102315 59582 Вiдрахування до резерву пiд зменшення корисностi 22042 39756 Припинено визнання
(406) (4271) Списано за рахунок резерву (86) (4) Курсовi рiзницi 300 (896) На 30 вересня 124165 94167
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Основнi засоби та нематерiальнi активи 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Будiвлi та споруди 168457
185837 Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи 21172 9754
Нематерiальнi активи 15109 15560 Меблi, приладдя та офiсне обладнання 8351 9791 Машини i обладнання
7033 6401 Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи 3585 4873 Транспортнi засоби 8 44 Усього
основних засобiв та нематерiальних активiв 223715 232260 Протягом звiтного перiоду, що закiнчився 30
вересня 2018 р., Банк здiйснив переведення об’єкту «Будiвлi та споруди» вартiстю 8 293 тис. грн. до
Iнвестицiйної нерухомостi у зв’язку з припиненням роботи вiддiлення та передачею площ будiвлi в
операцiйну оренду. Протягом звiтного перiоду, що закiнчився 30 вересня 2018 р., амортизацiйнi
вiдрахування склали 13 016 тис. грн. (30 вересня 2017 р.: 12 074 тис. грн.), якi розкрито у Примiтцi 20.
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Необоротнi активи, утримуванi для продажу Необоротнi активи, утримуванi для продажу представленi
наступними об’єктами: 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Житловi будiвлi 31583 31583 Iншi 18462 9244
Усього необоротнi активи, утримуванi для продажу 50045 40827 Змiна у складi необоротних активiв,
утримуваних для продажу: 2018 р. 2017 р. На 1 сiчня 40827 114979 Стягнення застави, прийнятої в

забезпечення за кредитами 18406 14211 Продаж (8933) (3290) Переведення в iнвестицiйну нерухомiсть (255)
- На 30 вересня 50045 125900
Кошти клiєнтiв 30 червня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Поточнi рахунки - юридичнi особи 3704383 3739110 фiзичнi особи 1122674 936212 4827057 4675322 Строковi депозити - юридичнi особи 423237 442564 - фiзичнi
особи 3063383 3218674 3486620 3661238 Усього кошти клiєнтiв 8313677 8336560 На 30 вересня 2018 р.
поточнi кошти юридичних осiб на суму 591 760 тис. грн. (31 грудня 2017 р.: 620 596 тис. грн.) були
розмiщенi в якостi забезпечення за документарними операцiями. На 30 вересня 2018 р. поточнi та строковi
14
кошти юридичних та фiзичних осiб на суму 567 722 тис. грн. (31 грудня 2017 р.: 454 110 тис. грн.) були
розмiщенi в якостi забезпечення за кредитними операцiями клiєнтiв, з них 13 673 тис. дол. США (екв. 386
908 тис. грн.) було розмiщено Акцiонером Банку на рахунку покриття для забезпечення заборгованостi за
проблемними кредитами. Вiдповiдно до умов договору з Акцiонером Банку, таке покриття може бути
достроково конвертоване в капiтал Банку, якщо сторони погодять необхiднi дiї.
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Iншi фiнансовi та iншi зобов’язання 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Iншi фiнансовi зобов’язання
Залишки на транзитних рахунках за операцiями з клiєнтами 35230 2119 Нарахованi витрати за операцiйною
орендою 12167 11731 Iншi нарахованi витрати 3243 5276 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з
фiнансовими iнструментами 1240 701 Залишки на транзитних рахунках за операцiями з платiжними картами
- 62123 Iншi 7651 3008 Усього iншi фiнансовi зобов’язання 59531 84958 Iншi зобов’язання Нарахованi
виплати за невикористаними вiдпустками 15542 14481 Зобов’язання по внескам до Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб 14471 9917 Нарахування персоналу за заробiтною платою 7503 215 Iншi податки до
сплати, крiм податку на прибуток 6769 6193 Кредиторська заборгованiсть за придбанi активи, отриманi
послуги 3652 2835 Доходи майбутнiх перiодiв 1558 1356 Усього iншi зобов’язання 49495 34997

Власний капiтал На 30 вересня 2018 р. i 31 грудня 2017 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. В 2017 роцi та у 2018 роцi до дати затвердження цiєї
фiнансової звiтностi Банк не оголошував сплату дивiдендiв. У вiдповiдностi до МСБО (IAS) 29 «Фiнансова
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» було здiйснено коригування статутного капiталу для облiку впливу
16
гiперiнфляцiї, у вiдповiдностi до облiкової полiтики Банку (Примiтка 3). 21 червня 2017 року Акцiонер Банку
прийняв рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових
акцiй iснуючої номiнальної вартостi в розмiр 1 199 000 тис. грн., якi оплаченi Акцiонером Банку в повному
обсязi. 15 серпня 2018 року було зареєстровано нову редакцiю статуту в зв’язку зi збiльшенням статутного
капiталу Банку до 2,72 млрд грн.
Договiрнi та умовнi зобов’язання Юридичнi питання У ходi звичайної дiяльностi Банк є об’єктом судових
позовiв i претензiй. Станом на 30 вересня 2018 року Банк є вiдповiдачем за кiлькома позовами про стягнення
коштiв, пiд якi частково створено резерв забезпечення у сумi 1 тис. грн. Протягом перiоду вiдбулись такi
змiни за статтями резерву за iншими нефiнансовими зобов’язаннями: 2018 р. 2017 р. На 1 сiчня 310 Створення / (Зменшення) забезпечення 317 676 Використання створених забезпечень (626) (87) На 30
вересня 1 589 Оподаткування та вiдповiднiсть вимогам законодавства Українське законодавство, що регулює
питання оподаткування та проведення iнших операцiй, продовжує змiнюватися. 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. непоодинокi випадки суперечливих
тлумачень. Керiвництво вважає, що Банк виконав вимоги всiх нормативних положень та всi передбаченi
законодавством податки були нарахованi та сплаченi. Проте iснує ризик того, що операцiї i правильнiсть
тлумачень, якi не були пiдданi сумнiву контролюючими органами в минулому, будуть поставленi пiд сумнiв
у майбутньому. Однак цей ризик з часом зменшується. Договiрнi та умовнi зобов’язання Договiрнi та умовнi
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фiнансовi зобов’язання: 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Гарантiї 711632 360100 Авалi - 677 711632
360777 Грошове забезпечення за гарантiями (334172) (104063) Резерв на покриття збиткiв за зобов’язаннями
(285) (1020) Договiрнi та умовнi зобов’язання 377175 255694 Станом на 30 вересня 2018 р. Банк має
зобов’язання здiйснити розрахунки за акредитивами у сумi 257 588 тис. грн., за якими не несе ризику,
оскiльки зазначенi операцiї повнiстю покритi коштами клiєнтiв у сумi 257 588 тис. грн. (31 грудня 2017 р.:
516 533 тис. грн. повнiстю покритих коштами клiєнтiв). Станом на 30 вересня 2018 р. сума невикористаних
клiєнтами зобов’язань за кредитними лiнiями, що наданi Банком, склали 2 917 594 тис. грн. (31 грудня 2017
р.: 2 624 225 тис. грн.). Запит клiєнтами кредитних коштiв iз наданих зобов’язань в обов’язковому порядку
узгоджується з Банком, причому Банк має право вiдмовити у видачi кредиту в разi погiршення
кредитоспроможностi позичальника, недотримання клiєнтом необхiдних кредитних процедур або з iнших
причин. Протягом перiоду вiдбулись такi змiни за статтями резерву за зобов’язаннями: 2018 р. 2017 р. На 1
сiчня 1020 327 Вiдрахування до / (Зменшення) резерву (734) 475 Курсовi рiзницi (1) (1) На 30 вересня 285 801
Всi договiрнi зобов’язання Банку за договорами операцiйної оренди є вiдкличними. Активи, переданi в
заставу, та активи з обмеженим використанням Станом на 30 вересня 2018 р. гарантiйнi депозити, що

розмiщенi в iнших банках, розкритi у Примiтцi 7. На 30 вересня 2018 р. активи Банку в заставу не
передавались.
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Процентнi доходи та витрати Процентнi доходи та витрати за перiод, що завершився: 30 вересня 2018 р. 30
вересня 2017 р. Процентнi доходи Кредити клiєнтам 439211 484255 -юридичним особам 305277 392684 фiзичним особам 133934 91571 Цiннi папери 77124 72954 Кошти в iнших банках 2681 1276 519016 558485
Процентнi витрати Кошти клiєнтiв (379991) (459918) -юридичних осiб (178312) (149263) -фiзичних осiб
(201679) (310655) Борговi цiннi папери, емiтованi банком (88) (6545) (380079) (466463) Чистий процентний
дохiд/(витрати) 138937 92022 Протягом порiвняльного перiоду, що закiнчився 30 вересня 2017 р., по одному
клiєнту – юридичнiй особi за наданим кредитом визнано процентний дохiд в сумi 83 318 тис. грн., що
належить до попереднiх звiтних перiодiв, пiсля отримання рiшення суду про скасування ранiше прийнятого
рiшення про визнання клiєнта банкрутом.
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Чистий комiсiйний дохiд Чистий комiсiйний дохiд за перiод, що завершився: 30 вересня 2018 р. 30 вересня
2017 р. Комiсiйнi доходи Операцiї з платiжними картками 60129 51363 Розрахунково-касове обслуговування
49951 41572 Операцiї з конвертацiї валюти 38855 26992 Гарантiї та акредитиви 14247 5842 Операцiї, з
кредитного обслуговування 701 3133 Операцiї з цiнними паперами 23 101 Iнше 639 1581 164545 130584
Комiсiйнi витрати Операцiї з платiжними картками (34432) (28725) Розрахунково-касове обслуговування
(15471) (13239) Комiсiйнi витрати за програмами лояльностi до клiєнтiв (8295) (6840) Гарантiї та акредитиви
(2703) (499) Iншi (488) - (61389) (49303) Чистий комiсiйний дохiд 103156 81281
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Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Нижче представленi адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати,
якi понесенi Банком за перiод, що закiнчився: 30 вересня 2018 р. 30 вересня 2017 р. Витрати на персонал
210314 184147 Виплати до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 37284 38508 Витрати на оперативний
лiзинг (оренду) 28533 31623 Професiйнi послуги 16596 11956 Експлуатацiйнi та господарськi витрати 15331
12875 Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 13016 12074 Витрати на охорону 12714 6910
Маркетинг та реклама 12499 10565 Витрати на стягнення боргiв 12350 27835 Послуги зв’язку 11562 12389
Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв 8890 7655 Податки та iншi обов’язковi
платежi, крiм податку на прибуток 4646 3205 Витрати на вiдрядження 3116 3190 Iнкасаторськi послуги 2700
2517 Iншi 9260 2377 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 398811 367826
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Базисний та розбавлений збиток на акцiю Базисний та розбавлений збиток на одну акцiю включає: 30
вересня 2018 р. 30 вересня 2017 р. Збиток за перiод, що завершився (476144) (489110) Середньозважена
кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 1727421 1521000 Чистий базисний та розбавлений прибуток на
акцiю (виражений в гривнях на акцiю) (0,28) (0,32) Протягом звiтних перiодiв 2018 та 2017 рокiв у Банку не
було фiнансових iнструментiв, якi могли б призвести до розбавлення прибутку 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. Сторони вважаються пов’язаними, якщо
одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону чи значно впливає на iншу сторону при прийняттi
фiнансових i операцiйних рiшень. Умови здiйснення операцiй з пов’язаними сторонами встановлюються на
момент проведення операцiї. Пов’язаними сторонами є Акцiонер Банку, члени Наглядової ради, члени
Правлiння i близькi члени їх родин, компанiї, щодо яких Акцiонер, основний управлiнський персонал або
члени їх родин здiйснюють контроль. Ключовий управлiнський персонал – це особи, що мають
повноваження i що є вiдповiдальними за планування, управлiння та контроль за дiяльнiстю Банку, прямо чи
опосередковано, та включають членiв Правлiння та Наглядової Ради. 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
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здiйснюються операцiї з пов’язаними сторонами, не вiдрiзнялись вiд аналогiчних, що пропонуються для
непов’язаних осiб. Операцiї Банку з пов’язаними сторонами та залишки на рахунках пов’язаних сторiн
станом на 30 вересня 2018 р.: Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд
спiльним контролем Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов’язанi сторони Усього
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 47,0%) - - - 380 - 233 613 в т.ч. резерв
пiд зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв - - - (11) - (9) (20) Кошти клiєнтiв
(договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 11,3%, USD – 0,04%, EUR – -%) 387576 60259 350768 3447 - 19852
821902 Операцiї Банку з пов’язаними сторонами та залишки на рахунках пов’язаних сторiн станом на 31
грудня 2017 р.: Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним
контролем Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов’язанi сторони Усього Кредити
та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH – 47,4%) - - - 7 - 31 38 Цiннi папери в портфелi
банку на продаж (10-12% володiння для частки) - - - - 13 - 13 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi

банку на продаж - - - - (13) - (13) Iншi фiнансовi активи - - 42 - - - 42 Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi
ставки: UAH – 7,8%, USD –0,1%, EUR – 0,6%) 384449 11289 571191 4184 - 9787 980900 Iншi зобов’язання - 21 - - - 21 Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 30 вересня 2018 р.
Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний
управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов’язанi сторони Усього Потенцiйнi зобов’язання з
кредитування (вiдкличнi) - - 205000 290 - 17 205307 Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними
сторонами станом на 31 грудня 2017 р. Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов’язанi
сторони Усього Потенцiйнi зобов’язання з кредитування (вiдкличнi) - - - 53 - 19 72 Загальна сума кредитiв,
наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом перiоду, що закiнчився 30
вересня 2018 р.: Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним
контролем Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов’язанi сторони Усього Сума
кредитiв, наданих пов’язаним сторонам - - 31071 2923 - 648 34642 Сума кредитiв, погашених пов’язаними
сторонами - - (30640) (2602) - (340) (33582) Загальна сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам та
погашених пов’язаними сторонами протягом перiоду, що закiнчився 30 вересня 2017 р.: Материнська
компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний управлiнський
персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов’язанi сторони Усього Сума кредитiв, наданих пов’язаним сторонам - 481577 159 - 46 481782 Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами - - (481577) - - - (481577)
Операцiї Банку з пов’язаними сторонами за перiод, що закiнчується 30 вересня 2018 р.: Материнська
компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний управлiнський
персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов’язанi сторони Усього Процентнi доходи - - 109 13 - 2 124 Процентнi
витрати - (12) (11576) (166) - (24) (11778) Комiсiйнi доходи 1 11 1106 70 - 64 1252 Результат вiд операцiй з
iноземною валютою - - 23210 - - - 23210 Вiдновлення / (Вiдрахування до) резерву пiд знецiнення кредитiв та
коштiв в iнших банках - (19) - (9) - (5) (33) Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - (44005) - - (44005)
Операцiї Банку з пов’язаними сторонами за перiод, що закiнчується 30 вересня 2017 р.: Материнська
компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний управлiнський
персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов’язанi сторони Усього Процентнi доходи - - 229 1 - - 230 Процентнi
витрати (3) (117) (18703) (114) - (244) (19181) Комiсiйнi доходи - 1 1091 52 - 9 1153 Адмiнiстративнi та iншi
операцiйнi витрати - - - (43426) - - (43426) Винагорода ключовому управлiнському персоналу за перiод, що
закiнчився 30 вересня 2018 р., представлена короткостроковими виплатами працiвникам на суму 35 203 тис.
грн. (30 вересня 2017 р.: 34 318 тис. грн.). Винагорода членам Наглядової ради за перiод, що закiнчився 30
вересня 2018 р., становила 7 602 тис. грн. (30 вересня 2017 р.: 7 577 тис. грн.).
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, активи та зобов’язання за операцiйними сегментами
Банку за перiод, що закiнчився 30 вересня 2018 р.: Послуги юридичним особам Послуги фiзичним особам
Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть Нерозподiленi суми Усього Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи 305277
133934 79805 - 519016 Комiсiйнi доходи 86462 78010 73 - 164545 Результат вiд операцiй з похiдними
фiнансовими iнструментами - - (27027) - (27027) Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - 72997 72997 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти - - - (253) (253) Результат вiд переоцiнки об'єктiв
iнвестицiйної нерухомостi - - - 137734 137734 Дохiд /(витрати) вiд припинення визнання фiнансових
iнструментiв - 624 - - 624 Iншi операцiйнi доходи - - - 43645 43645 391739 212568 125848 181126 911281
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Процентнi витрати (178312) (201767) - - (380079) Комiсiйнi витрати (4033) (41890) (15466) - (61389)
Вiдновлення / (Вiдрахування до) резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (449078) (76325)
52 - (525351) Вiдновлення / (Вiдрахування до) резерву пiд знецiнення iнших фiнансових та нефiнансових
активiв - - (413) (21629) (22042) Вiдновлення / (Вiдрахування до) резерву за зобов’язаннями 734 (317) - - 417
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (71584) (146361) (8206) (172660) (398811) Результати сегменту
(310534) (254092) 101815 (13163) (475974) Витрати з податку на прибуток - - - (170) (170) Прибуток/(збиток)
за перiод (310534) (254092) 101815 (13333) (476144) Активи сегменту 3782060 487283 2290817 2179299
8739459 Зобов’язання сегменту 4130687 4202418 32626 57326 8423057 Iнформацiя про доходи, витрати та
прибутки операцiйних сегментiв Банку за перiод, що закiнчився 30 вересня 2017 р.: Послуги юридичним
особам Послуги фiзичним особам Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть Нерозподiленi суми Усього Зовнiшнi
клiєнти Процентнi доходи 392684 91571 74230 - 558485 Комiсiйнi доходи 58105 72263 216 - 130584 Результат
вiд операцiй з цiнними паперами за справедливою вартiстю через прибутки або збитки - - 113 - 113 Результат
вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами - - 30108 - 30108 Результат вiд операцiй з iноземною
валютою - - 61857 - 61857 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти - - - (17695) (17695) Iншi операцiйнi

доходи - - - 10229 10229 450789 163834 166524 (7466) 773681 Процентнi витрати (149263) (317200) - (466463) Комiсiйнi витрати (991) (36030) (12282) - (49303) Вiдновлення / (Вiдрахування до) резерву пiд
знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (277882) (31557) (2062) - (311501) Вiдновлення /
(Вiдрахування до) резерву пiд знецiнення iнших фiнансових та нефiнансових активiв - - 136 (39955) (39819)
Вiдновлення / (Вiдрахування до) резерву за зобов’язаннями (475) (676) - - (1151) Адмiнiстративнi та iншi
операцiйнi витрати (57849) (124687) (15357) (169933) (367826) Результати сегменту (35671) (346316) 136959
(217 354) (462382) Витрати з податку на прибуток - - - (26728) (26728) Прибуток/(збиток) за перiод (35671)
(346316) 136959 (244082) (489110) Iнформацiя про активи та зобов’язання операцiйних сегментiв Банку на 31
грудня 2017 р. Послуги юридичним особам Послуги фiзичним особам Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть
Нерозподi-ленi суми Усього Активи сегменту 3789659 334212 3202262 1960032 9286165 Зобов’язання
сегменту 4184844 4239196 383 43461 8467884
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, якi доступнi на дату
оцiнки. - Рiвень 2: моделi оцiнки, за якими усi вхiднi данi, що мають суттєвий вплив на вiдображену у
звiтностi суму справедливої вартостi, прямо чи опосередковано ґрунтуються на iнформацiї, яка
спостерiгається 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, яка
спостерiгається на ринку. Станом на 30 вересня 2018 та 31 грудня 2017 рокiв не вiдбувалось перемiщення
мiж 1 i 2 рiвнями iєрархiї справедливої вартостi. 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: Оцiнка справедливої вартостi з
використанням 30 вересня 2018 р. Дата оцiнки Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Усього Активи, що облiковуються
за справедливою вартiстю Iнвестицiї в цiннi папери 30.09.2018 284686 - 330 285016 Основнi засоби Будiвлi,
споруди 01.11.2017 - 171414 - 171414 Iнвестицiйна нерухомiсть 01.11.2017-30.09.2018 - 1547334 - 1547334
Активи, справедлива вартiсть яких розкривається Грошовi кошти та їх еквiваленти 30.09.2018 - - 1338800
1338800 Кошти в iнших банках 30.09.2018 - - 356309 356309 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 30.09.2018 - 4250934 4250934 Iншi фiнансовi активи 30.09.2018 - - 28472 28472 Зобов’язання, справедлива вартiсть яких
розкривається Кошти банкiв 30.09.2018 - - 46 46 Кошти клiєнтiв 30.09.2018 - - 8313677 8313677 Борговi цiннi
папери, емiтованi банком 30.09.2018 - - 22 22 Iншi фiнансовi зобов’язання 30.09.2018 - - 59531 59531 Для
визначення справедливою вартостi застосовувались наступнi методи та припущення: Керiвництво визначило,
що справедлива вартiсть грошових коштiв, короткострокових фiнансових активiв i зобов’язань та iнших
активiв i зобов’язань приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi, оскiльки зазначенi iнструменти мають
нетривалий термiн погашення. Основнi засоби (будiвлi) та iнвестицiйна нерухомiсть. Для визначення
справедливої вартостi будiвель та iнвестицiйної нерухомостi Банк залучає незалежних оцiнювачiв, при цьому
24 використовується метод порiвняння продажiв, який базується на цiнах операцiй об’єктiв, якi мають подiбний
характер, мiсце розташування та стан. Iнвестицiї в цiннi папери. Iнвестицiї в цiннi папери, що облiковуються
за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, представленi борговими цiнними паперами,
справедлива вартiсть яких спостерiгається на активному ринку, та iнструментами капiталу, 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. Похiднi iнструменти. Похiднi iнструменти, вартiсть яких визначається за допомогою методик
оцiнки, вихiднi данi для яких спостерiгаються на ринку, являють собою головним чином валютнi свопи.
Методика оцiнки включає модель визначення цiни похiдних iнструментiв, що передбачає дисконтування
результатiв переоцiнки (розрахунки приведеної вартостi). Модель об’єднує в собi вхiднi данi щодо
форвардних та спот курсiв валют. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв. Банк оцiнює кредити i заборгованiсть
клiєнтiв, дебiторську заборгованiсть на пiдставi таких параметрiв, як процентнi ставки, фактори ризику,
iндивiдуальна платоспроможнiсть позичальника. На пiдставi зазначеної оцiнки для облiку очiкуваних збиткiв
за цими активами створюються оцiночнi резерви. Кошти клiєнтiв. Справедлива вартiсть залучених коштiв
визначається за допомогою методу дисконтування грошових потокiв з використанням ставки дисконтування,
яка вiдображає вартiсть залучення Банком коштiв клiєнтiв на кiнець звiтного перiоду. Власний кредитний
ризик невиконання зобов’язань станом на 30 вересня 2018 р. оцiнюється як незначний. Оцiнка справедливої
вартостi з використанням 31 грудня 2017 р. Дата оцiнки Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Усього Активи, що
облiковуються за справедливою вартiстю Цiннi папери в портфелi банку на продаж 31.12.2017 279544 - 279544 Основнi засоби Будiвлi, споруди 01.11.2017 - 186466 - 186466 Iнвестицiйна нерухомiсть 01.11.201731.12.2017 - 1335439 - 1335439 Активи, справедлива вартiсть яких розкривається Грошовi кошти та їх

еквiваленти 31.12.2017 - - 1433969 1433969 Кошти в iнших банках 31.12.2017 - - 486854 486854 Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв 31.12.2017 - - 4118982 4118982 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 31.12.2017 - 330 330 Депозитнi сертифiкати НБУ в портфелi банку до погашення 31.12.2017 - - 1001196 1001196 Iншi
фiнансовi активи 31.12.2017 - - 5930 5930 Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається Кошти
банкiв 31.12.2017 - - 46 46 Кошти клiєнтiв 31.12.2017 - - 8336560 8336560 Борговi цiннi папери, емiтованi
банком 31.12.2017 - - 9993 9993 Iншi фiнансовi зобов’язання 31.12.2017 - - 84958 84958
Управлiння капiталом Регулятивний капiтал Банк здiйснює активне управлiння рiвнем достатностi капiталу з
метою захисту вiд ризикiв, властивих його дiяльностi, забезпеченнi дотримання Банком зовнiшнiх вимог
стосовно капiталу та пiдтримки високого кредитного рейтингу i нормативiв достатностi капiталу, необхiдних
для здiйснення дiяльностi та максимiзацiї добробуту акцiонерiв. Достатнiсть капiталу Банку контролюється з
використанням, крiм iнших методiв, принципiв i коефiцiєнтiв, установлених Базельською угодою з капiталу
(затвердженi у липнi 1988 р. зi змiнами та доповненнями, прийнятими в листопадi 2005 р., що враховують,
серед iншого, включення ринкового ризику) i нормативiв, прийнятих НБУ при здiйсненнi нагляду за Банком.
Банк управляє структурою свого капiталу та коригує її у свiтлi змiн в економiчних умовах i характеристиках
ризику здiйснюваних видiв дiяльностi. У порiвняннi з минулими роками в цiлях, полiтицi та процедурах
управлiння капiталом змiн не вiдбулося. Норматив адекватностi капiталу НБУ НБУ встановлює вимоги щодо
рiвня капiталу банкiв та контролює їх виконання. Згiдно з iснуючими вимогами НБУ до рiвня капiталу, банки
повиннi пiдтримувати показник спiввiдношення капiталу та активiв, зважених на ризик («показник
адекватностi капiталу вiдповiдно до українських нормативних вимог»), вище певного встановленого
мiнiмального показника. Якщо Банк не пiдтримуватиме або в достатньому обсязi не збiльшуватиме свiй
власний капiтал у вiдповiдностi до збiльшення своїх активiв, зважених на ризик, вiн може порушити
встановленi показники адекватностi капiталу, що може призвести до застосування санкцiй з боку НБУ та
негативно вплинути на результати операцiй i фiнансовий стан. На виконання Програми капiталiзацiї Банку,
що була затверджена Наглядовою радою Банку 24 лютого 2015 року, Акцiонер Банку повнiстю виконав
запланованi заходи по збiльшенню статутного капiталу Банку протягом 2015-2016 рокiв, а саме: у квiтнi 2015
року статутний капiтал збiльшено на 250 000 тис. грн. та у лютому 2016 року статутний капiтал збiльшено на
686 000 тис. грн. На перiод до 1 сiчня 2019 року НБУ встановив графiк збiльшення мiнiмального рiвня
адекватностi регулятивного капiталу, а саме: на 1 жовтня 2016 року не менше 5%, на 1 сiчня 2018 року не
менше 7% та на 1 сiчня 2019 року не менше 10%. Нацiональний банк України 28 квiтня 2016 року затвердив
розроблену Банком, вiдповiдно до графiку збiльшення мiнiмального рiвня адекватностi регулятивного
капiталу, оновлену Програму капiталiзацiї/реструктуризацiї. Зважаючи на збiльшення в 2017 роцi
25 Акцiонером Банку статутного капiталу на 1 199 млн. грн. вiдповiдно до рiшення вiд 21 червня 2017, а також
розмiщення грошових кошти на рахунку покриття для забезпечення заборгованостi за проблемними
кредитами в сумi 13 673 тис. дол. США Банк достроково виконав затверджену Нацiональним банком
Програму капiталiзацiї. Норматив достатностi капiталу вiдповiдно до вимог Базельської угоди Станом на 30
вересня 2018 р. норматив достатностi капiталу Банку, розрахований згiдно з вимогами Базельської угоди з
урахуванням подальших поправок на ринковий ризик на основi фiнансових показникiв, вiдображених у цiй
фiнансовiй звiтностi, склав: 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Капiтал 1-го рiвня Статутний капiтал
2743666 2743666 Непокритий збиток (2539146) (2041113) Емiсiйнi рiзницi 17577 17678 Усього капiтал 1-го
рiвня 222097 720231 Капiтал 2-го рiвня Резерв переоцiнки 94305 98050 Усього капiтал 2-го рiвня 94305 98050
Усього регулятивний капiтал 316402 818281 Усього активи, зваженi на ризик 6420691 6541044 Показники
адекватностi капiталу Норматив достатностi капiталу 1-го рiвня 3,5% 11,0% Загальний норматив достатностi
капiталу 4,9% 12,5% Станом за 30 вересня 2018 норматив достатностi капiталу Банку, розрахований згiдно з
вимогами Нацiонального банку України, склав: 30 вересня 2018 р. 31 грудня 2017 р. Капiтал 1-го рiвня
Статутний капiтал 2720000 27200006 Непокритий збиток (2556837) (2061985) Емiсiйнi рiзницi 17577 17678
Усього капiтал 1-го рiвня 180740 675693 Капiтал 2-го рiвня Резерв переоцiнки 91367 95984 Усього капiтал 2го рiвня 91367 95984 Вiдрахування з капiталу (330) (330) Усього регулятивний капiтал 271777 771347 Усього
активи, зваженi на ризик 6738653 6178756 Вiдкрита валютна позицiя 321624 729978 Показник адекватностi
регулятивного капiталу 3,9% 11,2% Норматив достатностi капiталу 1-го рiвня 2,6% 9,8% Зниження рiвнiв
регулятивного капiталу, нормативу адекватностi регулятивного капiталу обумовлено збiльшенням
сформованих резервiв пiд кредити трьох боржникiв, яке стало наслiдком виконання рекомендацiй
Нацiонального банку щодо змiни пiдходу до реструктуризацiї даних боржникiв з метою покращення
ефективностi такої реструктуризацiї. Банком було прийнято рiшення щодо припинення роботи iз
боржниками в рамках iснуючої моделi реструктуризацiї та пошук iнших варiантiв врегулювання
заборгованостi, що привело до збiльшення сформованих резервi пiд цi кредити та зниження капiталу.
Зважаючи на зниження рiвня капiталу, Банком подано до Нацiонального банку України План капiталiзацiї та
План заходiв щодо усунення порушень економiчних нормативiв АТ “БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
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Подiї пiсля звiтної дати Пiсля звiтної дати подiї, якi значно вплинули б на фiнансовий стан Банку та
результати його дiяльностi не вiдбувались. Пiдписано вiд iменi Правлiння 30 жовтня 2018 р. В.о. Голови
Правлiння - Сергiй Волков Головний бухгалтер - Руслан Чудакiвський

