Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова Правлiння

Михайльо В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

25.10.2016
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2016 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23494714
4. Місцезнаходження
01001 м. Київ, вул. Десятинна, буд 4/6
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 499-10-29, (044) 490-46-37
6. Електронна поштова адреса
ssbo@alfabank.kiev.ua
ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

https://alfabank.ua/i
nvestor-relations
(адреса сторінки)

25.10.2016
(дата)

в мережі Інтернет 25.10.2016
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
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- Замiсть серiї та номеру свiдоцтва про державну реєстрацiю вказано серiя i номер виписки з
єдиного державного реєстру юридичних осiб i фiзичних осiб-пiдприємцiв.

- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за звiтний перiод не приймав участi у створеннi юридичних осiб, тому
вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi

- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не випускав iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, тому
вiдомостi у п. 7. 3. вiдсутнi

- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не випускав похiдних цiнних паперiв тому вiдомостi у п. 7. 4. вiдсутнi

- Iнформацiя у п.п. 8.2 та 8.3. вiдсутня у зв'язку iз тим, що емiтент не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi

- Iнформацiя у п.п. 8.4 - 8.6. вiдсутня

- Банк не проводив випуск iпотечних цiнних паперiв, у зв'язку з цим у звiтi вiдсутня iнформацiя
по п.п. 9-15

- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами, тому
iнформацiя щодо фiнансової звiтностi емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обiку вiдсутня

- Банк не випускав цiльовi облiгацiї, у зв'язку з цим звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнi

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ № 791295
3. Дата проведення державної реєстрації
24.03.1993
4. Територія (область)
Київська обл.
5. Статутний капітал (грн)
7515616022
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4760
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Нацiональний банк України
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32000102001026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
5) МФО банку
CHASUS
6) поточний рахунок
400940442
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
На право надання банкiвських
послуг, визначених частиною
третьою статтi 47 Закону
України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть"
Опис

Номер
ліцензії
(дозволу)
2
№61

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
3
4
5
05.10.2011 Нацiональний банк України 01.01.2001
Дата
видачі

Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не
вiдповiдає дiйсностi.

Лiцензiя видана безстроково
Генеральна лiцензiя на
здiйснення валютних операцiй

№61

05.10.2011 Нацiональний банк України

01.01.2001

Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не
вiдповiдає дiйсностi
Опис
Лiцензiя видана безстроково
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами
(Андеррайтинг)

АЕ №185092 12.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
України

01.01.2001

Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не
вiдповiдає дiйсностi
Опис
Лiцензiя видана безстроково
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами
(Дилерська дiяльнiсть)

АЕ №185091 12.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
України

01.01.2001

Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не
вiдповiдає дiйсностi
Опис
Лiцензiя видана безстроково
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами
(Брокерська дiяльнiсть)

АЕ №185090 12.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
України

01.01.2001

Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не
вiдповiдає дiйсностi
Опис
Лiцензiя видана безстроково
Професiйна дiяльнiсть на
АЕ №263381 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 01.01.2001
фондовому ринку - Депозитарна
паперiв та фондового ринку
дiяльнiсть (Депозитарна
України
дiяльнiсть депозитарної
установи)
Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не
Опис
вiдповiдає дiйсностi

Лiцензiя видана безстроково
Професiйна дiяльнiсть на
АЕ №263382 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 01.01.2001
фондовому ринку - Депозитарна
паперiв та фондового ринку
дiяльнiсть (Дiяльнiсть iз
України
зберiгання активiв iнститутiв
спiльного iнвестування)
Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не
вiдповiдає дiйсностi
Опис
Лiцензiя видана безстроково

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря
1
30.04.2015

Контактні дані:
телефон та адреса
електронної пошти
корпоративного
секретаря
2
3
4
30.04.2015
Потопальська Галина Григорiвна
(044) 499-10-29,
ssbo@alfabank.kiev.
ua
Досвiд роботи корпоративного секретаря - 9 рокiв 9 мiсяцi за основним мiсцем
роботи;
Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
призначеної на посаду
корпоративного секретаря

30.04.2015 року рiшенням Спостережної ради ПАТ "Альфа-Банк" Потопальську
Галину Григорiвну призначено Корпоративним секретарем ПАТ "Альфа-Банк".
05.05.2015 року внутрiшнiм наказом ПАТ "Альфа-Банк" Потопальську Галину
Григорiвну переведено на посаду Корпоративного секретаря ПАТ "Альфа-Банк";

Опис
Непогашенi судимостi за за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi;

Попереднє мiсце роботи:
10.01.2007 - 19.02.2010 АКБ <ТАС-Комерцбанк>
Начальник Управлiння координацiї зовнiшнiх перевiрок;

Причиною припинення повноважень попереднього корпоративного секретаря є
переведення спiвробiтника на посаду в iншому пiдроздiлi ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайльо Вiкторiя Вiкторiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 313202 13.01.2000 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4. Рік народження
1971
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 16.05.2000р. - Заступник Голови Правлiння АКБ "Київiнвестбанк ("ЗАТ " Альфа Банк")
з 03.01.2006р. - Заступник Генерального директора, Фiнансовий директор ТОВ "Альфа-Капiтал"
з 18.09.2006р. - виконуюча обов'язки Генерального директора ТОВ "Альфа-Капiтал"
з 01.06.2009р. - Генеральний директор ТОВ "Альфа-Капiтал"
З 30.07.2009р. по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
з 30.07.2009р. - виконуюча обов'язки Голови Правлiння
з 18.09.2009р. - Голова Правлiння
8. Опис
Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соломiєнко Тамара Iванiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 223459 23.06.1996 Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi
4. Рік народження
1956
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
28
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 05.12.2001р. по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 05.12.2001р. - Начальник Управлiння розвитку корпоративного бiзнесу
З 01.11.2006р. - заступник Директора з корпоративного бiзнесу
З 12.03.2009р. - Операцiйний директор з супроводження казначейства та корпоративного бiзнесу
З 30.10.2014 - Директор з комплаєнс-контролю та фiнансового монiторингу
8. Опис
Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доброгаєв Олексiй Олегович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
45 09 137375 26.06.2007 Вiддiленням по району Вихiно ОУМФС Росiї по м. Москвi в
ЮВАО
4. Рік народження
1962
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
31
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 22.06.2012р. по 29.03.2013р. ЗАТ "Группа компаний ММД "Восток и Запад"
З 22.06.2012р. - Вiце-Президент
З 02.04.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк":
З 02.04.2013р. - Перший Вiце-Президент
8. Опис
Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саченко Андрiй Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
45 01 981419 08.02.2002 Вiддiлом внутрiшнiх справ "Тропарево-Нiкулiно" м. Москва
4. Рік народження
1976
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 15.07.2002р. по 30.06.2011р. ВАТ "Альфа-Банк":
З 11.01.2009р. - директор Дирекцiї централiзованих технологiй Блока IТ
З 05.07.2011р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк":
З 05.07.2011р. - директор Блока "Iнформацiйнi технологiї"
З 30.04.2014р. - Вiце-Президент
8. Опис
Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матяш Ростислав Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КН 117115 17.05.1996 Автозаводським РВ Кременчуцького ГУ УМВС України в
Полтавськiй областi
4. Рік народження
1980
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 03.03.2003р. по 18.09.2009р. ПАТ "ПУМБ":
З 27.07.2006р. - начальник Юридичного Управлiння
З 21.09.2009р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк"):
з 21.09.2009р. - директор Юридичного Департаменту
з 16.10.2012р. - Вiце-Президент, Директор з юридичних питань
8. Опис

Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кухарчук Анатолiй Вiкторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 615790 06.02.1998 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4. Рік народження
1972
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 16.10.2006р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк"):
з 16.10.2006р. - керiвник вiддiлу мiжнародної звiтностi;
з 11.08.2008р. - начальник Управлiння мiжнародної фiнансової звiтностi;
з 05.02.2010р. - директор Департаменту МСФЗ та управлiнського облiку та звiтностi;
з 01.11.2012р. - Директор з фiнансової звiтностi та контролiнгу;
з 14.02.2014р. - Головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi
8. Опис
Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Голова Спостережної Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Авен Петро Олегович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ------ 01.01.2001 -----------------------------------------4. Рік народження
1955
5. Освіта
Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, кандидат економiчних наук
6. Стаж роботи (років)
0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 1998р. по червень 2011р. Президент "Альфа-Банк" Росiйська Федерацiя
8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати
iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня

Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Спостережної Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карiмов Iльдар Альфредович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ------ 01.01.2001 -----------------------------------------4. Рік народження
1961
5. Освіта
Економiчний факультет Московський державний унiверситет iм. М. Ломоносова,
кандидат економiчних наук
6. Стаж роботи (років)
0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
1991-1994 рр. - науковий спiвробiтник Мiжнародного iнституту прикладного системного
аналiза (Лаксенбург, Австрiя)
8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати
iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня

Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Спостережної Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назар'ян Павло Вiкторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ------ 01.01.2001 -----------------------------------------4. Рік народження
1972
5. Освіта
Московський Державний технiчний унiверситет iм. Н.Э. Баумана, спецiальнiсть "оптичнi
пристрої та системи", Мiжнародна академiя маркетингу та менеджменту, Москва, за
спецiальнiстю "Фiнанси та кредит", Лондонська Бiзнес Школа, Лондон, Великобританiя
6. Стаж роботи (років)

0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 1999 по 2002 головний фiнансовий Директор мiжнародної мережi групи "Альфа-Банк"
8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати
iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня

Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Спостережної Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галiєв Ернест Едуардович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ------ 01.01.2001 ------------------------------------------4. Рік народження
1972
5. Освіта
Харькiвський державний унiверситет, спецiальнiсть "Економiчна iнформатика та
автоматизованi системи управлiння", кандидат економiчних наук
6. Стаж роботи (років)
0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2006-2009 рр. член Спостережної Ради АКIБ "УкрСиббанк"
8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати
iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня

Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Спостережної Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Татарчук Володимир Валентинович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

-- ------- 01.01.2001 -----------------------------------------4. Рік народження
1975
5. Освіта
вища, юридичний факультет МГУ iм. Ломоносова, Має диплом вищого виконавчого
керiвника Business school of the world INSEAD IEP (Францiя, Сингапур)
6. Стаж роботи (років)
0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З вересня 2011 до травня 2013 р. Керiвник корпоративно-iнвестицiйного блоку ВАТ
"Альфа-Банк", Росiя
8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати
iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня

Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Голова Ревiзiйної комиссiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смiрнов Данило Федорович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ------ 01.01.2001 ------------------------------------------4. Рік народження
1969
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АТ "Альфа Банк", Начальник Управлiння внутрiшнього аудиту
8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати
iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.

Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Ревiзiйної комиссiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Запольський Дмитро Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ------ 01.01.2001 ----------------------------------------4. Рік народження
1965
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iнформацiя вiдсутня
8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати
iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня

Непогашеної судимостi не має
1. Посада
Член Ревiзiйної комиссiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Главацький Андрiй Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КС 421765 06.08.2010 ------------------------------------------4. Рік народження
1977
5. Освіта
Київський Нацiональний Економiчний Унiверситет, Магiстр по Банкiвському
Менеджменту, Фiнанси та Кредит (МВМ), Бакалавр з Економiки (ВА)
6. Стаж роботи (років)
13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2000-2001 ПАТ "Альфа- Капiтал", Україна. Керiвник бек-офiсу
2001-2002 ЗАТ "Альфа-Банк", Україна. Керiвник бек-офiсу.
8. Опис
Паспорт фiзичної особи видано органами влади республiки Кiпр.

Непогашеної судимостi не має

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21672206
4. Місцезнаходження
01004, м.Київ, вул.Шовковична, б.42-44
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АД №034421
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
11.06.2012
7. Міжміський код та телефон/факс
+38 (044) 522-88-08 +38 (044) 522-85-53
8. Вид діяльності
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на
фондовому ринку
9. Опис
Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент.

1. Найменування
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33718227
4. Місцезнаходження
01004, м.Київ, вул. Льва Толстого, б.9А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ №294782
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
10.04.2015
7. Міжміський код та телефон/факс
+38 (044) 537-62-12 +38 (056) 373-97-81
8. Вид діяльності
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв:дiяльнiсть по органiзацiї торгiвлi на
ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть по органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
9. Опис
Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент.

1. Найменування
ПрАТ "Страхова компанiя "Альфа Страхування"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30968986
4. Місцезнаходження
01001, м.Київ, пр-т. Московський, 9
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ №522518
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
14.08.2014
7. Міжміський код та телефон/факс
+38 (044) 499-77-66 +38 (044) 499-77-60
8. Вид діяльності
Страхова дiяльнiсть
9. Опис
Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту.

1. Найменування
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30370711
4. Місцезнаходження
04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, б.17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
+38 (044) 591-04-04 +38 (044) 482-52-07
8. Вид діяльності
Забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку
9. Опис
Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого користується емiтент.

1. Найменування
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв
2. Організаційно-правова форма

Асоціація
3. Код за ЄДРПОУ
24382704
4. Місцезнаходження
01133, м. Київ, вул. Щорса, 32Б, примiщення 61
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
9. Опис
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв є добровiльною недержавною
некомерцiйною органiзацiєю, заснованою на засадах рiвноправностi, вiльного волевиявлення i
спiльностi iнтересiв своїх членiв.

ПАРД здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з Законами "Про державне регулювання ринку
цiнних паперiв в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок", iншими актами законодавства
України, Статутом, Правилами ПАРД (Внутрiшнiми документами ПАРД та Стандартами
ПАРД).

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана iнформацiя
вiдсутня.

1. Найменування
ТОВ Юридична компанiя "Яринко та партнери"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
37642005
4. Місцезнаходження
03039, м. Київ, пр-т. 40-рiччя Жовтня, 48, оф. 38
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Юридичнi послуги
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня.

1. Найменування
ТДВ "АЛЬЯНС УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з додатковою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
32253696
4. Місцезнаходження
04119, м.Київ, вул. Дегтярiвська, 21-Г
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 499-77-00 (044) 499-77-01
8. Вид діяльності
Iншi види страхування, крiм страхування життя
9. Опис
Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту.

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня.
1. Найменування
ПП "Спенсер i Кауфманн"
2. Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3. Код за ЄДРПОУ
38749815
4. Місцезнаходження
01021, м. Київ, вул. Кловський Узвiз, буд.7А, оф.22;01021, м. Київ, вул. Кловський
Узвiз, 01021, м. Київ, вул. Кловський Узвiз, буд.7А, оф.22
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 288-83-83 iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi права
9. Опис

Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня.

1. Найменування
ПП "СПЕНСЕР I КАУФМАНН"
2. Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
40155324
4. Місцезнаходження
01021, м. Київ, вул. Кловський Узвiз, буд.7А, оф.22
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 288-83-83 iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi права
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня.
1. Найменування
ЗАТ "Ал Руд"
2. Організаційно-правова форма
Іноземне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
--4. Місцезнаходження
125040, м.Москва, вул..Скакова,17
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
(495) 234-96-92 iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Юридичнi послуги
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня.
1. Найменування
Fitch Ratings CIS Ltd
2. Організаційно-правова форма
Іноземне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
--4. Місцезнаходження
125047, м. Москва, вул. Гашека, 6, офiс 520
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
+7-495-956-99-01 iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Рейтинговi послуги
9. Опис
Юридична особа, яка надає iнформацiйно-аналiтичнi i консультацiйнi послуги емiтенту.

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня.
1. Найменування
ТОВ АФ "РСМ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
21500646
4. Місцезнаходження
04080, м.Київ, вул..Нижньоюркiвська, буд. 47
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№0084
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань
оподаткування
9. Опис
Юридична особа, яка надає консультацiйнi послуги емiтенту.
1. Найменування

ТОВ АФ "ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
34619277
4. Місцезнаходження
01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 41 (лiт. "А"), 3 пов.01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 41
(лiт. "А"), 3 пов.01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 41 (лiт. "А"), 3 пов.01054, м. Київ, вул. О.
Гончара, 41 (лiт. "А"), 3 пов.
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№3886
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.10.2006
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань
оподаткування
9. Опис
Юридична особа, яка надає консультацiйнi послуги емiтенту.
1. Найменування
ТОВ "КПК "Столиця"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
36033926
4. Місцезнаходження
61058, Харкiвська обл.,м.Харкiв, вул.Данилевського, 8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
(057) 705-04-22 iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi права
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня.
1. Найменування
АБ Линника "Грифон Лiгал"
2. Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3. Код за ЄДРПОУ
39307014

4. Місцезнаходження
03680, м.Київ, вул..Дiлова, буд. 5-Б, офiс 305
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi права
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня.
1. Найменування
ТОВ "Астапов i партнери"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
36019262
4. Місцезнаходження
01015, м.Київ, вул. Цитадальна, 6/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi права
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня.
1. Найменування
АО "АДВОКАТСЬКА КОМПАНIЯ "ЮСКУТУМ"
2. Організаційно-правова форма
Інші організаційно-правові форми
3. Код за ЄДРПОУ
21711231
4. Місцезнаходження
01032, м.Київ, бул. Т.Шевченка, буд. 27-А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi права
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня.
1. Найменування
L.PAPAPHILIPPOU AND CO LLC
2. Організаційно-правова форма
Іноземне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
-------4. Місцезнаходження
17 Ifigenias street, Strovolos 2007, Nicosia, Cyprus
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
+35722271000;+35722271111 iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Юридичнi послуги
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня.
1. Найменування
FABRITIUS TENGNAGEL AND HEINE
2. Організаційно-правова форма
Іноземне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
-------4. Місцезнаходження
St.Kongensgade 67 C, 1264 Kobenhavn K
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс
33-13-69-20;33-32-99-79 iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Юридичнi послуги
9. Опис
Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту.

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня.
1. Найменування
ТОВ "СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ IНФОРМ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
40487110
4. Місцезнаходження
04071, м.Київ, вул..Верхнiй Вал, 4-А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс
iнформацiя вiдсутня iнформацiя вiдсутня
8. Вид діяльності
Дiяльнiсть iнформацiйних агентств
9. Опис
Юридична особа, яка надає консультацiйнi послуги емiтенту.

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя
вiдсутня.

VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
30.07.1998
427/1/98

Опис
18.11.1998

Опис
28.09.1999

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Державна комiсiя з
цiнних паперiв i
фондового ринку

4
Iнформацiя
вiдсутня

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Документарні
100
38688
3868800
100
проста
іменні
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
616/1/98
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Акція
Документарні
100
67092
6709200
100
цiнних паперiв i
вiдсутня
проста
іменні
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
440/1/99
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Акція
Документарні
1
6709200
6709200
100
цiнних паперiв i
вiдсутня
проста
іменні
фондового ринку
документар
на іменна
Деномiнацiя -Замiна однiєї акцiї номiнальною вартiстю 100 грн. на 100 акцiй номiнальної вартостi 1 гривня )

Опис
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
25.10.1999

Опис

517/1/99

Державна комiсiя з
цiнних паперiв i
фондового ринку

Iнформацiя
вiдсутня

Акція
Документарні
1
14134190
14134190
100
проста
іменні
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

17.03.2000

Опис
15.01.2001

Опис
27.12.2004

Опис
30.10.2006

Опис
14.02.2007

Опис
02.08.2007

Опис
04.12.2007

123/1/00

Державна комiсiя з
цiнних паперiв i
фондового ринку

Iнформацiя
вiдсутня

Акція
Документарні
1
15975190
15975190
проста
іменні
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
17/1/01
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Акція
Документарні
1
73000000
73000000
цiнних паперiв i
вiдсутня
проста
іменні
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
765/1/04
Державна комiсiя з
UA1000111104
Акція
Документарні
1
12700000
127000000
цiнних паперiв i
проста
іменні
0
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
507/1/06
Державна комiсiя з
UA1000111104
Акція
Документарні
1
36000000
360000000
цiнних паперiв i
проста
іменні
0
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
69/1/07
Державна комiсiя з
UA1000111104
Акція
Документарні
1
86500000
865000000
цiнних паперiв i
проста
іменні
0
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
350/1/07
Державна комiсiя з
UA1000111104
Акція
Документарні
1
13700000 1370000000
цiнних паперiв i
проста
іменні
00
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
503/1/07
Державна комiсiя з
UA1000111104
Акція
Документарні
1
17447100 1744710000
цiнних паперiв i
проста
іменні
00
фондового ринку
документар

100

В обiгу на
100

В обiгу на
100

В обiгу на
100

В обiгу на
100

В обiгу на
100

В обiгу на
100

Опис
18.08.2008

Опис
10.09.2008

Опис
30.12.2009

Опис
29.07.2010

Опис
06.01.2011

Опис
31.03.2011

Опис

на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
176/1/08
Державна комiсiя з
UA1000111104
Акція
Документарні
1
22497100 2249710000
100
цiнних паперiв i
проста
іменні
00
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
363/1/08
Державна комiсiя з
UA1000111104
Акція
Документарні
1
29765650 2976565000
100
цiнних паперiв i
проста
іменні
00
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
372/1/09
Державна комiсiя з
UA1000111104
Акція
Документарні
1
37159972 3715997295
100
цiнних паперiв i
проста
іменні
95
фондового ринку
документар
на іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
603/1/10
Державна комiсiя з
UA4000081012
Акція
Бездокумента
1
37159972 3715997295
100
цiнних паперiв i
проста
рні іменні
95
фондового ринку
бездокумент
арна іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено у зв'язку з проведенням дематерiалiзацiї акцiй. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї
Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
15/1/11
Державна комiсiя з
UA4000081012
Акція
Бездокумента
4237
877035
3715997295
100
цiнних паперiв i
проста
рні іменні
фондового ринку
бездокумент
арна іменна
Деномiнацiя -Замiна 4 237 шт. акцiї номiнальною вартiстю 1 грн. на 1 акцiю номiнальною вартостi 4 237,00 грн.
178/1/11
Державна комiсiя з
UA4000081012
Акція
Бездокумента
4237
1094907
4639120959
100
цiнних паперiв i
проста
рні іменні
фондового ринку
бездокумент
арна іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

03.11.2015

Опис
12.07.2016

Опис
27.09.2016

Опис

131/1/2015

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв i
фондового ринку

UA4000081012

Акція
Бездокумента
4237
1746665
7400619605
100
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
72/1/2016
Нацiональна комiсiя з UA4000081012
Акція
Бездокумента
4237
1773806
7515616022
100
цiнних паперiв i
проста
рні іменні
фондового ринку
бездокумент
арна іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
96/1/2016-Т Нацiональна комiсiя з UA4000081012
Акція
Бездокумента
4237
1180000
4999660000
100
цiнних паперiв i
проста
рні іменні
фондового ринку
бездокумент
арна іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

2. Інформація про облігації емітента
Сума
Номер
Найменуван
Загальна
Облігації
Форма
виплаченого
Дата
свідоцтва ня органу,
Номінальна Кількість
номіналь Процентна
Термін
Дата
(відсоткові,
існування та
процентного
реєстрації
про
що
вартість у випуску
на
ставка (у
виплати
погашення
цільові,
форма
доходу за
випуску реєстрацію зареєстрував
(грн)
(шт.)
вартість відсотках) процентів
облігацій
дисконтні)
випуску
звітний
випуску
випуск
(грн)
період (грн)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.06.2013 96/2/2013 Нацiональна відсоткові
1000
300000 Бездокумента 300000000
20
Два рази на 1980473,42 02.07.2018
комiсiя з
рні іменні
рiк
цiнних
паперiв та
фондового
ринку
Облiгацiї серiї К перебувають в обiгу.
Опис

Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Початок розмiщення облiгацiй згiдно проспекта емiсiї з
08.07.2013 р. Облiгацiї серiї К було розмiщено в повному обсязi. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску №96/2/2013 вiд 13 червня 2013 року було
видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 23 вересня 2013 року.

Облiгацiї серiї K додаткового забезпечення не мають.
Облiгацiї знаходяться в лiстингу на ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"
Згiдно з Листом Фондової бiржi "Перспектива" №15/12/28-01 вiд 28.12.2015 р. iменнi вiдсотковi звичайнi облiгацiї серiї К емiтентом яких є ПАТ
"АЛЬФА-БАНК", код за ЄДРПОУ 23494714, внесенi до Бiржового реєстру в котирувальний список другого рiвня лiстингу ПАТ "Фондова
бiржа "Перспектива".
10.10.2014 142/2/2014 Нацiональна відсоткові
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку
Облiгацiї серiї M перебувають в обiгу.

Опис

1000

1462

Бездокумента 1462000
рні іменні

10

Чотири
рази на рiк

26440,6

23.10.2017

Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Початок розмiщення облiгацiй згiдно проспекта емiсiї з
27.10.2014 р. Облiгацiї серiї М було розмiщено в обсязi 1 462 000,00 грн. (один мiльйон чотириста шiстдесят двi тисячi гривень 00 копiйок).
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску №142/2/2014 вiд 10 жовтня 2014 року було видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку 28 жовтня 2015 року.
Облiгацiї серiї М додаткового забезпечення не мають.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Мiжбанкiвський кредит
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
За облiгацiями серiї К
За облiгацiями серiї М
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
1230298,51

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

08.06.2009
08.06.2009
18.06.2009
24.06.2009
25.06.2009
09.07.2009
23.07.2009
28.07.2009
03.08.2009
14.08.2009
27.08.2009
02.09.2009
11.09.2009
23.09.2009
09.10.2009
11.06.2010
24.09.2010
15.09.2014
30.10.2014
30.10.2014
30.10.2014
13.11.2014
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016

4374,45
21036,05
9975,86
6508,63
18345,41
59451,33
29701,84
22001
10090,3
10251,53
39912,24
22459,83
28161,78
17109,92
30967,38
20186,86
20186,86
75533,13
133834,85
81363,3
75533,13
118287,73
40000
170000
18000
22025,1
35000
60000
30000

0,855
0,855
0,855
0,855
0,855
0,855
0,855
0,855
0,855
0,855
0,855
0,855
0,855
0,855
0,855
0,855
0,855
6,91
6,91
6,91
6,91
6,91
15
16,75
15,2
0,25
15,5
15,5
14

30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
12.12.2018
12.12.2018
12.12.2018
12.12.2018
12.12.2018
03.10.2016
07.10.2016
03.10.2016
03.10.2016
03.10.2016
03.10.2016
03.10.2016

X

58152

X

X

X

58152

X

X

08.07.2013
27.10.2014

57465
687

20
10

02.07.2018
23.10.2017

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

0

0

0

X

0

0

X

0

X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X
32967071,49
X
X
X
34255522
X
X
В iншi зобов'язання включено зобов'язання за емiтованими
банком
короткостроковими
Ощадними
(депозитними)
сертифiкатами (документарнi iменнi) - 2153065 тис.грн. та
довгостроковими Ощадними (депозитними) сертифiкатами
(документарнi iменнi) - 355284 тис.грн.

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
(за звітний період)

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупна
вартість правочинів
(тис.грн)

1
1

2
01.01.2001

3
0

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
0

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
0

Опис:
Дата прийняття рiшення 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня.

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня.

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
(за звітний період)

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис.грн)

1
1

2
01.01.2001

3
0

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
0

Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у
відсотках)
5
0

Опис:
Дата прийняття рiшення 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня.

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня.

6. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
(за звітний період)

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис.грн)

1
1

2
01.01.2001

3
0

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
0

Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у
відсотках)
5
0

Опис:
Дата прийняття рiшення 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня.

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня.

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 30.09.2016 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні
компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та
активи групи вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
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
Емісійні різниці

2

3

1000

4 972 357

5 840 041

1010

605 216

582 391

1020

2 664 642

23 072

1030
1040
1050
1060

498 484
29 099 453
400
0

1 909 971
27 462 754
3 842 080
0

1070

0

0

1080

779 575

493 933

1090

87

0

1100
1110
1120
1130
1140

1 181 000
0
833 377
0
532 030

989 194
0
655 635
0
564 060

1150

0

0

1990
1999

0
41 166 621

0
42 363 131

2000
2010

1 713 074
27 112 062

3 010 965
25 244 246

2020

0

0

2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110

2 693 131
1 084 975
0
0
0
0
356 689
1 295 591
0

2 261 961
7 598 698
0
0
0
0
423 528
1 200 030
0

2990
2999

0
34 255 522

0
39 739 428

3000
3010

7 515 616
739 929

4 639 121
366 604

1990

2990

Незареєстрований статутний капітал
3020
4 664 140
3 135 237
Інший додатковий капітал
3030
0
0
Резерви та інші фонди банку
3040
294 047
294 047
Резерви переоцінки
3050
320 650
318 976
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3060
-6 329 236
-5 836 235
Власний капітал – опис додаткових статей статей та
3490
вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
3490
0
0
Неконтрольована частка
3500
0
0
Усього власного капіталу
3999
6 911 099
2 623 703
Усього зобов'язань та власного капіталу
9999
41 166 621
42 363 131
Примітки: Наведена фiнансова iнформацiя за своєю формою вiдповiдає вимогам щодо складання
Квартальної iнформацiї емiтента цiнних паперiв та складена на основi фiнансової звiтнiстi Банку, яка
була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

У зв'язку з неспiвпадiнням рядкiв та колонок в Звiтi та примiток Промiжної фнансової звiтностi станом
на 30 вересня 2016 року та електронної версiї Звiту емiтенту, повну версiю звiтностi потрiбно дивитись
на сайтi Банку https://alfabank.ua/.

Затверджено до випуску та підписано
24.10.2016 року

Керівник

Головкова С.Г., (044) 490-46-23
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Михайльо В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
Кухарчук А.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2016 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4
4 132 072
-3 156 789

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення кредитів та заборгованості клієнтів,
коштів в інших банках
Чистий процентний дохід (Чисті процентні
витрати) після створення резерву під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в
інших банках
Комісійні доходи
Комісійні витрати
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
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст
показників

2
1000
1005

3
3 996 241
-2 855 571

1010

1 140 670

975 283

1020

-1 809 610

-1 924 889

1030

-668 940

-949 606

1040
1045

816 945
-127 236

750 521
-79 270

1050

50 769

318 469

1060

0

0

1070

0

-1

1080
1090

148 862
-44 212

29 568
-851 700

1100

0

56 980

1110

0

0

1120

-159 815

-6 109

1130

2 337

-4 791

1140

0

0

1150

0

0

1160

783

0

1170
1180
1190

827 832
-1 695 098
0

717 953
-1 273 704
0

1390

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими
1390
163 245
статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст
1395
показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими
1395
191 527
статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
1500
-684 528
Витрати на податок на прибуток
1510
0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
1520
0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
1530
0
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
1999
-493 001
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка основних засобів та нематеріальних
2000
0
активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2040
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2190
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2190
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
2195
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2195
0
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у
2250
0
прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований
2360
0
у прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на
2510
1 674
продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування
2520
0
грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
2530
0
подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2540
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2690
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2690
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
2695
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2695
0
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у
2750
0
прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в
2860
0
прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
2900
1 674

-357 033

386 372
-1 648 723
0
0
0
-1 262 351

0
0

0

0
0
0
181
0
0
0

101 273

0
-18 229
0
83 225

Усього сукупного доходу за рік
2999
-491 327
-1 179 126
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
3010
0
0
неконтрольованій частці
3020
0
0
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
3210
0
0
неконтрольованій частці
3220
0
0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
4110
-335
-1 153
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
4120
0
0
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої
діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
4210
0
0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
4220
0
0
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
4310
0
0
за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
4320
0
0
просту акцію за рік
Примітки: Поле "Додатковi статтi (доходи) - опис статей та вмiст показникiв" (1390) читати як Результат
вiд переоцiнки похiдних фiнансових iнструментiв.
Поле "Додатковi статтi (витрати) - опис статей та вмiст показникiв" (1395) читати як Змiни податку на
прибуток.
Поле "Додатковi статтi (доходи) - опис статей та вмiст показникiв" (2690) читати як Переоцiнка основних
засобiв.

Наведена фiнансова iнформацiя за своєю формою вiдповiдає вимогам щодо складання Квартальної
iнформацiї емiтента цiнних паперiв та складена на основi фiнансової звiтнiстi Банку, яка була
пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

У зв'язку з неспiвпадiнням рядкiв та колонок в Звiтi та примiток Промiжної фнансової звiтностi станом
на 30 вересня 2016 року та електронної версiї Звiту емiтенту, повну версiю звiтностi потрiбно дивитись
на сайтi Банку https://alfabank.ua/.

Затверджено до випуску та підписано
24.10.2016 року

Керівник

Головкова С.Г., (044) 490-46-23
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Михайльо В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
Кухарчук А.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2016 року
(тис.грн.)
Належить власникам банку
Найменування статті

Примітки

статутни
й капітал

1
Залишок на кінець періоду, що
передує попередньому періоду (до
перерахунку)
Вплив змін облікової політики,
виправлення помилок та вплив
переходу на нові та/або
переглянуті стандарти і
тлумачення
Скоригований залишок на початок
попереднього періоду
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік

2
1000

3
4 639 121

емісійні
різниці та
інший
додатков
ий
капітал
4
366 604

1110

0

1120

інший сукупний дохід
Амортизація резерву переоцінки
основних засобів або реалізований
результат
Розподіл прибутку до резервних
та інших фондів
Незареєстрований статутний
капітал
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:

Неконт-р
ольо-вана
частка

Усього
власного
капіталу

9
0

10
0

11
883 632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174

0

0

0

0
0

0
0

0
0

-1 395 34
0
0
0

0
0

0
0

-1 395 16
6
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 135 237

0

0

0

0

0

3 135 237

1330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1340
1345

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

незареєст
рований
статутни
й капітал

резервні
та інші
фонди

резерви
переоцін
ки

нерозподі
лений
прибуток

5
0

6
612 849

7
0

8
-4 734 94
2

0

0

0

0

0

0

0

0

1200

0

0

0

1205
1300

0
0

0
0

1310

0

1320

усього

купівля
1350
0
0
0
0
0
0
продаж
1354
0
0
0
0
0
0
анулювання
1358
0
0
0
0
0
0
Об'єднання компаній
1360
0
0
0
0
0
0
Дивіденди
1370
0
0
0
0
0
0
Залишок на кінець попереднього
2000
4 639 121
366 604
3 135 237
613 023
0
-6 130 28
періоду
2
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
2200
0
0
0
1 674
0
-493 001
інший сукупний дохід
2205
0
0
0
0
0
0
Амортизація резерву переоцінки
2300
0
0
0
0
0
0
основних засобів або реалізований
результат
Розподіл прибутку до резервних
2310
0
0
0
0
0
0
та інших фондів
Незареєстрований статутний
2320
0
0
4 664 140
0
0
0
капітал
Операції з акціонерами
2330
0
0
0
0
0
0
Емісія акцій:
номінальна вартість
2340
0
0
0
0
0
0
емісійний дохід
2345
0
0
0
0
0
0
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
2350
0
0
0
0
0
0
продаж
2354
0
0
0
0
0
0
анулювання
2358
0
0
0
0
0
0
Об'єднання компаній
2360
0
0
0
0
0
0
Дивіденди
2370
0
0
0
0
0
0
Додаткові статті – опис статей та
вміст показників
Додаткові статті – усього за
9990
2 876 495
373 325
-3 135 23
0
0
0
додатковими статтями
7
Залишок на кінець звітного
9999
7 515 616
739 929
4 664 140
614 697
0
-6 623 28
періоду
3
Примітки: Поле "Додатковi статтi - опис статей та вмiст показникiв" читати як Реєстрацiя статутного капiталу.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2 623 703

0
0
0

0
0
0

-491 327
0
0

0

0

0

0

0

4 664 140

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

114 583

0

0

6 911 099

Наведена фiнансова iнформацiя за своєю формою вiдповiдає вимогам щодо складання Квартальної iнформацiї емiтента цiнних паперiв та складена на
основi фiнансової звiтнiстi Банку, яка була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

У зв'язку з неспiвпадiнням рядкiв та колонок в Звiтi та примiток Промiжної фнансової звiтностi станом на 30 вересня 2016 року та електронної версiї
Звiту емiтенту, повну версiю звiтностi потрiбно дивитись на сайтi Банку https://alfabank.ua/.

Затверджено до випуску та підписано
24.10.2016

Керівник

Головкова С.Г., (044) 490-46-23
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Михайльо В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
Кухарчук А.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2016 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
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
Інші отримані операційні доходи
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 коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення 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
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж

2

3

1010
1015
1020
1025

3 494 689
-2 734 409
820 267
-127 296

3 165 902
-3 077 448
757 052
-79 484

1060

18 445

1 135 427

1070

157 271

-404 878

1080
1100
1110
1120
1800

148 862
434 958
-759 960
-858 275
-279

29 568
748 953
-586 222
-662 533
-78

1510

594 273

1 026 259

1600

0

-1 048 800

1610

22 825

43 254

1620

-2 491 130

2 737 949

1630

0

0

1640

1 591 004

-1 056 809

1650

-1 250 927

3 859 206

1660

80 549

0

1670
1680
1690

0
-1 505 379
690 434

0
-1 372 210
1 814 541

1700

226 372

1 303 833

1710

0

0

1720

0

0

1730

-71 194

764 257

1999

-2 158 823

6 706 624

2010

3 793 000

-1 546 426

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
2020
0
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
2030
0
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
2040
0
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
2050
0
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
2060
0
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
2070
0
Надходження від реалізації асоційованих компаній
2080
0
Придбання інвестиційної нерухомості
2090
-261 960
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
2100
7 013
Придбання основних засобів
2110
-274 693
Надходження від реалізації основних засобів
2120
0
Придбання нематеріальних активів
2130
0
Надходження від вибуття нематеріальних активів
2140
0
Дивіденди, що отримані
2150
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
2999
3 263 360
від інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
3010
4 778 723
Емісія привілейованих акцій
3020
0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
3030
0
Викуп власних акцій
3040
0
Продаж власних акцій
3050
0
Отримання субординованого боргу
3060
0
Погашення субординованого боргу
3070
0
Отримання інших залучених коштів
3080
0
Повернення інших залучених коштів
3090
-7 209 040
Додаткові внески в дочірню компанію
3100
0
Надходження від продажу частки участі без втрати
3110
0
контролю
Дивіденди, що виплачені
3120
0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
3130
0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
3999
-2 430 317
від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
5100
459 837
України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
5200
-865 943
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
5300
5 839 798
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
5400
4 973 855
Примітки: Статтю Емiсiя простих акцiй читати як Реєстрацiя статутного капiталу.

0
0
0
0
0
0
0
-3 842
0
-49 024
0
0
0
0
-1 599 292
0
0
0
0
0
0
0
0
-2 393 027
0
0
0
0
-2 393 027
-140 786
2 573 519
4 056 307
6 629 826

Наведена фiнансова iнформацiя за своєю формою вiдповiдає вимогам щодо складання Квартальної
iнформацiї емiтента цiнних паперiв та складена на основi фiнансової звiтнiстi Банку, яка була
пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

У зв'язку з неспiвпадiнням рядкiв та колонок в Звiтi та примiток Промiжної фнансової звiтностi станом
на 30 вересня 2016 року та електронної версiї Звiту емiтенту, повну версiю звiтностi потрiбно дивитись
на сайтi Банку https://alfabank.ua/.

Затверджено до випуску та підписано
24.10.2016 року

Керівник

Головкова С.Г., (044) 490-46-23
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Михайльо В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
Кухарчук А.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2016 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
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 (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 коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення 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

2

3

1000

0

0

1030

0

0

1040

0

0

1050

0

0

1060

0

0

1070

0

0

1080
1150
1155

0
0
0

0
0
0

1200

0

0

1300
1400

0
0

0
0

1520

0

0

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

0

0

1640

0

0

1650

0

0

1660

0

0

1670
1680
1690

0
0
0

0
0
0

1700

0

0

1710

0

0

1720

0

0

1730
1750

0
0

0
0

операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Затверджено до випуску та підписано

1800

0

0

1999

0

0
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0

0

2020
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0
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0
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2040
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2050

0

0

2060

0

0

2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2999

0

0

3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3110

0

0

3120
3130

0
0

0
0

3999

0

0

5100

0

0
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0

0

5300
5400

0
0

0
0

24.10.2016 року

Керівник

Головкова С.Г., (044) 490-46-23
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Михайльо В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
Кухарчук А.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Примітки до фінансової звітності
за 3 квартал 2016 року
1.
Iнформацiя про банк

Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК" (надалi - Банк) зареєстрованого Нацiональним банком
України 24 березня 1993 року за № 158. Банк є резидентом України. Головна установа Банку знаходиться
за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Банк створено у формi публiчного акцiонерного товариства, акцiонери вiдповiдають за зобов'язаннями
товариства тiльки в межах належних їм акцiй. Iстотною участю в Банку на кiнець звiтного перiоду
володiє компанiя ABH Ukraine Limited (Темiстоклес Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-й поверх, п/с 1066,
Нiкосiя, Кiпр) - пряма участь в розмiрi 100 % статутного капiталу Банку, яка є єдиним акцiонером та
материнською компанiєю Банку. Опосередкованою iстотною участю в Банку (через компанiю ABH
Ukraine Limited) володiє компанiя ABH Holdings S.A. (Люксембург) в розмiрi 100 % статутного капiталу
Банку.

Керiвництво Банку не володiє акцiями. Кiнцевими власниками Банку є шiсть осiб: п. Михайло Фрiдман,
п. Герман Хан, п. Олексiй Кузьмiчьов, п. Пьотр Авен, п. Андрiй Косогов i неприбуткова органiзацiя (яка
володiє часткою прав, яка до 2015 року належала п. Алексу Кнастеру). Кожна з фiзичних осiб не має
окремого контрольного голосу та/або не володiє 50% або бiльше прав в ABH Holdings S.A.

Стратегiчною метою Банку є розвиток великого унiверсального банку, який працює у всiх сегментах.
Основна дiяльнiсть Банку включає надання банкiвських послуг юридичним та фiзичним особам на
територiї всiєї України. Цi послуги включають залучення грошових коштiв, депозитiв, надання кредитiв,
авансiв, iнвестування в цiннi папери, здiйснення грошових переказiв по Українi та за її межi, а також
валютно-обмiннi операцiї.

Дiяльнiсть Банку регулюється Банкiвською лiцензiєю на право надання банкiвських послуг №61 вiд 05
жовтня 2011 року та Генеральною лiцензiєю №61 вiд 05 жовтня 2011 року на право здiйснення валютних
операцiй. Банк є постiйним учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з 02 вересня 1999 року.

До системи Банку на 30 червня 2016 року входять Головний офiс та 102 вiддiлення, якi надають послуги
у рiзних областях України та забезпечують його дiяльнiсть (на кiнець 2015 року - Головний офiс та 97
вiддiлень). На 30 червня 2016 року загальна чисельнiсть спiвробiтникiв Банку складала 4 510 осiб, а на 31
грудня 2015 року - 4 352 особи.

04 березня 2016 року було повiдомлено Нацiональний банк України про намiри включити страхову
компанiю, яка одночасно стала пов'язаною з Банком особою, до складу банкiвської групи,

вiдповiдальною особою якої є Банк. В червнi 2016 року акцiонер Банку ABH Ukraine Limited втратив
контроль над ПАТ "НЕОС БАНК", в зв'язку з чим його було виключено iз складу банкiвської групи
станом на 30 червня 2016 року.

2.
Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть

Важка економiчної ситуацiї трьох кварталiв 2016 року була зумовлена несприятливою комбiнацiєю
зовнiшнiх та внутрiшнiх чинникiв, дiя яких посилювалася накопиченими у попереднi роки
макроекономiчними дисбалансами.

Серед негативних факторiв, що обумовлювали економiчнi тенденцiї в 2015 роцi та за три квартали 2016
року, були: розрив мiжрегiональних зв'язкiв внаслiдок вiйськових дiй на сходi України та анексiї АР
Крим; низький зовнiшнiй попит та рiвень залучень грошових ресурсiв на мiжнародному ринку;
ускладненi торгiвельнi вiдносини з Росiйською Федерацiєю; зниження купiвельної спроможностi
населення внаслiдок зменшення реальних доходiв населення; погiршення фiнансових результатiв
пiдприємств, зменшення кредитної активностi, скорочення державного фiнансування та високий рiвень
невизначеностi.

3.
Основи подання фiнансової звiтностi

Ця фiнансова звiтнiсть Банку була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (далi - "МСФЗ"), прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
("РМСБО"), та тлумачень, випущених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi
("КТМФЗ"). Банк веде бухгалтерський облiк вiдповiдно МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена
на основi бухгалтерських записiв без застосування трансформацiйних проведень.

Функцiональною валютою цiєї звiтностi є гривня, звiтнiсть представлена в тисячах гривень, якщо не
зазначено iнше.

4.
Грошовi кошти та їх еквiваленти

У тисячах гривень
2016 року

30 червня

31 грудня

2015 року
Готiвковi кошти

542 248604 308

Кошти в Нацiональному банку України

881 760500 335

Кореспондентськi рахунки

4 866 168

5 317 789

України

1 619 118

51 238

Iнших країн

3 247 050

5 266 551

Зменшення на суму обов'язкових резервiв за вимогами Нацiонального банку України
(582 391)
Усього грошових коштiв

5 741 411

(548

765)

5 840 041

Далi наведенi грошовi кошти для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв

У тисячах гривень
2016 року

30 червня

31 грудня

2015 року
Грошовi кошти

5 741 411

5 840 041

Зменшення на суму нарахованих доходiв

(691)

(243)

Усього грошових коштiв для формування Звiту про рух грошових коштiв

5 740 720

5 839 798

5.
Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки через
прибутки або збитки

У тисячах гривень
2016 року

30 червня

31 грудня

2015 року
Державнi облiгацiї номiнованi в гривнях

2 009 348

23 072

Усього боргових цiнних паперiв

2 009 348

23 072

Всi цiннi папери станом на 30 червня 2016 року i 31 грудня 2015 року були непростроченi i незнецiненi.

6.
Кошти в iнших банках
Таблиця 6.1. Кошти в iнших банках

У тисячах гривень
2016 року

30 червня

31 грудня

2015 року
Довгостроковi депозити в iнших банках

-

Короткостроковi кредити в iнших банках

473 250292 773

Договори зворотного репо

1 493 395

82 050 99 900

Довгостроковi кредити в iнших банках

-

34 999

Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (13 769)
Усього коштiв у банках

(11 096)

541 5311 909 971

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 30 червня 2016 року становить 248 224 тисячi
гривень, на 31 грудня 2015 року становить 266 526 тисяч гривень.

Таблиця 6.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення коштiв в iнших банках на 30 вересня 2016 року

У тисячах гривень

Депозити

Кредити

Усього

Залишок на 31 грудня 2015 року

-

(11 096)

Змiни резерву протягом перiоду

(83)

(3 441) (3 524)

Залишок на 30 вересня 2016 року

(83)

(14 537)

(11 096)

(14 620)

Таблиця 6.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення коштiв в iнших банках на 30 червня 2015 року

У тисячах гривень

Кредити

Усього

Залишок на 31 грудня 2014 року

(8 889) (8 889)

Змiни резерву протягом перiоду

(2 090) (2 090)

Залишок на 30 червня 2015 року

(10 979)

(10 979)

7.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Таблиця 7.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв

У тисячах гривень
2016 року

30 червня

31 грудня

2015 року
Кредити, що наданi юридичним особам

30 268 862

Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
Iпотечнi кредити фiзичних осiб

1 801 671

30 104 128
3 986 806

4 125 102

1 791 100

Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям 384 787399 156
Кредити, що наданi за операцiями "репо"

17 445 28 493

Iншi кредити, що наданi фiзичним особам

589 879628 664

Резерв пiд знецiнення кредитiв

(8 038 681)

(9 613 889)

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за мiнусом резервiв

29 010 769

27 462 754

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 30 червня 2016 року становить 2 233 686 тисячi
гривень, станом на 31 грудня 2015 року становить 2 066 844 тисяч гривень.

Станом на 30 червня 2016 року по отриманим мiжбанкiвським кредитам в заставу було надано кредитнi
кошти, якi надано клiєнтам Банку - юридичним особам в сумi 516 972 тисячi гривень (примiтки 12, 28).

Таблиця 7.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами на 30 червня 2016 року

У тисячах гривень
Кредити, що наданi юридичним особам
Кредити, що наданi за операцiями
репо Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям Iпотечнi
кредити
фiзичних
осiб
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
Iншi кредити, що наданi фiзичним
особам Усього

Залишок на 31 грудня 2015 року
(431 038)
(9 613 889)

(6 611 809)

-

Збiльшення резерву протягом року
650 314

862 246-

(13 201)

(2 680) (165 313)

(30

-

798

667

-

1 465

Використання резерву в зв'язку з продажем кредитiв 461 210937

9 735

6 780

664 017195

Курсовi рiзницi

(325)

(6 651) (218 508)

Списання безнадiйної заборгованостi

(167 734)

Залишок на 30 червня 2016 року
(468 232)
(8 038 681)

-

-

(288 910)

-

(8 833) (34 965)

(5 456 087)

-

(301 209)

(990 225)

(1 020 292)

(1 291 907)

(792

738)

1 141

861)

Станом на 30 червня 2016 року було погашено ранiше списану за рахунок резервiв у минулих роках
безнадiйну заборгованiсть у сумi 43 048 тисяч гривень.
?
Таблиця 7.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами на 30 червня 2015 року

У тисячах гривень
Кредити, що наданi юридичним особам
Кредити, що наданi за операцiями
репо Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям Iпотечнi
кредити
фiзичних
осiб
Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби
Iншi кредити, що наданi фiзичним
особам Усього

Залишок на 31 грудня 2014 року
(198 536)
(5 261 474)

(3 555 215)

-

(153 202)

(407 718)

Збiльшення резерву протягом року
259) (932 647)

(728 184)

-

(38 641)

33 266 (152 829)

-

8

Списання безнадiйної заборгованостi

305 451-

Використання резерву в зв'язку з продажем кредитiв 31 858 Курсовi рiзницi
756)

(755 445)

Залишок на 30 червня 2015 року
(275 483)
(6 778 313)

-

(45 594)

(4 701 535)

-

-

-

12 482 16 420 -

(946

803)
(46

305 459
345

(113 458)

(5 226) (31 033)

(224 955)

(471 490)

61 105
(950

(1 104 850)

Станом на 30 червня 2015 року було погашено ранiше списану за рахунок резервiв у минулих роках
безнадiйну заборгованiсть у сумi 104 866 тисяч гривень.

Таблиця 7.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi

У тисячах гривень

30 червня 2016 року

31 грудня 2015 року

Вид економiчної дiяльностi

сума

%

сума

Фiзичнi особи 6 763 143

18.2

6 944 022

Будiвництво та нерухомiсть

5 760 872

15.5

%
18.7
5 957 400

Фiнансовi послуги

5 533 794

14.9

5 305 849

14.3

Електроенергетика

3 476 216

9.4

3 326 211

9.0

Сiльське господарство 3 116 195

8.4

3 092 392

8.3

Машинобудування

2 732 285

7.4

2 592 489

7.0

Чорна металургiя

2 622 110

7.1

2 442 470

6.5

Роздрiбна торгiвля продуктами харчування

2 276 846

6.1

Хiмiя, нафтохiмiя

1 609 950

4.3

1 731 832

Залiзничний транспорт

4.7

1 211 722

Автомобiльна промисловiсть 621 5361.7

3.3

1 174 717

581 2301.6

16.1

2 249 557

3.2

6.1

Нафтогазова промисловiсть

248 6740.7

665 8451.8

Засоби масової iнформацiї, полiграфiя, розваги
Харчова промисловiсть
Iншi

891 0282.4

-

-

63 197 0.2

60 124 0.2

101 8790.3

972 5082.6

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв

37 049 450

100

37 076 643

100

8.
Цiннi папери в портфелi банку на продаж
Таблиця 8.1. Цiннi папери в портфелi банку на продаж

У тисячах гривень
2016 року

30 червня

31 грудня

2015 року
Борговi цiннi папери: 170 0023 841 680
депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України 170 0023 841 680
Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком за собiвартiстю 400
Усього цiнних паперiв на продаж за мiнусом резервiв

400

170 4023 842 080

Станом на 30 червня 2016 року i 31 грудня 2015 року всi борговi цiннi папери були незнецiненi i
непростроченi.

В 2015 роцi Банком були рекласифiкованi за економiчною суттю в категорiю "Кредити i заборгованiсть
клiєнтiв" вкладення в облiгацiї пiдприємства, якi в минулому роцi облiковувались в складi цiнних паперiв
в портфелi Банку на продаж.

Таблиця 8.2 Основнi iнвестицiї в акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi банку
на продаж

Найменування компанiї
У тисячах гривень

Вид дiяльностi Країна реєстрацiї

30 червня

2016 року

31 грудня

2015 року
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
фондовими цiнностями, оброблення даних

Управлiння фiнансовими ринками, бiржовi операцiї з
Україна
10
10

ПАТ "Розрахунковий центр" Управлiння фiнансовими ринками, бiржовi операцiї з фондовими
цiнностями, оброблення даних
Україна
330
330
ФБ "ПФТС"

Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями

Усього

400

Україна

60

60

400

9.
Iнвестицiйна нерухомiсть

У тисячах гривень
2016 року

30 червня

31 грудня

2015 року
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок перiоду 493 933127 752
Надходження внаслiдок звернення стягнення на предмет застави
Вибуття

292 572268 466

(6 930) -

Прибутки вiд переоцiнки до справедливої вартостi

-

97 715

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi

779 575493 933

У 2016 роцi Банком, як майновим поручителем, передано у заставу iнвестицiйну нерухомiсть, балансова
вартiсть якої складає 508 578 тисяч гривень (примiтка 28).

Договори оренди за невiдмовною операцiйною орендою Банком станом на 30 червня 2016 року та 31
грудня 2015 роках не укладались.

10.

Основнi засоби та нематерiальнi активи

У тисячах гривень
Земельнi дiлянки
Будiвлi, споруди
Машини та обладнання
основнi засоби Незавершенi капiтальнi вкладення
Нематерiальнi активи Усього

Iншi

Балансова вартiсть на
31 грудня 2015 року: 74 750 311 736157 53626 254 7 794

77 565 655 635

первiсна/переоцiнена вартiсть 74 750 426 518388 978196 2427 794

177 9011 272 183

знос

(100 336)

-

(114 782)

Надходження -

7

(231 442)

(169 988)

75 522 546

161 80137 743 275 619

Капiтальнi iнвестицiї -

93

47 149 345

Вибуття

(11)

(25)

-

-

Амортизацiйнi вiдрахування

-

(161 216)

(5 129) (26 109)

-

(616 548)

11 430 59 017
-

(161 252)

(6 977) -

(19 283)

(57 498)

Балансова вартiсть на
30 червня 2016 року: 74 750 306 707254 08720 143 8 379

107 455771 521

первiсна/переоцiнена вартiсть 74 750 426 618508 199192 4208 379

227 0131 437 379

знос

(119 558)

-

(119 911)

(254 112)

(172 277)

-

(665 858)

Основнi засоби i нематерiальнi активи, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо
володiння, користування та розпорядження у Банку вiдсутнi. Станом на 30 червня 2016 року та 31 грудня
2015 року Банком не проводилися операцiї по передаванню власних основних засобiв та нематерiальних
активiв у заставу, а також вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються i знаходяться на
реконструкцiї.

11.
Iншi активи
Таблиця 11.1. Iншi активи

У тисячах гривень
2016 року
2015 року

30 червня

31 грудня

Iншi фiнансовi активи
Грошове покриття, розмiщене в iнших банках

878 298489 350

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 22 191 2 401
Нарахованi доходи за банкiвськими операцiями
Похiднi фiнансовi активи

18 254 32 075

13 163 4 279

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами
Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв

4 960

6 709

(7 071) (12 647)

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв

929 795522 167

Iншi нефiнансовi активи
Витрати майбутнiх перiодiв та розрахунки за податками i зборами

24 370 36 402

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 6 453
Запаси матерiальних цiнностей

214

11 059 6 453

-

188

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 93
Резерв пiд знецiнення iнших нефiнансових активiв

8

(2 117) (1 158)

Усього iнших нефiнансових активiв за мiнусом резервiв

40 072 41 893

Усього резервiв пiд знецiнення iнших активiв (9 188) (13 805)
Усього iнших активiв за мiнусом резервiв

969 867564 060

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 30 червня 2016 року складає 454 299 тисяч
гривень, а на 31 грудня 2015 року складає 302 989 тисяч гривень.

Таблиця 11.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв на 30 червня 2016 року

У тисячах гривень
Дебiторська заборгованiсть за банкiвськими операцiями
Нарахованi доходи за
банкiвськими операцiями
Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги
Усього
Залишок на 31 грудня 2015 року

(683)

(11 964)

(1 158) (13 805)

Змiни резерву протягом перiоду

(378)

5 958

4 621

(959)

Курсовi рiзницi

-

(4)

-

Списання безнадiйної заборгованостi Залишок на 30 червня 2016 року

(4)
-

-

-

(1 061) (6 010) (2 117) (9 188)

Станом на 30 червня 2016 року було погашено ранiше списану за рахунок резервiв у минулих роках
безнадiйну заборгованiсть у сумi 2 тисячi гривень.

Таблиця 11.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв на 30 червня 2015 року

У тисячах гривень
Дебiторська заборгованiсть за банкiвськими операцiями
Нарахованi доходи за
банкiвськими операцiями
Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги
Усього
Залишок на 31 грудня 2014 року

(492)

(5 134) (2 685) (8 311)

Змiни резерву протягом перiоду

185

163

Курсовi рiзницi

-

(45)

-

(45)

111

459

-

-

Списання безнадiйної заборгованостi -

-

Залишок на 30 червня 2015 року

(5 016) (2 574) (7 897)

(307)

12.
Кошти банкiв
У тисячах гривень
2016 року

30 червня

31 грудня

2015 року
Кореспондентськi рахунки

17 259 51 754

Депозити iнших банкiв:

1 206 860

короткостроковi

1 814 713

800 5581 423 399

довгостроковi 406 302391 314
Кредити, що отриманi:1 087 042

1 144 498

короткостроковi кредити

217 875126 343

довгостроковi кредити

869 1671 018 155

Усього коштiв iнших банкiв

2 311 161

3 010 965

Станом на 30 червня 2016 року в заставу по отриманим кредитам було надано кредитнi кошти, якi надано
клiєнтам банку - юридичним особам в сумi 516 972 тисячi гривень (примiтка 7, 28).

13.
Кошти клiєнтiв
У тисячах гривень
2016 року

30 червня

31 грудня

2015 року
Суб'єкти господарювання:

12 469 345

12 929 418

кошти на вимогу та поточнi рахунки 6 234 453
строковi кошти

5 954 779

кошти за недiючими рахунками
iншi кошти клiєнтiв

5 930 904
85

84

280 028354 198

Фiзичнi особи: 13 648 663

12 314 828

кошти на вимогу та поточнi рахунки 1 942 035
строковi кошти

11 704 747

кошти за недiючими рахунками
iншi кошти клiєнтiв

6 644 232

1 742

Усього коштiв клiєнтiв

1 637 405

10 676 338
139

135

950
26 118 008

25 244 246

Далi наведена iнформацiя про гарантiйнi депозити, отриманi Банком в якостi покриття кредитного
ризику:

У тисячах гривень
2016 року

30 червня

31 грудня

2015 року
Гарантiї

72 126 864 411

Кредити юридичним особам 421 2871 251 524
Акредитиви

715 369283 079

Кредити фiзичним особам

2 009

3 891

Овердрафти, кредити на платiжнi картки
Усього 1 214 892

4 101

8 072

2 410 977

Розподiл коштiв клiєнтiв за галузями економiки наведено нижче:

У тисячах гривень
Сума

%

30 червня2016 року
сума

31 грудня 2015 року

%

Фiзичнi особи - резиденти

12 971 502

49,7

11 671 823

46.2

Переробна промисловiсть

2 884 627

11,0

2 477 012

9.8

Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку

предметiв особистого вжитку 2 001 219

7,7

1 898 572

7.5

Фiнансова дiяльнiсть 1 492 108

5,7

1 691 022

Дiяльнiсть транспорту та зв`язку

1 331 908

5,1

2 085 569

8.3

Юридичнi особи - нерезиденти

1 246 943

4,8

1 642 059

6.5

Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство

869 3573,3

807 5483.2

Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води

815 8253,1

810 4923.2

6.7

Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг
4.0
Фiзичнi особи - нерезиденти 677 1612,6
Iншi

1 056 134

Усього 26 118 008

4,0

514 8692.0

100

25 244 246

643 0052.6

100

771 2243,0

1

002

275

14.
Борговi цiннi папери, емiтованi банком
У тисячах гривень
2016 року

30 червня

31 грудня

2015 року
Депозитнi сертифiкати

2 835 143

2 243 426

Облiгацiї, випущенi на внутрiшньому ринку 18 923 18 535
Усього 2 854 066

2 261 961

Iнформацiя про облiгацiї серiї "К" та серiї "М", що знаходились в обiгу у 2015-2016 роки наведена нижче:

У тисячах гривень

30 червня 2016 року

31 грудня 2015 року

Номiнальна вартiсть облiгацiй, що знаходяться в обiгу
Номiнальна вартiсть облiгацiй, що знаходяться в обiгу
Серiя "К"

15 887 25

15 519 25

Серiя "М"

687

687

Усього

16 574

10

Купонна ставка (вiдсоткiв рiчних)
Купонна ставка (вiдсоткiв рiчних)

10

16 206

Облiгацiї серiї "К" та "М" не мають додаткового забезпечення, обмiн на власнi акцiї емiтента не
передбачено. Строк погашення облiгацiй серiї "К" - 02 липня 2018 року, за випуском облiгацiї було
передбачено дострокове погашення та перегляд вiдсоткової ставки - раз на рiк. Строк погашення
облiгацiй серiї "М" - 22 жовтня 2017 року, за випуском облiгацiї було передбачено дострокове погашення
24 жовтня 2016 року, а також перегляд вiдсоткової ставки - раз на рiк. Умови випуски передбачають
сплату додаткового доходу.

15.
Iншi залученi кошти
Таблиця 15.1. Iншi залученi кошти

У тисячах гривень
2016 року

30 червня

31 грудня

2015 року
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй
Зобов'язання з фiнансового лiзингу (оренди) 43
Усього

4 593 370

4 593 327

7 598 589

109

7 598 698

Таблиця 15.2. Iнформацiя про кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй
У тисячах гривень
2016 року

Середньозважена ставка, (%) 30 червня

Середньозважена ставка, (%) 31 грудня

2015 року
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних
та iнших фiнансових органiзацiй
долар США

10.99

4 516 097

євро

-

5.24

-

10.99

7 249 874

6.76

97 540

145 086

швейцарський франк -

-

росiйський рубль

11.5

77 230 13.5

Усього

4 593 327

106 089
7 598 589

Таблиця 15.3. Iнформацiя про мiнiмальнi оренднi платежi, що пiдлягають сплатi за фiнансовим лiзингом
(орендою), та їх теперiшню вартiсть

У тисячах гривень

Менше нiж 1 рiк

Усього

Мiнiмальнi оренднi платежi на 30 червня 2016 року 76
Майбутнi фiнансовi виплати (33)

76

(33)

Теперiшня вартiсть орендних платежiв 30 червня 2016 року 43

43

У тисячах гривень

Менше нiж 1 рiк

Усього

Мiнiмальнi оренднi платежi на 31 грудня 2015 року 161
Майбутнi фiнансовi виплати (52)

161

(52)

Теперiшня вартiсть орендних платежiв 31 грудня 2015 року 109

109

?

16.
Iншi зобов'язання
У тисячах гривень
2016 року

30 червня

31 грудня

2015 року
Iншi фiнансовi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть за банкiвськими операцiями

166 505172 045

Кредиторська заборгованiсть за iншими фiнансовими зобов'язаннями
Зобов'язання за форвардними контрактами

7 176

32 854 13 736

21 423

Усього iнших фiнансових зобов'язань 206 535207 204
Iншi нефiнансовi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку

94 856 122 025

Кредиторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами крiм податку на прибуток 75 196
67 795
Резерв пiд можливi втрати необоротних активiв на тимчасово окупованих територiях
Доходи майбутнiх перiодiв

6 913

5 839

Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв та з оплати за послуги
Усього iнших нефiнансових зобов'язань
Усього iнших зобов'язань

17.
Субординований борг

396 234423 528

189 699216 324

966

8 897

11 768 11 768

Нижче наведена iнформацiя про субординований борг на 30 червня 2016 року

Назва iнвестора юридичної особи
Дата укладення угоди Дата закiнчення дiї угоди
Ставка за боргом на звiтну дату (%)
"SELINE LIMITED" (Кiпр)

28.08.2014

Усього субординований борг

02.09.2024

1 242 716

Сума

8.56

1 242 716

Нижче наведена iнформацiя про субординований борг на 31 грудня 2015 року

Назва iнвестора юридичної особи
Дата укладення угоди Дата закiнчення дiї угоди
Ставка за боргом на звiтну дату (%)
"SELINE LIMITED" (Кiпр)

28.08.2014

Усього субординований борг

02.09.2024

1 200 030

Сума

8.56

1 200 030

18.
Статутний капiтал, емiсiйнi рiзницi та iнший дохiд за операцiями з акцiонерами

У тисячах гривень

Кiлькiсть акцiй в обiгу шт.

Статутний капiтал

Емiсiйний дохiд та iнший дохiд за операцiями з акцiонерами

Емiсiйнi рiзницi

Премiя на акцiї, сплачена

Iнший дохiд

Залишок на 30 червня 2015 року

1 094 907

4 639 121

6

366 598-

Залишок на 31 грудня 2015 року

1 094 907

4 639 121

6

366 598-

Залишок на 30 червня 2016 року

1 746 665

7 400 620

373 553366 5981

Номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї станом на звiтнi дати дорiвнює 4 237 гривнi. У 2015 роцi
Банк здiйснив додатковий випуск нових простих iменних акцiй у кiлькостi 651 758 штук на суму 2 761
499 тисяч гривень, якi повнiстю сплачено ABH Ukraine Limited 02 грудня 2015 року у сумi 3 135 237
тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2015 року додатковий випуск акцiй ще не був зареєстрований.
Нацiональним банком України 24 лютого 2016 року внесено запис до Державного реєстру банкiв про
реєстрацiю статуту Банку у новiй редакцiї у зв'язку зi збiльшенням статутного капiталу банку до 7 400
620 тисяч гривень. 29 червня 2016 року акцiонером ABH Ukraine Limited прийнято рiшення збiльшити

статутний капiтал Банку на суму 114 996 тисяч гривень до 7 515 616 тисяч гривень за рахунок
додаткового внеску шляхом приватного розмiщення 27 141 акцiї iснуючої номiнальної вартостi. Банк
станом на 30 червня 2016 року не випускав нових простих або привiлейованих акцiй, виплати дивiдендiв
не здiйснювалось. Обмежень щодо володiння акцiями на кiнець звiтного перiоду немає. Акцiй,
призначених для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу - немає.

19.
Резерви переоцiнки (компоненти iншого сукупного доходу)

У тисячах гривень
продаж Усього

Переоцiнка основних засобiв Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на

Залишок на 31 грудня 2014 року

236 721(1 143) 235 578

Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж:

-

1 113

1 113

змiни переоцiнки до справедливої вартостi
-

1 113

1 113

Переоцiнка основних засобiв:

101 273-

101 273

змiни переоцiнки до справедливої вартостi
101 273-

101 273

Податок на прибуток, пов'язаний iз : (18 229)

-

змiною резерву переоцiнки основних засобiв (18 229)

(18 229)
-

Усього резервiв переоцiнки (iнший сукупний дохiд) 83 044 1 113
Залишок на 30 червня 2015 року

319 765(30)

Залишок на 31 грудня 2015 року

320 650(1 674) 318 976

змiни переоцiнки до справедливої вартостi
1 609

1 609

Переоцiнка основних засобiв:

-

-

-

-

-

змiни переоцiнки до справедливої вартостi
-

-

-

Податок на прибуток, пов'язаний iз: -

84 157

319 735

Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж:

-

(18 229)

-

1 609

1 609

змiною резерву переоцiнки цiнних паперiв у портфелi банку на продаж
змiною резерву переоцiнки основних засобiв -

-

Усього резервiв переоцiнки (iнший сукупний дохiд) Залишок на 30 червня 2016 року

320 650(65)

-

-

-

1 609

1 609

320 585

20.
Процентнi доходи та витрати

У тисячах гривень
2016 року

30 червня

30 червня

2015 року
ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ
Кредитами та заборгованiстю клiєнтiв2 413 743

2 367 262

Борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж

99 870 119 850

Борговими цiнними паперами, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату
переоцiнки через прибутки або збитки
46 994 60 941
Коштами в iнших банках

35 513 82 648

Депозитами, кредитами овернайт в iнших банках

10 915 15 550

Кореспондентськими рахунками в iнших банках

2 342

Усього процентних доходiв

2 609 377

3 651

2 649 902

ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ
Строковими коштами фiзичних осiб (827 307)
Строковими коштами юридичних осiб

(686 399)

(333 488)

(292 761)

Строковими коштами, що отриманi вiд мiжнародних та iнших органiзацiй, юридичних осiб
715) (465 472)
Коштами на вимогу суб'єктiв господарювання

(173 552)

Борговими цiнними паперами, що емiтованi банком (119 894)
Строковими коштами iнших банкiв

(117 287)

(153 604)
(6 768)

(171 920)

Строковими коштами небанкiвських фiнансових установ

(67 101)

(37 679)

(284

Субординованим боргом

(55 403)

Коштами на вимогу фiзичних осiб

(125 133)

(33 548)

(44 772)

Коштами на вимогу небанкiвських фiнансових установ

(15 929)

Зобов'язаннями з фiнансового лiзингу (оренди)

(115)

(205)

Кореспондентськими рахунками та коштами на вимогу iнших банкiв
Коштами, що отриманi вiд Нацiонального банку України
Усього процентних витрат

(2 028 623)

Чистий процентний дохiд

580 754587 963

-

(2 061 939)

Комiсiйнi доходи та витрати

2016 року

30 червня

30 червня

2015 року
КОМIСIЙНI ДОХОДИ
Розрахунково-касовi операцiї 452 846494 213
За операцiями на валютному ринку

40 470 35 235

Кредитне обслуговування

5 863

7 013

Гарантiї наданi та позабалансовi операцiї
Операцiї з цiнними паперами 431
Iншi

182

5 626

9 822

731

288

Усього комiсiйних доходiв

506 568546 152

КОМIСIЙНI ВИТРАТИ
Розрахунково-касовi операцiї (62 194)

(41 164)

Розрахунки з мiжнародними платiжними системами (12 582)
Операцiї з цiнними паперами (117)

(199)

(194)

(66 688)

21.

У тисячах гривень

(10 628)

(8 706)

-

Iнкасацiя

(26)

(78)

Кредитне обслуговування

-

(1 470)

Усього комiсiйних витрат

(74 919)

(51 617)

22.
Примiтка 22 Iншi операцiйнi доходи

У тисячах гривень
2016 року

30 вересня

30 вересня

2015 року
Додатковi доходи вiд змiни фiнансової моделi за придбаними кредитами юридичних осiб
Штрафi, пенi, що отриманi банком

507 827-

154 808277 785

Агентськi винагороди 96 207 45 277
Додатковi доходи за придбаними та погашеними кредитами фiзичних осiб 27 572 21 840
Дохiд вiд дострокового погашення

15 617 16 808

Дохiд вiд консультацiйних послуг фiнансового характеру

8 937

Дохiд вiд оперативного лiзингу (оренди), суборенди 6 558

2 417

1 027

Додатковi доходи за придбаними та погашеними кредитами юридичних осiб
Кредиторська заборгованiсть, списана у дохiд
Iншi операцiйнi доходи

3 520

1 733

Усього операцiйних доходiв 827 832717 953

23.
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати

У тисячах гривень
2016 року

30 червня

30 червня

2 828

2 070

3 958

348 996

2015 року
Витрати на утримання персоналу

(436 702)

(364 578)

Витрати на агентськi винагороди

(134 138)

(45 054)

Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi
експлуатацiйнi послуги
(127 029)
(97 771)
Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (77 394)
Витрати на оперативний лiзинг (оренду)

(72 425)

(50 713)

(76 817)

Амортизацiя основних засобiв, програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв (57
(43 824)
Професiйнi послуги

(42 733)

Витрати на маркетинг та рекламу

(25 481)
(13 043)

(12 616)

Сплата iнших податкiв та обов'язкових платежiв, крiм податку на прибуток (11 225)
Витрати на право використання нематерiальних активiв (роялтi)
Iншi витрати

(48 890)

498)

(5 427)

(9 751) (76 167)

(62 424)

Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат

(1 030 828)

(860 872)

24.
Витрати на податок на прибуток

Таблиця 24.1. Витрати на сплату податку на прибуток

У тисячах гривень
2016 року

30 червня

30 червня

2015 року
Поточний податок на прибуток

(183)

(78)

Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов`язана з виникненням чи списанням тимчасових рiзниць
(104 043)
106 207
Змiни податку на прибуток

(104 226)

106 129

Наявнiсть витрат по поточному податку на прибуток, зважаючи на податковий збиток, пояснюється
вiднесенням на витрати сум податку на прибуток, сплаченого за кордоном, якi неможливо врахувати у
зменшення зобов'язань з поточного податку на прибуток (внаслiдок податкових збиткiв).

Таблиця 24.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)

У тисячах гривень
2016 року

30 вересня

30 вересня

2015 року
Прибуток до оподаткування (збиток)

(684 528)

(1 648 723)

Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування 123 215296 770
Коригування облiкового прибутку (збитку):
Витрати, якi не враховуються з метою оподаткування

(13 289)

(30

726)
Доходи, якi не враховуються з метою оподаткування, або доходи якi враховуються з метою
оподаткування та вiдсутнi в фiнансовому облiку
127 864
Вплив зменшення ставки оподаткування

-

-

Збiльшення та зменшення ВПА за операцiями з iнвестицiйною нерухомiстю та цiнними паперами
81 576
(7 536)
Iншi коригування
Витрати з податку на прибуток

25

-

191 527386 372

Вiдповiдно до норм податкового законодавства України у звiтному перiодi не вiдбувалися змiни ставок
податку на прибуток, ставка становить 18%.

Таблиця 24.3 Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених
податкових зобов'язань станом на 30 червня 2016 року

У тисячах гривень

Залишок на початок перiоду Визнанi у прибутках/

збитках

Визнанi у власному капiталi

Залишок на кiнець перiоду

Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi
податковi збитки на майбутнi перiоди 989 194(104 043)
885 151
Основнi засоби

(99 222)

82 786 -

(16 436)

Переоцiнка землi

(11 994)

-

(11 994)

Цiннi папери в портфелi Банку

(7 536)

-

-

(7 536)

Резерви пiд знецiнення активiв та iншi резерви

207 264(33 825)

-

Нарахованi процентнi, комiсiйнi та iншi доходи

(5 043) 305

-

(4 738)

Нарахованi процентнi, комiсiйнi та iншi витрати

(114)

-

(79)

Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди

905 839(153 344)

35

-

Чистий вiдстрочений податковий актив

989 194(104 043)

-

885 151

Визнаний вiдстрочений податковий актив

989 194(104 043)

-

885 151

173 439

752 495

?
Таблиця 24.4 Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених
податкових зобов'язань станом на 30 червня 2015 року

У тисячах гривень
збитках

Залишок на початок перiоду Визнанi у прибутках/

Визнанi у власному капiталi

Залишок на кiнець перiоду

Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi
податковi збитки на майбутнi перiоди 495 451106 207(18 230)
583 428
Основнi засоби

(10 445)

2 760

(15 131)

(22 816)

Переоцiнка землi

(10 111)

-

(3 099) (13 210)

Цiннi папери в портфелi Банку

-

(7 496) -

(7 496)

Резерви пiд знецiнення активiв та iншi резерви

265 98333

-

266 016

Нарахованi процентнi, комiсiйнi та iншi доходи

62 192 (113)

-

62 079

Нарахованi процентнi, комiсiйнi та iншi витрати

6 257

Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди

181 575114 609-

296 184

495 451106 207(18 230)

583 428

Чистий вiдстрочений податковий актив

(3 586) -

2 671

Визнаний вiдстрочений податковий актив

495 451106 207(18 230)

583 428

25.
Прибуток на одну просту акцiю

У тисячах гривень
2016 року

30 червня

31 грудня

2015 року
Прибуток (збиток) за звiтний перiод 1 287 724

(2 657 691)

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.)

1 331

1 095

Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю (гривень) 968.51 (2 427.12)

26.
Управлiння капiталом

Банк здiйснює управлiння капiталом з метою реалiзацiї цiлей поставлених акцiонерами. Глобальне
управлiння капiталом i забезпечення виконання стратегiчних задач здiйснюється Спостережною радою
Банку. Стратегiчною задачею управлiння капiталом є забезпечення виконання планiв щодо розвитку
Банку згiдно з поставленими цiлями. Тактичними завданнями управлiння капiталом є забезпечення
виконання вимог Нацiонального Банку України щодо розмiру регулятивного капiталу Банка, нормативiв
адекватностi капiталу, а також забезпечення достатностi капiталу згiдно iз зобов'язаннями банку перед
iнвесторами. Правлiння Банку переглядає структуру капiталу два рази на рiк. Коригування розмiру
капiталу здiйснюється по мiрi необхiдностi вiдповiдно до росту балансових показникiв Банку, а також
реагуючи на змiни ризикових складових в балансi Банку.
Iнструкцiєю про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженою постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 28 серпня 2001 року № 368 (iз змiнами та доповненнями), встановленi
наступнi нормативи капiталу:
Регулятивний капiтал. Мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу банку, що отримав банкiвську
лiцензiю до 11 липня 2014 року, має становити: 120 мiльйонiв гривень - до 17 червня 2016 року; 200
мiльйонiв гривень - з 11 липня 2017 року; 300 мiльйонiв гривень - з 11 липня 2018 року; 400 мiльйонiв
гривень - з 11 липня 2019 року; 450 мiльйонiв гривень - з 11 липня 2020 року; 500 мiльйонiв гривень - з
11 липня 2024 року.
Норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу. Встановлюється для запобiгання
надмiрному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банкiвських активiв на
кредиторiв/вкладникiв банку. Нормативне значення цього нормативу для дiючих банкiв має бути не
менше нiж 10 вiдсоткiв.

Нижче наведене значення регулятивного капiталу, яке станом на 30 вересня 2016 року, який був
розрахований на пiдставi щоденної, декадної звiтностi та резервiв, якi враховувались до розрахунку
регулятивного капiталу за вимогами Нацiонального банку України (без врахування щомiсячних та рiчних
коригуючи проводок):

У тисячах гривень (не здiйснювався аудит, а пiдлягав аналiзу достатностi)
30 вересня
2016 року

31 грудня

2015 року
Основний капiтал, в тому числi:

6 955 943

статутний капiтал

4 639 121

7 515 616

незареєстрований статутний капiтал 4 664 140
емiсiйний дохiд

1 810 788

3 135 237

739 928366 604

резервнi фонди294 047294 047
зменшення основного капiталу, в тому числi: (6 257 788)

(6 624 221)

нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу (118 327)

(77 565)

капiтальнi iнвестицiї за не введеними в експлуатацiю нематерiальними активами

(9 180) (7 794)

поточний фiнансовий результат, який включається до розрахунку основного капiталу
237)
Додатковий капiтал, в тому числi

2 357 170

1 687 700

поточний фiнансовий результат, який включається до розрахунку капiталу 792 144субординований борг, що враховується до капiталу 1 295 594
результат переоцiнки основних засобiв
Вiдвернення

(330)

93 010 93 010

(330)

Усього регулятивного капiталу

9 312 783

Адекватнiсть регулятивного капiталу, %

27.
Потенцiйнi зобов'язання банку

20.61

3 498 158
8.12

1 200 033

-

(3 123

Розгляд справ у судi. Станом на кiнець дня 30 вересня 2016 року у судi розглядаються 2 141 позов Банку
про стягнення заборгованостi на загальнi суми: 705 291 тисяча гривень, 101 887 тисяч доларiв США та 33
757 тисяч євро. Також, станом на звiтну дату судами розглядаються 317 позовiв на загальнi суми: 18 421
тисяча гривень,
12 850 тисяч доларiв США та 149 тисяч євро, з яких 11 позовiв немайнового
характеру, де вiдповiдачем є Банк.
Час вiд часу в поточнiй дiяльностi Банк отримує претензiї та позови за зобов'язаннями вiд клiєнтiв. В
зв'язку з тим, що по оцiнках Банку вони не призведуть до суттєвих збиткiв, додатковi резерви на 30
вересня 2016 року не формувалися. Результати розгляду справ у судi не мали суттєвого впливу на
фiнансовий результат Банку.

Зобов'язання з кредитування.

Таблиця 28.1. Структура зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням.

У тисячах гривень

30 червня 2016 року

Зобов'язання з кредитування, що наданi

31 грудня 2015 року
46 522 13 333

Невикористанi кредитнi лiнiї 109 7051 002
Експортнi акредитиви

344 50129 826

Iмпортнi акредитиви 203 399983 061
Гарантiї виданi

239 3171 532 402

Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням за мiнусом резерву

Таблиця 28.2. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют

У тисячах гривень

30 червня 2016 року

Гривня 377 798197 585
Долар США
Євро

554 3151 037 022

11 331 365 288

Росiйський рубль

-

Усього 943 4442 559 624

959 729

31 грудня 2015 року

943 4442 559 624

Активи, що наданi в заставу.

Таблиця 28.3. Активи, що наданi в заставу без припинення визнання

У тисячах гривень

30 червня 2016 року

активи, наданi в заставу
забезпечене зобов'язання
Кошти в iнших банках (примiтка 6)

31 грудня 2015 року

забезпечене зобов'язання
-

-

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (примiтка 7)
Iнвестицiйна нерухомiсть (примiтка 9)
Усього 891 5214 468 377

активи,

наданi

в

заставу

53 292 16 000
382 943517 972490 635600 017

508 5783 950 405

264 0462 172 143

807 9732 788 160

28.
Похiднi фiнансовi iнструменти

У тисячах гривень

30 червня 2016 року

31 грудня 2015 року

додатне значення справедливої вартостi
(примiтка 11) вiд'ємне значення справедливої вартостi
(примiтка 16) додатне значення справедливої вартостi
(примiтка 11) вiд'ємне значення справедливої вартостi
(примiтка 16)
Форварднi контракти на умовах "FX-своп"

804

(6 444) 4 279

Контракти "депо-своп"

12 359 (732)

-

(20 283)

Чиста справедлива вартiсть

13 163 (7 176) 4 279

(1 140)

(21 423)

Нижче наведена iнформацiя стосовно похiдних фiнансових iнструментiв в розрiзi валют станом на 30
червня 2016 року

Форварднi контракти
У тисячах гривень
вартостi

Додатне значення справедливої вартостi

Вiд'ємне

значення

справедливої

Форварднi контракти на умовах "FX-своп"
долар США до отримання (+) -

1 523 561

долар США до сплати (-)

(919 613)

гривня до отримання (+)

920 417-

гривня до сплати (-)

(1 530 005)

-

-

Справедлива вартiсть форвардних контрактiв на умовах "FX-своп" 804

(6 444)

Форварднi контракти на умовах "депо-своп"
долар США до отримання (+) -

99 421

долар США до сплати (-)

(2 075 385)

-

гривня до отримання (+)

2 087 744

-

гривня до сплати (-)

(100 153)

-

Справедлива вартiсть форвардних контрактiв на умовах "депо-своп" 12 359 (732)
Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв

13 163 (7 176)

Нижче наведена iнформацiя стосовно похiдних фiнансових iнструментiв в розрiзi валют станом на 31
грудня 2015 року

Форварднi контракти
У тисячах гривень
вартостi

Додатне значення справедливої вартостi

Вiд'ємне

значення

Форварднi контракти на умовах "FX-своп"
долар США до отримання (+) -

(1 408 934)

долар США до сплати (-)

960 027-

гривня до отримання (+)

(955 748)

гривня до сплати (-)

1 407 794

-

-

Справедлива вартiсть форвардних контрактiв на умовах "FX-своп" 4 279

(1 140)

справедливої

Форварднi контракти на умовах "депо-своп"
долар США до отримання (+) -

480 105

долар США до сплати (-)

-

(264 016)

гривня до отримання (+)

-

260 961

гривня до сплати (-)

(497 333)

-

Справедлива вартiсть форвардних контрактiв на умовах "депо-своп" Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв

4 279

(20 283)

(21 423)

29.
Справедлива вартiсть

Таблиця 30.1. Аналiз фiнансових активiв i зобов'язань, що облiковуються за амортизованою вартiстю або
iсторичною собiвартiстю.

У тисячах гривень

30 червня 2016 року

31 грудня 2015 року

справедлива вартiсть балансова вартiсть
Грошовi кошти та їх еквiваленти

5 741 411

справедлива вартiсть балансова вартiсть
5 741 411

5 840 041

Кошти обов'язкових резервiв банку за вимогами Нацiонального банку України
391
582 391
Кошти в iнших банках 541 531541 5311 909 971

1 909 971

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв

28 776 158

29 010 769

Акцiї в портфелi на продаж

400

400

-

-

27 236 739

5 840 041
548 765548 765582

27 462 754

Iншi фiнансовi активи 916 632916 632517 888517 888
Усього фiнансових активiв

36 524 497

36 759 508

36 087 030

Кошти банкiв 2 311 161

2 311 161

3 010 965

3 010 965

Кошти клiєнтiв

26 118 008

26 118 008

Борговi цiннi папери, емiтованi банком
Iншi залученi кошти

4 593 370

25 244 246

2 854 066

4 593 370

25 244 246

2 854 066

7 598 698

36 313 445

2 261 961

7 598 698

2 261 961

Iншi фiнансовi зобов'язання

199 359199 359185 781185 781

Субординований борг

1 242 716

Усього фiнансових зобов'язань

1 242 716

37 318 680

1 200 030

37 318 680

1 200 030

39 501 681

39 501 681

Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у фiнансовiй
звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї джерел справедливої вартостi на пiдставi
вихiдних даних самого нижнього рiвня, якi є значущими для оцiнки справедливої вартостi в цiлому.

Рiвень 1 - Ринковi котирування цiн на активному ринку iдентичних активiв або зобов'язань (без
будь-яких коригувань).
Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що вiдносяться до
найбiльш низького рiвня iєрархiї, є прямо або опосередковано спостережуваними на ринку.
Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що вiдносяться до
найбiльш низького рiвня iєрархiї, не є спостережуваними на ринку.

Методи та припущення, використанi при визначеннi справедливої вартостi. Пiд час подання iнформацiї
про справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв Банком були використанi наступнi методи i зробленi
припущення:
розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв iз плаваючою процентною ставкою, що
котируються на активному ринку, дорiвнює їхнiй балансовiй вартостi;
значна кiлькiсть довгострокових фiнансових активiв та зобов'язань Банку таких як iпотечнi
кредити, кошти материнського банку, субординований боргу мають плаваючi процентнi ставки, при змiнi
яких враховуються поточнi ринковi умови. Банком переглядаються процентнi ставки не рiдше одного
разу на рiк;
справедлива вартiсть iнструментiв iз фiксованою процентною ставкою, якi не мають ринкових
котирувань, була розрахована на основi розрахункових майбутнiх очiкуваних грошових потокiв;
переважна частина залучених Банком коштiв є короткостроковими i балансова вартiсть є
об?рунтованим приблизним значенням справедливої вартостi;
-

iншi активи i зобов'язання є короткостроковими i їх вартiсть приблизно дорiвнює справедливiй.

Таблиця 30.2. Аналiз активiв i зобов'язань за справедливою вартiстю, за рiвнями її оцiнки на 30 червня
2016 року
У тисячах гривень
Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки
Усього балансова вартiсть
Рiвень I

Рiвень II

Рiвень III

Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю

Усього справедлива вартiсть

Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки через
прибутки або збитки 2 009 348
2 009 348
2 009 348
У тисячах гривень
Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки
Усього балансова вартiсть
Рiвень I

Рiвень II

Рiвень III

Цiннi папери в портфелi банку на продаж
Похiднi фiнансовi активи

-

-

13 163 -

Основнi засоби (будiвлi та земля)

-

Iнвестицiйна нерухомiсть

779 575-

-

Усього справедлива вартiсть

170 002-

170 002170 002

13 163 13 163

381 457-

381 457381 457

779 575779 575

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається
Грошовi кошти

5 741 411

-

-

5 741 411

5 741 411

Кошти обов'язкових резервiв банку за вимогами Нацiонального банку України
548 765548 765
Кошти в iнших банках -

541 531-

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Iншi фiнансовi активи -

-

916 632-

548 765-

-

541 531541 531
28 776 158

-

28 776 158

7 176

7 176

29 010 769

916 632916 632

Зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
Похiднi фiнансовi зобов'язання

-

7 176

-

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається
Кошти банкiв -

2 311 161

Кошти клiєнтiв

-

-

2 311 161

-

26 118 008

26 118 008

Борговi цiннi папери, емiтованi банком

-

2 854 066

-

Iншi залученi кошти

-

4 593 370

4 593 370

-

26 118 008

2 311 161

4 593 370

Iншi фiнансовi зобов'язання

-

199 359-

Субординований борг -

1 242 716

-

2 854 066

2 854 066

199 359199 359
1 242 716

1 242 716

Таблиця 30.3. Аналiз активiв i зобов'язань за справедливою вартiстю, за рiвнями її оцiнки на 31 грудня
2015 року
У тисячах гривень
Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки
Усього балансова вартiсть

Усього справедлива вартiсть

Рiвень I

Рiвень II

Рiвень III

Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки через
прибутки або збитки 23 072 23 072 23 072
Цiннi папери в портфелi банку на продаж

-

3 841 680

Похiднi фiнансовi активи

4 279

-

4 279

Основнi засоби (будiвлi та земля)

-

386 486-

Iнвестицiйна нерухомiсть

493 933-

-

-

-

3 841 680

3 841 680

4 279
386 486386 486

493 933493 933

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається
Грошовi кошти

5 840 041

-

-

5 840 041

5 840 041

Кошти обов'язкових резервiв банку за вимогами Нацiонального банку України
582 391582 391
Кошти в iнших банках -

1 909 971

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Iншi фiнансовi активи -

-

517 888-

-

1 909 971

27 236 739

-

582 391-

-

1 909 971
27 236 739

27 462 754

517 888517 888

Зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
Похiднi фiнансовi зобов'язання

-

21 423 -

21 423 21 423

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається
Кошти банкiв -

3 010 965

Кошти клiєнтiв

-

-

3 010 965

-

25 244 246

25 244 246

Борговi цiннi папери, емiтованi банком

-

2 261 961

-

Iншi залученi кошти

-

7 598 698

7 598 698

-

25 244 246

3 010 965

7 598 698

Iншi фiнансовi зобов'язання

-

185 781-

Субординований борг -

1 200 030

-

2 261 961

2 261 961

185 781185 781
1 200 030

1 200 030

30.
Операцiї з пов'язаними сторонами

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здiйснює контроль над

iншою або має суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною.

Материнською компанiєю для Банку є ABH Ukraine Limited (Кiпр), контролером материнської компанiї компанiя ABH Holdings S.A. (Люксембург). Iнформацiю про фiзичних осiб кiнцевих власникiв Банку
розкрито у примiтцi 1.

Провiдний управлiнський персонал - персонал, вiдповiдальний за керiвництво, планування та
контролювання дiяльностi банку, зокрема голова та члени спостережної ради банку, голова
правлiння/ради директорiв та члени правлiння/ради директорiв, заступники голови правлiння/ради
директорiв (президент, вiце-президенти), головний бухгалтер та його заступники.

Таблиця 31.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами на 30 вересня 2016 року

У тисячах гривень
Материнська компанiя
Контролер
материнської
компанiї
банку
Фiзичнi особи - кiнцевi власники
Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи
Грошовi кошти та їх еквiваленти

-

-

-

-

28 756

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв

-

-

-

1 053

58 331

контрактна ставка (%) -

-

-

12.7

17.0

Iншi активи

-

1 049

-

3

-

48

6 971

Кошти банкiв -

-

-

-

149 318

контрактна ставка (%) -

-

-

-

Кошти клiєнтiв

755

-

1 135

15 411 149 203

контрактна ставка (%) 5.0

-

1.1

11.0

8.9

Борговi цiннi папери, емiтованi банком

-

-

контрактна ставка (%) -

-

-

7.1

-

Iншi зобов'язання

-

-

-

-

-

5 822

302

4 757

контрактна ставка (%) -

12.7

-

Таблиця 31.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами на 30 вересня 2016 року

У тисячах гривень

Материнська компанiя

Контролер

материнської

компанiї

банку

Фiзичнi особи - кiнцевi власники

Провiдний управлiнський персонал

Процентнi доходи

-

-

129

16 627

Процентнi витрати

(72 448)

-

(14)

(1 689) (32 328)

Комiсiйнi доходи

40

3

45

345

672

Комiсiйнi витрати

-

-

-

-

(1)

Iншi пов'язанi особи

Чисте збiльшення резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших банках
192
(80 610)
Результат вiд операцiй з iноземною валютою -

-

-

Iншi операцiйнi доходи

-

3

66 275

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати -

-

-

-

-

-

(1)

(123 183)

(9 496)

Таблиця 31.3. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами на 30 вересня 2016 року

У тисячах гривень

Провiдний управлiнський персонал

Гарантiї отриманi

(83 000)

Iншi пов'язанi особи

-

Таблиця 31.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними
сторонами на 30 вересня 2016 року

У тисячах гривень

Провiдний управлiнський персонал

Сума кредитiв, наданих

1 355

-

Сума кредитiв, погашених

1 374

4 352

Iншi пов'язанi особи

Таблиця 31.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2015 року

У тисячах гривень
Материнська компанiя
управлiнський персонал
Iншi пов'язанi особи

Фiзичнi особи - кiнцевi власники

Грошовi кошти та їх еквiваленти

-

-

-

контрактна ставка (%) -

-

-

-

80 783

Провiдний

Кошти в iнших банках -

-

-

91 295

контрактна ставка (%) -

-

-

20.9

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв

-

-

контрактна ставка (%) -

-

9.7

8.2

Кошти банкiв -

-

-

783 555

контрактна ставка (%) -

-

-

Кошти клiєнтiв

926

15 230 16 282

2.1

14.7

11

контрактна ставка (%) -

136 767

-

2 472

14.2

20.4

Борговi цiннi папери, емiтованi банком

-

контрактна ставка (%) -

-

11.5

-

Iншi зобов'язання

-

36

5 025

-

826

-

?

Таблиця 31.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами на 30 вересня 2015 рiк

У тисячах гривень
Материнська компанiя
управлiнський персонал
Iншi пов'язанi особи

Фiзичнi особи - кiнцевi власники

Процентнi доходи

-

-

134

30 468

Процентнi витрати

(55 693)

(25)

(1 448) (179 765)

Комiсiйнi доходи

10

152

513

28

Провiдний

Чисте збiльшення резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших банках
(414) 2 420
Результат вiд операцiй з iноземною валютою -

-

-

3 074

Результат вiд переоцiнки iноземної валюти

-

(32)

(859)

-

-

-

Чисте збiльшення резерву пiд знецiнення iнших активiв
Iншi операцiйнi доходи

-

-

48

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати -

-

212
-

(70 142)

(6 102)

173

Таблиця 31.7. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2015 року

У тисячах гривень

Провiдний управлiнський персонал

Гарантiї отриманi

(83 000)

Iншi пов'язанi особи

-

Таблиця 31.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними
сторонами
на 31 грудня 2015 року

У тисячах гривень

Провiдний управлiнський персонал

Сума кредитiв, наданих

1 656

-

Сума кредитiв, погашених

1 835

21 021

Iншi пов'язанi особи

Таблиця 31.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу

У тисячах гривень
30 вересня 2016 року 30 вересня 2015 року
Витрати

Нараховане зобов`язання

Поточнi виплати працiвникам

119 3345 770

Витрати

Нараховане зобов`язання

67 384 3 390

31.
Подiї пiсля дати балансу

12 липня 2016 року Банком отримано тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску нових простих
iменних акцiй сiмнадцятої емiсiї, якi повнiстю сплачено акцiонером ABH Ukraine Limited 18 липня 2016
року у сумi 114 996 тисяч гривень.

Пiсля дати балансу економiчнi умови функцiонування банкiв та їх клiєнтiв, внаслiдок внутрiшнiх i
зовнiшнiх полiтичних та економiчних чинникiв, суттєво не були покращенi в порiвнянi з умовами, що
були зазначенi в примiтцi 2, зокрема вiдбулась змiна курсу гривнi з 24.828412 до 24.812552 гривень за
долар США. Найбiльший вплив має макроекономiчна невизначенiсть подальшого розвитку країни,
волатильнiсть курсу гривнi до iноземних валют.

