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Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова Правлiння       Нiльс Леннарт Крiстiан Андерссон 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
25.04.2018 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2018 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

37515069 

4. Місцезнаходження 

01001, м. Київ, Михайлiвська, 7 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 364 38 30 (044) 364 38 31 

6. Електронна поштова адреса 

info@ua.sebgroup.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії (дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на 

сторінці 

http://id1009.smida.gov.ua/ в мережі 

Інтернет 
 

(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

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 та забезпечення емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість  

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

10. Інформація про конвертацію цінних паперів 
 

11. Інформація про заміну управителя 
 

12. Інформація про керуючого іпотекою 
 

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 
 

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

15. 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  

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів 
 



17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку  

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності 
X 

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 
 

21. Примітки: 

1. В пунктi "2" Роздiлу III "Основнi вiдомостi про емiтента" замiсть реквiзитiв свiдоцтва про 

державну реєстрацiю вказанi реквiзити останнього одержаного Емiтентом (надалi - "Банк") витягу 

з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських 

формувань, оскiльки вiдповiдно до чинного Закону України "Про державну реєстрацiю 

юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань" для пiдтвердження 

вiдомостей про юридичну особу використовується витяг (11.05.2017 року Банком отримано Витяг 

№1002557150).  

2. Пункт 10 "Органи управлiння пiдприємства" Роздiлу III "Основнi вiдомостi про емiтента" не 

заповнювався на пiдставi пiдпункту 5 пункту 1 роздiлу 4 глави III Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.  

3. Роздiл IV "Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб" не заповнено, оскiльки 

Банк не приймав участi у створеннi юридичних осiб. 

4. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi Банком не надається, оскiльки Банк не здiйснював 

випуск iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, оскiльки Банк не 

здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв. 

5. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається, 

оскiльки Банк не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором 

видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, 

оскiльки Банк не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором 

видiв економiчної дiяльностi. 

6.Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв та iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних 

правочинiв не надається, оскiльки у звiтному перiодi Банк не приймав рiшення про попередне 

надання згоди та про надання згоди на вчинання значних правочинiв. Iнформацiя щодо 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не розкривається, оскiльки така iнформацiя є 

банкiвською таємницею та може бути розкрита Банком згiдно статтi 62 Закону України "Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть". 

7. Iнформацiя про конвертацiю iпотечних цiнних паперiв не надається, оскiльки Банк не проводив 

випуск iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про замiну 

управителя не надається, оскiльки Банк не проводив випуск iпотечних сертифiкатiв, iпотечних 

облiгацiй та сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про керуючого iпотекою не надається, оскiльки Банк 

не проводив випуск iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя 

про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв не надається, оскiльки Банк не проводив 

випуск iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про змiни в 

реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом не 

надається, оскiльки Банк не проводив випуск iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй та 

сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про iпотечне покриття та вiдповiдно про замiну фiнансової 

установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв не надається, оскiльки Банк не проводив 

випуск iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об’єкта 



нерухомостi не розкривається, оскiльки Банк не розмiщував цiльовi облiгацiї. 

8. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою), 

про що емiтент, на виконання вимог п. 5 ст. 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий 

ринок», зазначає у Примiтках до своєї промiжної (квартальної) фiнансової iнформацiї. 

9. Промiжний звiт керiвництва. Управлiння поточною дiяльнiстю Банку здiйснює Правлiння 

Банку, яке дiє на пiдставi Статуту Банку, Положення про Правлiння, затвердженого рiшенням № 

18 єдиного акцiонера Банку вiд 16.11.2016 р., та Кодексу Корпоративного Управлiння, 

затвердженого рiшенням № 5 єдиного акцiонера Банку вiд 17.04.2013 р., що розмiщений на 

власному сайтi емiтента за посиланням - https://sebgroup.com/. Впродовж звiтного перiоду 

практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги не застосовувалась. 

Впродовж 1-го кварталу 2018 року фактiв порушення емiтентом положень Кодексу 

Корпоративного Управлiння не зафiксовано. В першому кварталi 2018 року загальнi збори 

єдиного акцiонера не проводились, першi загальнi збори єдиного акцiонера в 2018 роцi 

запланованi на квiтень 2018 року. У звiтний перiод Правлiння вирiшувало питання поточного 

керiвництва роботою Банку та його пiдроздiлiв, забезпечувало виконання покладених на Банк 

завдань; затверджувало в межах компетенцiї внутрiшнi акти Банку, iнструкцiї, положення, iншi 

документи з питань дiяльностi Банку, а також вирiшувало у межах повноважень iншi питання, 

пов'язанi iз здiйсненням поточної дiяльностi Банку тощо. За пiдсумками 1-го кварталу 2018 року 

Правлiнням було зроблено висновок, що фактiв iстотних порушень законодавства України пiд час 

здiйснення Банком дiяльностi не виявлено, а також процедури внутрiшнього контролю i аудиту 

забезпечують належний внутрiшнiй контроль у Банку (у тому числi управлiння ризиками).  

10. Твердження щодо промiжної iнформацiї. Офiцiйною позицiєю Правлiння про те, що промiжна 

фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, 

мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки емiтента, i що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї, – є її затвердження та пiдписання для випуску Головою Правлiння Банку. 

11. На виконання вимог п. 5 ст. 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» 

зазначаємо, що в звiтному 1 кварталi 2018 року Банком було вчинено два значнi правочини на 

загальну суму 440 000 000 грн., а саме: правочин, вчинений на пiдставi Договору про надання 

кредитної лiнiї, що укладений мiж Банком та його клiєнтом, на суму 260 000 000 грн., та правочин 

з купiвлi Депозитних сертифiкатiв НБУ на суму 180 000 000 грн. Правочини, щодо вчинення яких 

є заiнтересованiсть – впродовж звiтного перiоду Банком не вчинялись. 

12. Програмне забезпечення версiї 3.4.4. не мiстить необхiдних полiв для повного вiдображення 

Промiжного скореченого звiту про фiнансовий стан (баланс), тому Банк зазначає в Примiтках: 

Iнвестицiї в цiннi папери станом на 31 березня 2018 року - 382149 тис.грн., станом на 31 грудня 

2017 року - 931358 тис.грн. Чистий комiсiйний дохiд/(Чистi комiсiйнi витрати) станом на 31 

березня 2018 року - 2194 тис.грн., станом на 31 грудня 2017 року - 3082 тис.грн.; Чистий 

прибуток/(збиток) вiд операцiй з iноземною валютою - станом на 31 березня 2018 року - 2471 

тис.грн., на 31 грудня 2017 року - 2483 тис.грн.; Чистий прибуток/(збиток) вiд переоцiнки 

iноземної валюти - станом на 31 березня 2018 року - 172 тис.грн., станом на 31 грудня 2017 року - 

54 тис.грн.; Чистий збиток вiд зменшення корисностi фiнансових активiв - станом на 31 березня 

2018 року 1000 тис.грн. на 31 грудня 2017 року - 0 тис.грн.; Витрати на виплати працiвникам 

станом на 31 березня 2018 року - 7199 тис.грн. станом на 31 грудня 2017 року - 6887 тис.грн.; 

Витрати зносу та амортизацiя - станом на 31 березня 2018 року - 126 тис.грн., станом на 31 грудня 

2017 року - 728 тис.грн.; Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати - станом на 31 березня 2018 

року - 10335 тис.грн., станом на 31 грудня 2017 року- 10203 тис.грн.; Чисте (збiльшення)/ 

зменшення iнвестицiй в цiннi папери за 1й квартал 2018 року - 97344 тис.грн., за 1й квартал 2017 

року 97344 тис.грн. 

13. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не розкривається, оскiльки не 

було випускiв боргових цiнних паперiв, за яким надано такi забезпечення. 

14. Квартальна (промiжна) фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не 

розкривається, оскiльки Банк не є поручителем (страховиком/гарантом). 



15. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не розкривається, оскiльки Банк не є емiтентом цiльових 

облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта 

(частини об'єкта) житлового будiвництва. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ 

КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» 

2. Серія і номер свідоцтва про державну 

реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
Витяг №1002557150 

3. Дата проведення державної реєстрації 18.01.2011 

4. Територія (область) м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 250000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 

належать державі  

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 

капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової компанії 

 

8. Середня кількість працівників (осіб) 53 

9. Основні види діяльності із зазначенням 

найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

64.19 Iншi види грошового посередництва, 

вiдсутнiй Вiдсутнє, вiдсутнiй Вiдсутнє 

10. Органи управління підприємства 

Згiдно Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв iнформацiю про 

органи управлiння емiтента не заповнюють 

емiтенти - акцiонернi товариства 

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 32009121801026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком в іноземній валюті 

Skandinaviska Enskilda 

Banken AB (publ) 

5) МФО банку 380797 

6) поточний рахунок 55618200244 
 

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

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, що 

видав 

Дата закінчення дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Надання банкiвських 

послуг 
259 06.07.2012 

Нацiональний банк 

України 
Необмежена 

Опис Термiн дiї необмежений. 

Здiйснення валютних 

операцiй 
259-2 09.07.2012 

Нацiональний банк 

України 
Необмежена 

Опис Термiн дiї необмежений 



V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи 

на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім’я по батькові 

особи, призначеної на посаду 

корпоративного секретаря 

Контактні дані: телефон та 

адреса електронної пошти 

корпоративного секретаря 

1 2 3 4 

01.01.1990 01.01.1990 н/д н/д, н/д 

Опис 

Посада корпоративного секретаря штатним розкладом не передбачена. За зберiгання 

протоколiв загальних зборiв акцiонерiв (рiшень єдиного акцiонера), Спостережної ради та 

Правлiння, органiзацiю засiдань вказаних органiв вiдповiдають працiвники секретарiату 

Банку. 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Голова Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Андерссон, Нiльс Леннарт Крiстiан 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1962 

5. Освіта 
Освiта вища: Унiверситет мiста Лондон, магiстр наук за 

спецiальнiстю "Судноплавство, торгiвля i фiнанси" 1994 року 

6. Стаж роботи (років) 21 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПУАТ "СЕБ БАНК" 

8. Опис 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та 

посадовою iнструкцiєю. Посадова особа отримує заробiтну плату, 

встановлену згiдно зi штатним розкладом. Винагорода в 

натуральнiй формi не передбачена. Iнформацiя про розмiр оплати, 

що отримується посадовою особою за виконання своїх обов'язкiв, 

не надана для розкриття. Змiни у персональному складi посадових 

осiб обгрунтованi змiною акцiонера Банку - згiдно з рiшенням 

Спостережної Ради Банку, засiдання якої вiдбулось 05 березня 2012 

року, з 06 бередня 2012 припинено повноваження Сокура 

Олександра Петровича - Голови Правлiння Банку. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк, при цьому стаж керiвної 

роботи (рокiв) - 12 рокiв за межами України та 9 рокiв в Українi. 

Попереднi посади: ПУАТ "СЕБ БАНК", заступник Голови 

Правлiння - керiвник корпоративного напрямку. Посадова особа не 

працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

1. Посада 
Перший Заступник Голови Правлiння - директор Департаменту 

казначейства та фiнансових ринкiв 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Дьякончук Роман Анатолiйович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1974 

5. Освіта 
освiта вища, Київський державний економiчний унiверситет, 

магiстр за спецiальнiстю "Мiжнародна економiка" 1996 року 

6. Стаж роботи (років) 20 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПУАТ "СЕБ БАНК", в.о. Голови Правлiння 



8. Опис 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та 

посадовою iнструкцiєю. Посадова особа отримує заробiтну плату, 

встановлену згiдно зi штатним розкладом. Винагорода в 

натуральнiй формi не передбачена, тому не виплачувалась. 

Iнформацiя про розмiр оплати, що отримується посадовою особою 

за виконання своїх обов'язкiв, не надана для розкриття. Особа 

призначена в зв'язку зi звiльненням попереднього Першого 

заступника Голови Правлiння, члена Правлiння Банку. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має. Загальний стаж роботи: 20 рокiв, у тому числi - стаж 

керiвної роботи (рокiв) - 20. Попереднi посади: ПУАТ "СЕБ БАНК", 

в.о. Голови Правлiння. Посадова особа не працює та не займає 

посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння - керiвник напрямку фiнансiв 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Котляр Тамара 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1963 

5. Освіта 

освiта вища, Ленiнградський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут, 

1985 року, спецiальнiсть "Економiка та органiзацiя металургiйної 

промисловостi", iнженер-економiст 

6. Стаж роботи (років) 16 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПУАТ "СЕБ БАНК", Заступник Голови Правлiння - керiвник 

Напрямку фiнансiв 

8. Опис 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та 

посадовою iнструкцiєю. Посадова особа отримує заробiтну плату, 

встановлену згiдно зi штатним розкладом. Винагорода в 

натуральнiй формi не передбачена, тому не виплачувалась. 

Iнформацiя про розмiр оплати, що отримується посадовою особою 

за виконання своїх обов'язкiв, не надана для розкриття. Особа 

призначена в зв'язку зi звiльненням попереднього Заступника 

Голови Правлiння, члена Правлiння Банку. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи - 16 рокiв, у тому числi: стаж керiвної 

роботи - 9 рокiв за межами України, 7 рокiв в Українi. Попереднi 

посади: ПУАТ "СЕБ БАНК", Заступник Голови Правлiння - 

керiвник Напрямку фiнансiв, Член Правлiння. Посадова особа не 

працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

1. Посада Головний бухгалтер 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Коваль Лариса Анатолiївна 

3. Ідентифікаційний код 
 



юридичної особи 

4. Рік народження 1964 

5. Освіта 

освiта вища, Мiжнародний iнститут менеджменту, МIМ-Київ, 

Магiстр Бiзнес Адмiнiстрування, 2001; Київський нацiонально-

торговельний унiверситет, Факультет товарознавства i органiзацiї 

торгiвлi, 1985р 

6. Стаж роботи (років) 19 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "Корпоративний та Iнвестицiйний Банк Кредi Агрiколь", 

головний бухгалтер - начальник фiнансового управлiння 

8. Опис 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та 

посадовою iнструкцiєю. Посадова особа отримує заробiтну плату, 

встановлену згiдно зi штатним розкладом. Винагорода в 

натуральнiй формi не передбачена, тому не виплачувалась. 

Iнформацiя про розмiр оплати, що отримується посадовою особою 

за виконання своїх обов'язкiв, не надана для розкриття. Рiшенням 

Спостережної Ради Банку вiд 03 жовтня 2012 року було припинено 

повноваження посадової особи Головного бухгалтера, члена 

Правлiння Банку Коваль Лариси Анатолiївни з переведенням її на 

посаду Головного бухгалтера - директора Департаменту фiнансiв та 

звiтностi Банку (за згодою сторiн). Часткою в статутному капiталi 

не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 19 

рокiв. Попереднi посади: ПАТ "Корпоративний та Iнвестицiйний 

Банк Кредi Агрiколь", головний бухгалтер - начальник фiнансового 

управлiння. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-

яких iнших пiдприємствах. 

1. Посада Голова Спостережної Ради, представник акцiонера 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Крiстенссон Карл Йохан Александер  

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1966 

5. Освіта 
освiта вища, Унiверситет Уппсали,1992, бакалавр у галузi дiлового 

адмiнiстрування та економiки 

6. Стаж роботи (років) 29 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

СЕБ, Стокгольм, Швецiя, Голова Мiжнародного пiдроздiлу СЕБ 

8. Опис 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та 

внутрiшнiм положенням. Винагорода в натуральнiй формi не 

передбачена, тому не виплачувалась. Iнформацiя про розмiр оплати, 

що отримується посадовою особою за виконання своїх обов'язкiв, 

не надана для розкриття. Змiни у персональному складi посадових 

осiб обгрунтованi Рiшенням єдиного акцiонера Банку вiд 21 квiтня 



2017 року, згiдно якого було прийнято рiшення припинити 

повноваження попереднього складу Спостережної Ради Банку та 

обрано новий склад на виконання вимог чинного законодавства 

України стосовно Спостережної ради Банку. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 29, за межами України. 

Попереднi посади: СЕБ, Стокгольм, Швецiя, Голова Мiжнародного 

пiдроздiлу СЕБ. 

1. Посада Член Спостережної Ради, представник акцiонера 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Аксельссон Пiтер Карл Густав  

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1978 

5. Освіта 

освiта Стокгольмська школа економiки, 2005 р., магiстр бiзнесу та 

економiки; Факультет права Стокгольмського унiверситету, 2005 р., 

магiстр права 

6. Стаж роботи (років) 10 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ, Стокгольм, Швецiя, Менеджер 

проектiв у вiддiлi розвитку бiзнесу та стратегiї Групи СЕБ. 

8. Опис 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та 

внутрiшнiм положенням. Винагорода в натуральнiй формi не 

передбачена, тому не виплачувалась. Iнформацiя про розмiр оплати, 

що отримується посадовою особою за виконання своїх обов'язкiв, 

не надана для розкриття. Змiни у персональному складi посадових 

осiб обгрунтованi Рiшенням єдиного акцiонера Банку вiд 21 квiтня 

2017 року, яким було обрано новий персональний склад 

Спостережної Ради Банку на виконання вимог чинного 

законодавства України стосовно Спостережної ради Банку. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 10, за 

межами України. Попереднi посади: Скандiнавiска Енскiлда Банкен 

АБ, Стокгольм, Швецiя, Менеджер проектiв у вiддiлi розвитку 

бiзнесу та стратегiї Групи СЕБ. 

1. Посада Член Спостережної Ради, представник акцiонера 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Цiммерман Тiло Лутц  

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1974 

5. Освіта 
освiта Франкуфуртська школа фiнансiв та управлiння, 1999 р., 

диплом з бiзнес менеджементу; Унiверситет м. Манчестер, 



Манчестерська бiзнес-школа, 2004 р., магiстр адмiнiстрування 

бiзнесу. 

6. Стаж роботи (років) 14 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

"СЕБ" АГ, Франкфурт-на-Майнi, Нiмеччина, Заступник Голови 

Управлiння взаємовiдносин з великими корпоративними клiєнтами. 

8. Опис 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та 

внутрiшнiм положенням. Винагорода в натуральнiй формi не 

передбачена, тому не виплачувалась. Iнформацiя про розмiр оплати, 

що отримується посадовою особою за виконання своїх обов'язкiв, 

не надана для розкриття. Змiни у персональному складi посадових 

осiб обгрунтованi Рiшенням єдиного акцiонера Банку вiд 21 квiтня 

2017 року, яким було обрано новий персональний склад 

Спостережної Ради Банку на виконання вимог чинного 

законодавства України стосовно Спостережної ради Банку. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 14, за 

межами України. Попереднi посади: "СЕБ" АГ, Франкфурт-на-

Майнi, Нiмеччина, Заступник Голови Управлiння взаємовiдносин з 

великими корпоративними клiєнтами. 

1. Посада Член Спостережної Ради, незалежний член 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Рiнгстроем Ханс Торстен Ейнар 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1948 

5. Освіта 

освiта Унiверситет Лунда, бакалавр фiлософiї, 1974; Унiверситет 

Гетеборга, Дiлове адмiнiстрування, магiстр з дiлового 

адмiнiстрування, 1981р 

6. Стаж роботи (років) 43 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ, Стокгольм, Швецiя, Керiвник 

пiдроздiлу СЕБ Азiя. 

8. Опис 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та 

внутрiшнiм положенням. Винагорода в натуральнiй формi не 

передбачена, тому не виплачувалась. Iнформацiя про розмiр оплати, 

що отримується посадовою особою за виконання своїх обов'язкiв, 

не надана для розкриття. На пiдставi рiшення Єдиного акцiонера 

банку №20 вiд 21 квiтня 2017 року, особу переобрано 

(перепризначено) членом Спостережної ради, незалежним членом 

на виконання вимог чинного законодавства України стосовно 

Спостережної ради Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж 

роботи (рокiв) - 43 за межами України. Попереднi посади 

Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ, Стокгольм, Швецiя, Керiвник 

пiдроздiлу СЕБ Азiя. 



1. Посада Член Спостережної Ради, незалежний член 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Хага Магне Йохан 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1945 

5. Освіта 

освiта - (Вища) Норвезька Школа Економiки та Дiлового 

Адмiнiстрування, магiстр з дiлового адмiнiстрування (у галузi 

економiки). 

6. Стаж роботи (років) 47 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ, Стокгольм, Швецiя, Начальник 

вiддiлу мiжнародного комплаєнсу. 

8. Опис 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та 

внутрiшнiм положенням. Винагорода в натуральнiй формi не 

передбачена, тому не виплачувалась. Iнформацiя про розмiр оплати, 

що отримується посадовою особою за виконання своїх обов'язкiв, 

не надана для розкриття. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера ПАТ 

«СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» № 20 вiд 21 квiтня 2017 року 

особу переобрано (перепризначено) членом Спостережної ради, 

незалежним членом на строк згiдно чинного законодавства України. 

Пiдстава прийнятого рiшення: положення чинного законодавства 

України та Статуту Банку. Обгрунтування змiн у персональному 

складi посадових осiб: виконання вимог чинного законодавства 

України стосовно Спостережної ради Банку. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 47 за межами України. 

Попереднi посади Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ, Стокгольм, 

Швецiя, Начальник вiддiлу мiжнародного комплаєнсу. 

1. Посада Член Спостережної Ради, представник акцiонера 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Фредрiкссон Сiгрун Егген  

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1966 

5. Освіта 

освiта - (Вища) - Унiверситет Фрiбурга, лiценцiат економiчних та 

соцiальних наук (Магiстр дiлового адмiнiстрування (цивiльний 

економiст)). 

6. Стаж роботи (років) 26 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ (публ), Фiлiя в Норвегiї, 

Керiвник Служби транзакцiй. 



8. Опис 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та 

внутрiшнiм положенням. Винагорода в натуральнiй формi не 

передбачена, тому не виплачувалась. Iнформацiя про розмiр оплати, 

що отримується посадовою особою за виконання своїх обов'язкiв, 

не надана для розкриття. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера ПАТ 

«СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» № 20 вiд 21 квiтня 2017 року 

особу обрано (призначено) членом Спостережної ради, 

представником акцiонера на строк згiдно чинного законодавства 

України. Пiдстава прийнятого рiшення: положення чинного 

законодавства України та Статуту Банку. Обгрунтування змiн у 

персональному складi посадових осiб: виконання вимог чинного 

законодавства України стосовно Спостережної ради Банку. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 26 за межами 

України. Попереднi посади Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ 

(публ), Фiлiя в Норвегiї, Керiвник Служби транзакцiй. 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8. 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

н/д 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380445910400 +380444825214 

8. Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 

9. Опис 

Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування 

системи депозитарного облiку цiнних паперiв. Центральний 

депозитарiй веде депозитарний облiк всiх емiсiйних цiнних паперiв, 

крiм тих, облiк яких веде Нацiональний банк України вiдповiдно до 

компетенцiї, визначеної Законом «Про депозитарну систему України». 

1. Найменування 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Українська 

страхова група" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30859524 

4. Місцезнаходження 03038, Україна, м. Київ, вул.. Федорова Iвана, буд. 32, лiт. А 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №500315 

6. Дата видачі ліцензії або 13.10.2010 



іншого документа 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380442066545 +380442066545 

8. Вид діяльності Добровiльне медичне страхування 

9. Опис 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Українська 

страхова група" надає Банку послуги добровiльного медичного 

страхування. 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПКФ 

АУДИТ ФIНАНСИ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 34619277 

4. Місцезнаходження 01054, Україна, м. Київ, вул.. О. Гончара, буд. 41 

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 
+380445012531 +380445012531 

8. Вид діяльності Аудиторськi послуги емiтенту 

9. Опис Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає Банку аудиторськi послуги. 

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 37515069 

4. Місцезнаходження Україна, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 40. 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №500122 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
15.12.2009 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+38044-238-2656 +38044-581-0455 

8. Вид діяльності Страхування 

9. Опис 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" 

надає Банку послуги страхування майнової вiдповiдальностi емiтента 

перед третiми особами.  

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 21672206 



4. Місцезнаходження 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, 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 
+38044-277-5000 +38044-277-5001 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис Знаходження цiнних паперiв Банку як емiтента у бiржовому списку.  

1. Найменування BLOOMBERG FINANCE L.P. 

2. Організаційно-правова 

форма 
Інші організаційно-правові форми  

3. Kод за ЄДРПОУ б/н 

4. Місцезнаходження 10022, США, Нью Йорк, Лексiнгтон Авеню, 731. 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

б/н 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
б/н б/н 

8. Вид діяльності 
постачання фiнансової iнформацiї для професiйних учасникiв 

фондового ринку 

9. Опис 

постачання фiнансової iнформацiї для професiйних учасникiв 

фондового ринку. 

№ лiцензiї та номери телефонiв та факсу емiтенту не є вiдомi. 

1. Найменування ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 14361575 

4. Місцезнаходження 01004, м. Київ, Пушкiнська, 42/4  

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №263188 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
26.08.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
0-800-30-5555 0-800-30-5555 

8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 
ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" надає Банку послуги щодо вiдкриття 

та обслуговування рахунку в цiнних паперах, проведення депозитарних 



операцiй за рахунком в цiнних паперах тощо. 

1. Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 35649564 

4. Місцезнаходження 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21  

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ № 263018  

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
11.04.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
044 220 01 20 044 220 01 20 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами брокерська дiяльнiсть 

9. Опис 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА» надає послуги з вчинення 

правочинiв з купiвлi, продажу та/або мiни (або iнших операцiй, не 

заборонених чинним законодавством України) Цiнних Паперiв або 

iнших Фiнансових Iнструментiв вiд iменi, в iнтересах та за рахунок 

Банку.  



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.08.2012 152/1/2012 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000060917 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
1000 250000 250000000 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Торгiвля акцiями емiтента у 2017 роцi не 

здiйснювалася. У звiтному перiодi додатковий випуск акцiй не здiйснювався. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля 

цiнними паперами емiтента: торгiвля на зовнiшнiх ринках не здiйснювалася. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах: акцiї емiтента включено до Бiржового Списку Фондової Бiржi «ПФТС» без включення до бiржового реєстру, 

акцiї в лiстингу не знаходяться. Номiнальний зареєстрований випущений акцiонерний капiтал Банку складає 250 000 тисяч гривень (2016 рiк – 

250 000 тисяч гривень). Єдиний акцiонер Банку прийняв рiшення щодо збiльшення статутного капiталу Банку шляхом пiдвищення номiнальної 

вартостi акцiй на 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв). грн 00 коп, внаслiдок чого розмiр статутного капiталу Банку становитиме 300 000 000 

(триста мiльйонiв) грн. 00 копiйок, розподiлених на 250 000 (двiстi п'ятдесят тисяч) простих iменних акцiй iз новою номiнальною вартiстю 

кожної акцiї 1200 (одна тисяча двiстi) гривень, за рахунок спрямування до статутного капiталу нерозподiленого прибутку Банку за 2012 -2014 

роки (Рiшення №22 вiд 2 жовтня 2017 року). Нацiональним Банком внесено вiдповiдний запис до Державного реєстру банкiв. Згiдно порядку 

збiльшення (зменшення) статутного капiталу публiчного або приватного акцiонерного товариства, затвердженого Рiшенням Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 14.05.2013 №822, наступним етапом збiльшення статутного капiталу Банку як акцiонерного 

товариства є подання заяви та всiх необхiдних документiв на реєстрацiю випуску акцiй до центрального апарату НКЦПФР. Таке подання було 

здiйснено Банком. Станом на 31 грудня 2016 року усi простi акцiї були повнiстю оплаченi та зареєстрованi. Всi простi акцiї мали номiнальну 

вартiсть 1 000 гривень за акцiю, рiвнi права i один голос при голосуваннi. Станом на кiнець звiтного 1 кварталу (31 березня 2018 року) випуск 

простих акцiй iз новою номiнальною вартiстю кожної акцiї 1200 (одна тисяча двiстi) гривень не був зареєстрований Нацiональною комiсiєю з 

цiнних паперiв та фондового ринку. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань  
Дата 

виникнення  

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.)  

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних)  

Дата 

погашення  

Кредити банку X 0 X X 

Зобов'язання за цінними 

паперами 
X 0 X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами 

(у тому числі за похідними 

цінними паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 3066 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та 

забезпечення 
X 1034537 X X 

Усього зобов'язань та 

забезпечень 
X 1037603 X X 

Опис: 

Станом на 31 березня 2018 року Кредити Банку вiдсутнi. Iншi зобов’язання – 1 037 

603 тис грн. , у тому числi: Кошти клiєнтiв – 1 013 613, Iншi фiнансовi зобов’язання – 

16 784, Iншi зобов’язання – 4 140. 



Проміжний скорочений звіт 

про фінансовий стан (Баланс) 

на 24.04.2018 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ  

Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

322331 560780 

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 
 

798188 357748 

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 
 

617 588 

Гудвіл 
   

Основні засоби та нематеріальні активи 
 

2377 1739 

Інші фінансові активи 
   

Інші активи 
 

10209 10540 

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: 
 

1515871 1862753 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

Кошти банків 
   

Кошти клієнтів 
 

1013613 1333268 

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 
 

3066 2345 

Відстрочені податкові зобов'язання 
   

Резерви за зобов’язаннями 
   

Інші фінансові зобов’язання 
   



Інші зобов'язання 
 

20924 62143 

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: 
 

1037603 1397756 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  

Статутний капітал 
 

250000 250000 

Емісійні різниці 
   

Незареєстрований статутний капітал 
 

50000 50000 

Інший додатковий капітал 
   

Резервні та інші фонди банку 
 

9129 9129 

Резерви переоцінки 
 

0 135 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

169139 155733 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 
   

Неконтрольована частка 
   

Усього власного капіталу 
 

478268 464997 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

1515871 1862753 

Примiтка 4. Грошовi кошти та їх еквiваленти.  

Станом на 31 березня 2018 року сума обов’язкових резервiв, що має зберiгатись на 

кореспондентському рахунку в НБУ склала 64 586 тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року сума 

обов’язкових резервiв, що має зберiгатись на кореспондентському рахунку в НБУ склала 29 373 

тисячi гривень). Протягом 2017 року та 1-го кварталу 2018 року Банк не порушував нормативiв 

обов’язкового резервування.  

Iнформацiя про залишки по операцiях з пов’язаними сторонами наведена в Примiтцi 16. Грошовi 

еквiваленти, фактично забезпеченi цiнними паперами, придбанi за договорами репо, та цiннi 

папери, якi Банк може продати чи перезакласти вiдсутнi. 

Кредитна якiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, визначена на базi кредитного рейтингу, що 

пiдтверджений у бюлетенi однiєї з провiдних свiтових рейтингових компанiй (Fitch IBCA, Standart 

& Poor’s, Moody’s): 

Для цiлей складання звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти включають 

такi статтi: 

Примiтка 5. Кредити та заборгованiсть 

У 2017 та у 1 кварталi 2018 року Банк надавав кредити виключно юридичним особам на поточнi 

потреби. Протягом 2017 року Банк не створював резерви пiд заборгованiсть за кредитами, в 

зв’язку iз застосуванням МСБО 39. У першому кварталi 2018 року, в зв’язку з переходом на МСФЗ 

9 та застосуванням моделi «очiкуваних збиткiв» замiсть моделi «понесених збиткiв» (як у МСБО 

39) Банк сформував 1 824 тис. грн. резервiв станом за 31 березня 2018 року. 

Станом за 31 березня 2018 року 4 позичальники Банку отримали кредити на загальну суму понад 

10 000 тисяч гривень кожний (всього кiлькiсть позичальникiв в кредитному портфелi станом за 31 

березня 2018 року – 4). Ризик такої концентрацiї в кредитному портфелi банк зменшує за рахунок 

отримання у якостi забезпечення заборгованостi гарантiй банкiв, що мають кредитний рейтинг 

згiдно з мiжнародною шкалою не нижчий нiж «А-» (за даними Standard and Poor’s або аналогiчний 

рейтинг iнших провiдних свiтових рейтингових агентств). 



З метою опису процесу забезпечення виконання зобовязань за кредитам банком було розроблено 

вiдповiдну Полiтику, яка встановлює вимоги до предмету застави для забезпечення виконання 

зобов’язань позичальника перед Банком, оцiнки та переоцiнки переданого в заставу майна, 

визначає неприйнятнi види застави, встановлює вимоги до страхування предмету застави, 

регламентує основнi принципи контролю за спiвпрацею з установами по оцiнцi вартостi майна. 

Банк подiляє кредити за класами в залежностi вiд фiнансового стану боржника та стану виконання 

ним зобов’язань за договором у вiдповiдностi до вимог Нацiонального банку України та у 

вiдповiдностi до вимог Групи СЕБ. За класифiкацiєю Нацiонального банку Банк станом за 31 

березня 2018 року має кредити з 1-го по 6-й класи. За класифiкацiєю Групи СЕБ кредити 

юридичних осiб можуть бути класифiкованi за шкалою вiд 1 (найвища якiсть) до 16 (дефолт). 100 

% заборгованостi клiєнтiв банку має клас ризику 9 та вище.  

Банк не має прострочених але не знецiнених чи знецiнених кредитiв, що наданi юридичним 

особам станом на 31 березня 2017 року та на 31 грудня 2017 року. 

Вплив вартостi застави на якiсть кредиту розглядається в розрiзi активiв, забезпечення за якими 

дорiвнює балансовiй вартостi активу чи перевищує її («активи з надлишковим забезпеченням»), та 

(ii) активiв, забезпечення за якими менше балансової вартостi активу або вiдсутнє («активи з 

недостатнiм забезпеченням»). 

Примiтка 6. Iнвестицiї в цiннi папери. 

Банк здiйснює iнвестицiї в державнi борговi папери. Оцiнка цiнних паперiв базується на основi 

бiзнес-моделi та характеристик грошових потокiв, передбачених договором, за справедливою 

вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/ збитки (FVТPL). Бiзнес-модель управлiння 

борговими цiнними паперами – це полiтика, що застосовується Банком для управлiння лiквiднiстю 

та на утриманнi короткострокових позицiй без намiрiв використання спекулятивних ринкових 

ризикiв щодо цiнових коливань.  

Для оцiнки справедливої вартостi боргових цiнних паперiв використовуються базовi кривi 

безкупонної дохiдностi. Банк оцiнює справедливу вартiсть цiнних паперiв iз застосуванням 

параметричної моделi Нельсона-Сiгела на основi iнформацiї про операцiї з ОВДП на бiржовому та 

позабiржевих ринках України, яку учасники ринку можуть знайти на сайтi загальнодоступної 

iнформацiйної бази даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок 

цiнних паперiв 

Змiни переоцiнки цiнних паперiв до справедливої вартостi вiдображенi у Звiтi про прибутки i 

збитки та iнший сукупний дохiд у статтi «Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй iз фiнансовими 

iнструментами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток».  

Банк не формує резерв вiд зменшення корисностi за цiнними паперами, якi емiтованi 

центральними органами виконавчої влади та НБУ, а також за iнвестицiями в акцiї (частки) бiрж, 

депозитарiїв, платiжних систем, бюро кредитних iсторiй. 

Банк не передавав ЦП без припинення визнання у виглядi забезпечення за операцiями репо, та не 

має права на їх продаж та подальшу заставу за станом на кiнець звiтного перiоду. 

Примiтка 7. Iншi активи. 

Найбiльшу питому вагу у сумi «Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв» складають 

«Грошовi кошти з обмеженим правом використання» – 5 574 тисячi гривень. Це строковий 

гарантiйний депозит у доларах США, розмiщений у одному з найбiльших банкiв України згiдно 

договору про пiдтримку членства Банку в Мiжнароднiй платiжнiй системi MasterCard International.  

Передоплата за послуги на 31 березня 2018 у сумi 3 852 тисячi гривень включає наступнi витрати 

майбутнiх перiодiв: пiдтримка та супроводження iнформацiйно-програмного забезпечення – 863 

тисячi гривень, послуги з добровiльного медичного страхування спiвробiтникiв Банку – 281 тисяча 

гривень, послуги за операцiйною орендою – 2 260 тисяч гривень, послуги обробки даних – 80 

тисяч гривень, сервiснi послуги по обслуговуванню комп’ютерного обладнання – 44 тисячi 

гривень, передплата на перiодичнi видання, членськi внески, iншi витрати – 324 тисячi гривень. 

Передоплата за послуги на 31 грудня 2017 року у сумi 4 297 тисяч гривень включає наступнi 

витрати майбутнiх перiодiв: пiдтримка та супроводження iнформацiйно-програмного забезпечення 

– 982 тисячi гривень, послуги за операцiйною орендою – 2 374 тисячi гривень, послуги центру 

обробки даних – 321 тисяча гривень, сервiснi послуги по обслуговуванню комп’ютерного 



обладнання – 60 тисяч гривень, послуги з добровiльного медичного страхування спiвробiтникiв 

Банку – 456 тисяч гривень, передплата на перiодичнi видання, членськi внески, iншi витрати – 104 

тисячi гривень. 

Iншi активи складаються iз запасiв матерiальних цiнностей у пiдзвiтних осiб, дебiторської 

заборгованостi за господарськими послугами, тощо. 

Iнформацiя про залишки за операцiями з пов’язаними сторонами наведена в Примiтцi 16. 

Примiтка 9. Iншi зобов’язання. Станом на 31 березня 2018 року у складi iнших фiнансових 

зобов’язань облiковувались кошти в розрахунках iнших банкiв у сумi 1 481 тисяча гривень, 

кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами – 6 349 тисяч гривень, iншi нарахованi 

витрати – 642 тисячi гривень. 

Станом на 31 грудня 2017 року у складi iнших фiнансових зобов’язань облiковувались кошти в 

розрахунках iнших банкiв у сумi 1 498 тисяч гривень, кредиторська заборгованiсть за операцiями з 

клiєнтами – 964 тисячi гривень, iншi нарахованi витрати – 359 тисяч гривень.  

Станом на 31 березня 2018 року кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками 

Банку у сумi 3 812 тисяч гривень є створеними забезпеченнями для вiдшкодування майбутнiх 

операцiйних витрат по виплатам вiдпусток працiвникам та премiй, нарахованих згiдно 

внутрiшнього положення про оплату працi (станом на 31 грудня 2017 року – 5 768 тисяч гривень). 

Iнформацiя про залишки за операцiями з пов’язаними сторонами наведена в Примiтцi 16. 

 

Затверджено до випуску та підписано       
 

24.04.2018 року   Голова правління Андерссон Н.Л.К.  

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Пророченко Л.П. 354-26-17   Головний бухгалтер  Коваль Л.А. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування статті  Примітки  Звітний період  
Попередній 

період  

1 2 3 4 

Процентні доходи 
 

43431 39340 

Процентні витрати 
 

12184 14850 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
 

31247 24490 

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 
 

2346 3209 

Комісійні витрати 
 

152 127 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

227 0 

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 
 

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 
   

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 
   

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

17307 12291 

Витрати на податок на прибуток 
 

3066 2339 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

14241 9952 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування    

Прибуток/(збиток) за рік 
 

14241 9952 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 
   

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
   

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями    

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями    

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного 

доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток    

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток після оподаткування    

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 

потоків    

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання 

звітності    

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
   

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями    

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями    

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи 

збиток 
 

30 30 



Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування    

Інший сукупний дохід після оподаткування 
   

Усього сукупного доходу за рік 
   

Прибуток (збиток), що належить: 
 

власникам банку 
 

14241 9952 

неконтрольованій частці 
   

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
   

неконтрольованій частці 
   

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

56.96 39.81 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку:  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік    

 

Примiтка 10. Процентнi доходи та витрати. Стаття «Борговi цiннi папери» за 1 квартал 2018 та 

2017 рокiв включає процентнi доходи за цiнними паперами зазначеними у Примiтцi 6. 

Iнформацiю про процентнi доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами подано у 

Примiтцi 16. Примiтка 11. Комiсiйнi доходи та витрати. Iнформацiю про комiсiйнi доходи та 

витрати по операцiях з пов’язаними сторонами наведено в Примiтцi 16. Примiтка 12. 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати. Iнформацiю про адмiнiстративнi та iншi витрати по 

операцiях з пов’язаними сторонами наведено в Примiтцi 16. Примiтка 13. Прибуток/(збиток) на 

одну просту та привiлейовану акцiю. Протягом звiтних перiодiв привiлейованi акцiї Банком не 

випускалися. Прибуток/(збиток), що належить акцiонерам – власникам простих акцiй, дорiвнює 

чистому прибутку/(збитку) Банку за звiтний перiодiв.  

Затверджено до випуску та підписано       
 

24.04.2018 року   Голова правління Андерссон Н.Л.К.  

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Пророченко Л.П. 354-26-17   Головний бухгалтер  Коваль Л.А. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт 

про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 1 квартал 2018 року 

 

Найменува

ння статті  

Примі

тки  

Належить власникам материнської компанії  

Неконтрол

ьована 

частка  

Усьог

о 

власн

ого 

капіт

алу  

статут

ний 

капіта

л  

емісійн

і 

різниці 

та 

інший 

додатк

овий 

капіта

л  

незареєстр

ований 

статутний 

капітал  

резер

вні 

та 

інші 

фонд

и  

резерв

и 

переоц

інки  

нерозподі

лений 

прибуток  

додат

кові 

статті  

усь

ого  

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок 

на кінець 

періоду, 

що передує 

попереднь

ому 

періоду (до 

перерахун

ку) 

 
250000 

 
50000 9129 135 155733 

 

464

997  

46499

7 

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправленн

я помилок 

та вплив 

переходу 

на нові 

та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

      
836 

    

Скоригован

ий залишок 

на початок 

попередньо

го періоду 

 
250000 

  
9129 135 154898 

 

464

162  

46416

2 

Усього 

сукупного 

доходу: 
 

прибуток/(з

биток) за 

рік 
     

135 14241 
 

141

06   

інший 

сукупний 

дохід 
           

Амортизаці

я резерву            



переоцінки 

основних 

засобів або 

реалізовани

й результат 

Розподіл 

прибутку 

до 

резервних 

та інших 

фондів 

           

Незареєстр

ований 

статутний 

капітал 

           

Операції з 

акціонерам

и 
           

Емісія 

акцій:  

номінальна 

вартість            

емісійний 

дохід            

Власні 

акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 

 

купівля 
           

продаж 
           

анулюванн

я            

Об'єднання 

компаній            

Дивіденди 
           

Залишок на 

кінець 

попередньо

го періоду 

           

Усього 

сукупного 

доходу: 
 

прибуток/(з

биток) за 

рік 
           

інший 

сукупний 

дохід 
           

Амортизаці

я резерву            



переоцінки 

основних 

засобів або 

реалізовани

й результат 

Розподіл 

прибутку 

до 

резервних 

та інших 

фондів 

           

Незареєстр

ований 

статутний 

капітал 

           

Операції з 

акціонерам

и 
           

Емісія 

акцій:  

номінальна 

вартість            

емісійний 

дохід            

Власні 

акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 

 

купівля 
           

продаж 
           

анулюванн

я            

Об'єднання 

компаній            

Дивіденди 
           

Додаткові 

статті – 

опис статей 

та вміст 

показників 

 

Додаткові 

статті – 

усього за 

додатковим

и статтями 

           

Залишок на 

кінець 

звітного 

періоду 

 
250000 

 
50000 9129 0 169139 

 

478

268  

47826

8 

 



Примiтка 13. Прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю 

Протягом звiтних перiодiв привiлейованi акцiї Банком не випускалися. Прибуток/(збиток), що 

належить акцiонерам – власникам простих акцiй, дорiвнює чистому прибутку/(збитку) Банку за 

звiтний перiодiв. 

Затверджено до випуску та підписано       
 

24.04.2018 року   Голова правління Андерссон Н.Л.К.  

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Пророченко Л.П. 354-26-17   Головний бухгалтер  Коваль Л.А. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт 

про рух грошових коштів за прямим методом 

за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

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 
   

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 курсу Національного банку України 

на грошові кошти та їх еквіваленти    

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів    

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
   

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
   

Банк не готує промiжний скорочений звiт про рух грошових коштiв за прямим методом. 

Затверджено до випуску та підписано       
 

24.04.2018 року   Голова правління Андерссон Н.Л.К. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Пророченко Л.П. 354-26-17   Головний бухгалтер  Коваль Л.А. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 

 

 



 

Проміжний скорочений звіт 

про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

17307 12291 

Коригування: 
   

Знос та амортизація 
 

126 728 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 
 

1000 0 

Амортизація дисконту/(премії) 
 

5463 9 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

227 0 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
   

Результат операцій з іноземною валютою 
 

2471 0 

(Нараховані доходи) 
 

2706 156 

Нараховані витрати 
 

123 63 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
   

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності 
   

Інший рух коштів, що не є грошовим 
 

151 780 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях  
18464 12137 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
   

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 

Національному банку України    

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів 
   

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
   

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках 
   

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 

клієнтів  
440354 234114 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 
 

128 45 

Чисте зменшення (збільшення) інших активів 
 

203 64 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

0 101283 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

319895 65022 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком    



Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
   

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 
 

39129 8400 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
 

1862 965 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток  
685507 380738 

Податок на прибуток, що сплачений 
 

2345 2605 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності  
687852 383343 

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 
 

19 80 

Надходження від реалізації основних засобів 
   

Придбання нематеріальних активів 
 

750 800 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
   

Дивіденди, що отримані 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності  
769 880 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
 

0 0 

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 курсу Національного банку України 

на грошові кошти та їх еквіваленти  
172 54 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
688449 384277 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
 

1290780 783362 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
 

602331 399085 

Примiтка 4. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Станом на 31 березня 2018 року сума 

обов’язкових резервiв, що має зберiгатись на кореспондентському рахунку в НБУ склала 64 586 

тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року сума обов’язкових резервiв, що має зберiгатись на 

кореспондентському рахунку в НБУ склала 29 373 тисячi гривень). Протягом 2017 року та 1-го 

кварталу 2018 року Банк не порушував нормативiв обов’язкового резервування. Iнформацiя про 

залишки по операцiях з пов’язаними сторонами наведена в Примiтцi 16. Грошовi еквiваленти, 

фактично забезпеченi цiнними паперами, придбанi за договорами репо, та цiннi папери, якi Банк 

може продати чи перезакласти вiдсутнi. Кредитна якiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, 

визначена на базi кредитного рейтингу, що пiдтверджений у бюлетенi однiєї з провiдних 

свiтових рейтингових компанiй (Fitch IBCA, Standart & Poor’s, Moody’s): Для цiлей складання 

звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти включають такi статтi: 

Примiтка 5. Кредити та заборгованiсть. У 2017 та у 1 кварталi 2018 року Банк надавав кредити 

виключно юридичним особам на поточнi потреби. Протягом 2017 року Банк не створював 

резерви пiд заборгованiсть за кредитами, в зв’язку iз застосуванням МСБО 39. У першому 

кварталi 2018 року, в зв’язку з переходом на МСФЗ 9 та застосуванням моделi «очiкуваних 

збиткiв» замiсть моделi «понесених збиткiв» (як у МСБО 39) Банк сформував 1 824 тис. грн. 

резервiв станом за 31 березня 2018 року. Станом за 31 березня 2018 року 4 позичальники Банку 

отримали кредити на загальну суму понад 10 000 тисяч гривень кожний (всього кiлькiсть 

позичальникiв в кредитному портфелi станом за 31 березня 2018 року – 4). Ризик такої 

концентрацiї в кредитному портфелi банк зменшує за рахунок отримання у якостi забезпечення 

заборгованостi гарантiй банкiв, що мають кредитний рейтинг згiдно з мiжнародною шкалою не 

нижчий нiж «А-» (за даними Standard and Poor’s або аналогiчний рейтинг iнших провiдних 

свiтових рейтингових агентств). Примiтка 7. Iншi активи. Найбiльшу питому вагу у сумi 

«Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв» складають «Грошовi кошти з 

обмеженим правом використання» – 5 574 тисячi гривень. Це строковий гарантiйний депозит у 

доларах США, розмiщений у одному з найбiльших банкiв України згiдно договору про 

пiдтримку членства Банку в Мiжнароднiй платiжнiй системi MasterCard International. 

Передоплата за послуги на 31 березня 2018 у сумi 3 852 тисячi гривень включає наступнi 

витрати майбутнiх перiодiв: пiдтримка та супроводження iнформацiйно-програмного 

забезпечення – 863 тисячi гривень, послуги з добровiльного медичного страхування 

спiвробiтникiв Банку – 281 тисяча гривень, послуги за операцiйною орендою – 2 260 тисяч 

гривень, послуги обробки даних – 80 тисяч гривень, сервiснi послуги по обслуговуванню 

комп’ютерного обладнання – 44 тисячi гривень, передплата на перiодичнi видання, членськi 

внески, iншi витрати – 324 тисячi гривень. Передоплата за послуги на 31 грудня 2017 року у 

сумi 4 297 тисяч гривень включає наступнi витрати майбутнiх перiодiв: пiдтримка та 

супроводження iнформацiйно-програмного забезпечення – 982 тисячi гривень, послуги за 

операцiйною орендою – 2 374 тисячi гривень, послуги центру обробки даних – 321 тисяча 

гривень, сервiснi послуги по обслуговуванню комп’ютерного обладнання – 60 тисяч гривень, 



послуги з добровiльного медичного страхування спiвробiтникiв Банку – 456 тисяч гривень, 

передплата на перiодичнi видання, членськi внески, iншi витрати – 104 тисячi гривень. Iншi 

активи складаються iз запасiв матерiальних цiнностей у пiдзвiтних осiб, дебiторської 

заборгованостi за господарськими послугами, тощо. Iнформацiя про залишки за операцiями з 

пов’язаними сторонами наведена в Примiтцi 16. Примiтка 8. Кошти клiєнтiв. Примiтка 9. Iншi 

зобов’язання. Станом на 31 березня 2018 року у складi iнших фiнансових зобов’язань 

облiковувались кошти в розрахунках iнших банкiв у сумi 1 481 тисяча гривень, кредиторська 

заборгованiсть за операцiями з клiєнтами – 6 349 тисяч гривень, iншi нарахованi витрати – 642 

тисячi гривень. Станом на 31 грудня 2017 року у складi iнших фiнансових зобов’язань 

облiковувались кошти в розрахунках iнших банкiв у сумi 1 498 тисяч гривень, кредиторська 

заборгованiсть за операцiями з клiєнтами – 964 тисячi гривень, iншi нарахованi витрати – 359 

тисяч гривень. Станом на 31 березня 2018 року кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

працiвниками Банку у сумi 3 812 тисяч гривень є створеними забезпеченнями для 

вiдшкодування майбутнiх операцiйних витрат по виплатам вiдпусток працiвникам та премiй, 

нарахованих згiдно внутрiшнього положення про оплату працi (станом на 31 грудня 2017 року – 

5 768 тисяч гривень). Iнформацiя про залишки за операцiями з пов’язаними сторонами наведена 

в Примiтцi 16.  

Затверджено до випуску та підписано       
 

24.04.2018 року   Голова правління Андерссон Н.Л.К.  

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Пророченко Л.П. 354-26-17   Головний бухгалтер  Коваль Л.А. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Примітки 

до проміжного скороченого звіту 

за 1 квартал 2018 року 

 

№ з/п Текст примітки 

1 Iнформацiя про банк 

2 Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть 

3 Основи подання промiжної скороченої фiнансової звiтностi 

4 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

5 Кредити та заборгованiсть 

6 Iнвестицiї в цiннi папери 

7 Iншi активи 

8 Кошти клiєнтiв 

9 Iншi зобов'язання 

10 Процентнi доходи та витрати 

11 Комiсiйнi доходи та витрати 

12 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 

13 Прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю 

14 Операцiйнi сегменти 

15 Операцiї з пов'язаними особами 

16 Подiї пiсля дати балансу 

 


