Титульний аркуш
26.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 02/05
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова Правл?ння

Локтiонов О.Ю.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2019 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та
розвитку"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 26520688
4. Місцезнаходження: 04080, м.Київ, вул. Олексiя Терьохiна, буд.4
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 454-27-00, (044) 454-27-22
6. Адреса електронної пошти: ubrr@ubrr.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.ubrr.co
m.ua/node/89

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

X
X
X
X

X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
26. Примiтки:

X
X
X

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювалась,
оскiльки емiтент не займається визначеними видами дiяльностi.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась, оскiльки емiтент не
займається визначеними видами дiяльностi.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнювалась, оскiльки у звiтному перiодii облiгацiї не
випускались.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнювалась, оскiльки у звiтному
перiодi iншi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнювалась, оскiльки у звiтному перiодi походнi
цiннi папери не випускались.
Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах не заповнювалась, оскiльки емiтент не
приймає участь в юридичних особах.
Iнфрмацiя про вчинення значних правочинiв вiдсутнi за звiтний квартал
Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб,
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини,
iснування яких створює заiнтересованiсть не заповнювалась у зв'язку вiдсутностi таких
правочинiв за звiтнiй квартал.
Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права
голосу за якими обмежено,
а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано iншiй особi - обмеження права голосу за акцiями емiтента не було.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнювалась оскiльки
емiтент не здiйснював випуску боргових цiнних паперiв. Товариство не є емiтентом боргових
цiнних паперiв.
Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - емiтент не здiйснював конвертацiю цiнних
паперiв.

Iнформацiя про замiну управителя, про керуючого iпотекою, про трансформацiю
(перетворення) iпотечних активiв, про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за
кожним консолiдованим iпотечним боргом, про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного
покриття,iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, iнформацiя про
спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду,iнформацiю про замiни
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до
складу iпотечного покриття, iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює
обслуговування iпотечних активiв не заповнювалась, оскiльки емiтент не здiйснював
розмiщення iпотечних облiгацiй, вiдкрите розмiщення iпотечних сертифiкатiв, вiдкрите
розмiщення сертифiкатiв ФОН тощо. Емiтент не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паерiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв за звiтний квартал вiдсутнє.
Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - борговi цiннi
папери емiтентом не випускались.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта ) житлового
будiвництва) - iнформацiя вiдсутня оскiльки емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.
Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку не заповнюється, так як емiтент є банком та складає промiжну
фiнансову звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською
фiрмою) - огляд промiжної фiнансової звiтностi за 1 квартал 2019 року зовнiшнiм аудитором
не здiйснювався.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку"
2. Дата проведення державної реєстрації
29.11.2007
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
244000000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
36
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва, - -, - 9. Органи управління підприємства
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти-акцiонернi
товариства.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" Україна,

03189, Київ, Академiка Вiльямса 6д, 43.

40977562

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
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
32008123101026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
16000012130492

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

Номер

Дата

Державний орган, що видав

Дата

ліцензії
1
Дилерська

ліцензію

2
185464

Опис
Валютнi операцiї
Опис
Валютнi операцiї

Опис
Банкiвськi операцiї
Опис

видачі

закінчення
дії ліцензії
5

3
4
12.03.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
Строк дiї лiцензiїї необмежений.
216-2
18.06.2018 Нацiональний банк України
АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною
банкiвською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у
вiдповiдностi до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
№216-2 вiд 18.06.2018р. Лiцензiя видана безстроково.
216-2
18.06.2018 Нацiональний банк України
(додаток)
АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною
банкiвською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у
вiдповiдностi до додатку до генеральної лiцензiї на здiйснення
валютних операцiй №216-2 вiд 18.06.2018р. Лiцензiя видана
безстроково.
216
15.11.2011 Нацiональний банк України
АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною
банкiвською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у
вiдповiдностi до банкiвської лiцензiї №216 вiд 15.11.2011р. Лiцензiя
видана безстроково.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Локтiонов Олег Юрiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1968
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
31
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку", Заступник Голови Правлiння,
26520688, АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку", Заступник Голови
Правлiння
8. Опис
Призначено на посаду Голови Правлiння Протокол № 15 вiд 25.09.2009 року засiдання
Спостережної ради. Наказ Голови Правлiння №4-К вiд 18.01.2010 року. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року рiшення про переобрання
Голови правлiння не приймалося. Протягом звiтного року виплачувалась заробiтна плата згiдно
штатного розкладу. Повноваження та обов язки - вiдповiдно до Положення про Правлiння
Товариства, Статуту Товариства. Часткою в статутному капiталi АТ "Український банк
реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи: 31 рiк. Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймав посаду Голови Правлiння АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку".

1. Посада
Заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волошанюк Олександр Сергiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1983
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
15
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Член Правлiння, начальник управлiння ризиками АТ "Банк "ТАВРИКА", 19454139, Член
Правлiння, начальник управлiння ризиками АТ "Банк "ТАВРИКА"
8. Опис
Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння Протокол № 19 вiд 06.09.2012 року
засiдання Спостережної ради. Наказ Голови Правлiння №29-К вiд 07.09.2012 року. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року рiшення про
переобрання Заступника Голови правлiння не приймалося. Протягом звiтного року
виплачувалась заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства, Статуту Товариства та укладеного
Контракту. Часткою в статутному капiталi АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" не
володiє. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: з
07.09.2012 року - Заступник Голови Правлiння АТ "Український банк реконструкцiї та
розвитку".
1. Посада
Заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Третьяков Василь Валерiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1965
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
31
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Український кредитний банк", Заступник Голови Правлiння, 14360080, ЗАТ
"Український кредитний банк", Заступник Голови Правлiння
8. Опис
Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння Протокол № 1 вiд 05.05.2005 року
засiдання Спостережної Ради. Наказ Голови Правлiння № 3-К вiд 05.05.2004 року. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року рiшення про
переобрання Заступника Голови правлiння не приймалося. Протягом звiтного року
виплачувалась заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства, Статуту Товариства. Часткою в
статутному капiталi АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний
стаж роботи 31 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Заступника Голови Правлiння

АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку".
1. Посада
Заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Черевко Наталiя Михайлiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1971
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
28
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Перший заступник директора Розрахункового департаменту ПАТ АК "Київводоканал" .,
21689626, Перший заступник директора Розрахункового департаменту ПАТ АК
"Київводоканал" .
8. Опис
Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння в АТ (публ.) "Український банк
реконструкцiї та розвитку" Протокол № 10/2017 вiд 20 лютого 2017 року засiдання
Спостережної ради. Наказ Голови Правлiння №01-К вiд 22.02.2017 року. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року рiшення про переобрання
Заступника Голови правлiння не приймалося. Протягом звiтного року виплачувалась заробiтна
плата згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки - вiдповiдно до Положення про
Правлiння Товариства, Статуту Товариства. Часткою в статутному капiталi АТ "Український
банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Протягом останнiх
п'яти рокiв обiймала посади: Заступника Голови Правлiння в АТ (публ.) "Український банк
реконструкцiї та розвитку" з 22.03.2012 по 31.03.2014 рр.; Заступника директора, начальника
управлiння розвитку бiзнесу в КБ "Хрещатик" з 01.04.2014 по 23.03.2015 рр.; Першого
заступника директора Розрахункового департаменту ПАТ АК "Київводоканал" з 06.04.2015 02.09.2016 рр; з 23.02.2017р. Заступник Голови Правлiння АТ (публ.) "Український банк
реконструкцiї та розвитку".
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зеленюк Наталiя Олександрiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1973
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
25
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Український банк реконструкцiй та розвитку", Начальник служби внутрiшнього
аудиту, 26520688, ЗАТ "Український банк реконструкцiй та розвитку", Начальник служби
внутрiшнього аудиту
8. Опис

Призначено на посаду Головного бухгалтера Протокол №1 вiд 10.12.2007 засiдання
Спостережної Ради. Наказ Голови Правлiння №1-к вiд 04.01.2008 року. Призначено на посаду
Члена Правлiння Рiшенням Спостережної Ради (протокол №1 вiд 13.01.2010р.) Протягом
звiтного року рiшення про переобрання члена правлiння не приймалося.Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року виплачувалась заробiтна плата
згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки - вiдповiдно до Положення про Правлiння
Товариства, Статуту Товариства. Часткою в статутному капiталi АТ "Український банк
реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймала посади головного бухгалтера та Члена Правлiння АТ "Український банк
реконструкцiї та розвитку".
1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Янь Дуншен
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1970
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
21
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Мiсце роботи - Голова правлiння Тяньцзiньське акцiонерне товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Бохайська Товарна Бiржа" (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd)., 0,
Мiсце роботи - Голова правлiння Тяньцзiньське акцiонерне товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Бохайська Товарна Бiржа" (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd).
8. Опис
Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку"
вiд 15 березня 2018 року №3/2018, обрано Головою Спостережної ради Янь Дуншен (Yan
Dongsheng), призначений на посаду - з 15.03.2018 р. строком повноважень на 1 (один) рiк.
Судимостi вiдсутнi. Є представником акцiонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД". Янь Дуншен спiльно iз
асоцiйованою особою Дай Чжунюн (його дружина) є власником опосередкованої iстотної участi
в розмiрi 100% статутного капiталу АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку".
1. Посада
Заступник Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вен Юангуа
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1970
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
20
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Мiсце роботи - Президент "Жонцзi Iнвестмент Ко., Лтд." ("Zhongji Investment Co., Ltd.").,

0, Мiсце роботи - Президент "Жонцзi Iнвестмент Ко., Лтд." ("Zhongji Investment Co., Ltd.").
8. Опис
Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку"
вiд 15 березня 2018 року №3/2018, обрано Заступником Голови Спостережної ради Wen Yuanhua
(Вен Юангуа), призначений на посаду - з 15.03.2018 р. строком повноважень на 1 (один) рiк.
Судимостi вiдсутнi. Незалежний член. Часткою в статутному капiталi не володiє
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тан Вейцзюнь
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1981
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
8
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Мiсце роботи - Заступник генерального директора Тяньцзiньське акцiонерне товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Бохайська Товарна Бiржа" (Tianjin Bohai Commodity Exchange
Co., Ltd). З 2017 року по теперiшнiй час Генеральний директор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ, 0,
Мiсце роботи - Заступник генерального директора Тяньцзiньське акцiонерне товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Бохайська Товарна Бiржа" (Tianjin Bohai Commodity Exchange
Co., Ltd). З 2017 року по теперiшнiй час Генеральний директор ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД".
8. Опис
Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку"
вiд 15 березня 2018 року №3/2018, обрано Членом Спостережної ради Тана Вейцзюня (Tang
Weijun), призначений на посаду - з 15.03.2018 р. строком повноважень на 1 (один) рiк.
Судимостi вiдсутнi. Є представником акцiонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД". Часткою в статутному капiталi не
володiє.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Осипенко Руслан Анатолiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1967
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
28
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Мiсце роботи - Виконавчий директор Китайської Торгової Асоцiацiї в Українi., 0, Мiсце
роботи - Виконавчий директор Китайської Торгової Асоцiацiї в Українi.
8. Опис

Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку"
вiд 15 березня 2018 року №3/2018, обрано Членом Спостережної ради Осипенка Руслана
Анатолiйовича, призначений на посаду - з 15.03.2018 р. строком повноважень на 1 (один) рiк.
Судимостi вiдсутнi, не є афiлiйованою особою АТ "Український банк реконструкцiї та
розвитку". Часткою в статутному капiталi не володiє.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Блащук Юрiй Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1958
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
37
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Мiсце роботи - Член Спостережної ради банку "FinComBank S.A." у м. Кишинiв,
республiка Молдова. Незалежний член Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК"., 0, Мiсце роботи Член Спостережної ради банку "FinComBank S.A." у м. Кишинiв, республiка Молдова.
Незалежний член Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК".
8. Опис
Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку"
вiд 15 березня 2018 року №3/2018, обрано Членом Спостережної ради Блащука Юрiя
Олександровича, призначений на посаду - з 15.03.2018 р. строком повноважень на 1 (один) рiк.
Судимостi вiдсутнi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Незалежний член. Часткою в статутному капiталi не володiє.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

0

0

X

0

X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

X

Дата
виникнення
X

X

X

Дата
погашення
X

X

X

за векселями (усього)
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 та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

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

X
33817
X
33817
усього зобов'язань 33 817 тис.

X

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
15.11.2017 107/1/2017

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000080972

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
500
488000
244000000
100
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких може здiйснюватися торгiвля цiнними паперами емiтента: простими iменними акцiями акцiонерного
товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" була розмiщена серед акцiонерiв. Приватне розмiщення. Факти лiстингу/делiстингу
цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду розмiщення акцiй не проводились

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря
1
02.01.2019

Контактні дані:
Прізвище, ім'я, по батькові особи, телефон та адреса
призначеної на посаду
електронної пошти
корпоративного секретаря
корпоративного
секретаря
2
3
4
28.12.2018
Ястреблянська Марiя Василiвна
(044)4542702,
m.yastreblyanska@u
brr.com.ua
Протокол №15/2018 вiд 28.12.2018 р.затверджено Наглядовою радою
Акцiонерного товариства "Українського банку реконструкцiї та розвитку" Рiшення
про обрання Корпоративного секретаря Ястреблянську Марiяю Василiвну,
Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря

згiдно внутрiшнього наказу банку приступити до виконання обов`язкiв з 02 сiчня
2019 р.
Опис
Корпоративний секретар - посадова особа в банку, до функцiональних обов'язкiв
якої належить забезпечувати ефективну взаємодiю мiж наглядовоою радою та
правлiнням банку, а також взаємодiю банку з акцiонерами, iншими
заiнтересованими особами та потенцiйними iнвесторами.

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.03.2019 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1

2

3

1000

2 460

3 289

1010

0

0

1020

0

0

1030
1040
1050
1060

0
0
0
164 398

0
0
0
169 043

1070

0

0

1080

27 749

27 761

1090

248

248

1100
1110
1120
1130
1140

0
0
31 033
0
7 285

0
0
28 638
0
2 804

1150

0

0

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
Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал
Резерви та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та
вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу
Примітки: вiдсутнi

1990
1990
1999

0
233 173

0
231 783

2000
2010

0
217

0
617

2020

0

0

2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110

0
0
0
0
0
0
374
33 565
0

0
0
0
0
0
0
347
32 754
0

2990
2999

0
34 156

0
33 718

3000
3010
3020
3030
3040
3050
3060

244 000
0
0
-261
4 044
5 352
-54 118

244 000
0
0
-261
4 044
5 352
-55 070

0
0
199 017
233 173

0
0
198 065
231 783

2990

3490
3490
3500
3999
9999

Затверджено до випуску та підписано
26.04.2019 року

Керівник

Дьомiна Н.М., 044-454-27-12
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Локтiонов О.Ю.
(підпис, ініціали, прізвище)
Зеленюк Н.О.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2019 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4
5 802
-1 087

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
7 447
-1 285

1010

6 162

4 715

1020

0

0

1030

6 162

4 715

1040
1045

16
-29

69
-10

1050

0

0

1060

0

0

1070

0

0

1080
1090

9
-22

0
-16

1100

0

0

1110

0

0

1120

0

0

1130

11

2

1140

0

0

1150

0

0

1160

0

111

1170
1180
1190

0
-5 195
0

0
-3 058
0

1390

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими
1390
0
статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст
1395
показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими
1395
0
статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
1500
952
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
952
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
0
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
0

0

0
1 813
0
0
0
1 813

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

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

2999

952

1 813

3010
3020

952
0

1 813
0

3210
3220

952
0

1 813
0

4110

1,95000

3,72000

4120

2

4

4210

0

0

4220

0

0

4310

1,95000

3,72000

4320

2

4

Затверджено до випуску та підписано
26.04.2019 року

Керівник

Дьомiна Н.М., 044-454-27-12
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Локтiонов О.Ю.
(підпис, ініціали, прізвище)
Зеленюк Н.О.
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 1 квартал 2019 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
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:
купівля

2
1000

3
244 000

емісійні
різниці та
інший
додатков
ий
капітал
4
-261

1110

0

1120

Неконт-р
ольо-вана
частка

Усього
власного
капіталу

9
184 562

10
0

11
184 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
5 352
0

8 151
0
0

8 151
5 352
0

0
0
0

8 151
5 352
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

1340
1345

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

незареєст
рований
статутни
й капітал

резервні
та інші
фонди

резерви
переоцін
ки

нерозподі
лений
прибуток

усього

5
0

6
4 044

7
0

8
-63 221

0

0

0

0

0

0

0

0

1200
1205
1300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1310

0

0

1320

0

1330

продаж
1354
анулювання
1358
Об'єднання компаній
1360
Дивіденди
1370
Залишок на кінець попереднього
2000
періоду
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
2200
інший сукупний дохід
2205
Амортизація резерву переоцінки
2300
основних засобів або реалізований
результат
Розподіл прибутку до резервних
2310
та інших фондів
Незареєстрований статутний
2320
капітал
Операції з акціонерами
2330
Емісія акцій:
номінальна вартість
2340
емісійний дохід
2345
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
2350
продаж
2354
анулювання
2358
Об'єднання компаній
2360
Дивіденди
2370
Додаткові статті – опис статей та
вміст показників
Додаткові статті – усього за
9990
додатковими статтями
Залишок на кінець звітного
9999
періоду
Примітки: вiдсутнi
Затверджено до випуску та підписано

0
0
0
0
244 000

0
0
0
0
-261

0
0
0
0
0

0
0
0
0
40 444

0
0
0
0
5 352

0
0
0
0
-55 070

0
0
0
0
198 065

0
0
0
0
0

0
0
0
0
198 065

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

952
0
0

952
0
0

0
0
0

952
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

0

0

0

0
0

0
0

0
0
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Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 1 квартал 2019 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

0
0
0
0

0
0
0
0

1060

0

0

1070

0

0

1080
1100
1110
1120
1800

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1510

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

0

0

1999

0

0

2010

0

0

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
Примітки: вiдсутнi
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0
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0

0
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0
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Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 1 квартал 2019 року
(тис.грн.)
Найменування статті
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
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

Примітки

Звітний період

2

3

Попередній
період
4

1000

952

1 813

1030

248

162

1040

463

404

1050

-453

404

1060

0

0

1070

0

0

1080
1150
1155
1200
1300
1400

22
-2 972
28
0
0
0

16
1 354
16
0
0
-111

1520

-1 712

3 664

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

0

0

1640

0

0

1650

0

0

1660
1670
1680
1690

0
-4 955
0
-400

0
110
0
-2 326

1700

0

0

1710

0

0

1720

0

0

1730

0

-6

1750

-7 068

1 222

1800

0

0

1999

-7 068

1 222

2010

0

0

2020

0

0

2030

-536 927

-597 019

2040

545 807

582 550

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
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0

0

2060

0

0

2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
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0
0
0
0
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0
-2 285
0
0

0
0
0
0
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0
-1
0
0
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3020
3030
3040
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3080
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3100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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0
0
0
0

3110

0

0

3120
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0
0

0
0
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0
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5100

0

0

5200
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Примітки до фінансової звітності
за 1 квартал 2019 року
1.
Примiтка 1. Iнформацiя про банк Акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку"
було засноване в Українi 17 грудня 2003 року як Закрите акцiонерне товариство "Український банк
реконструкцiї та розвитку" та зареєстроване Нацiональним банком України (НБУ) 19 березня 2004 року.
01 жовтня 2007 року Банк було перетворено на Вiдкрите акцiонерне товариства "Український банк
реконструкцiї та розвитку". Внаслiдок змiн у Законi України "Про акцiонернi товариства" 28 серпня 2009
року було змiнено назву на Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та
розвитку". 01 листопада 2018 року у зв'язку iз змiнами в Законi України "Про акцiонернi товариства",
Банком було змiнено тип акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство, а також змiнено
назву на Акцiонерне Товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку". Банк є
правонаступником всiх прав та обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Український банк
реконструкцiї та розвитку", Закритого акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та
розвитку" та Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку".
Мiсцезнаходження банку: 04080, Україна, м.Київ, вул.Олексiя Терьохiна, 4. АТ "Український банк
реконструкцiї та розвитку" протягом звiтного року здiйснює свою дiяльнiсть в рамках банкiвської
лiцензiї № 216, яка видана Нацiональним банком України 15.11.2011 року. Згiдно з банкiвською
лiцензiєю Банк має право надавати банкiвськi послуги, визначенi частиною третьою статтi 47 Закону
України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". Крiм того Банк має Лiцензiю Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з
торгiвлi цiнними паперами: дилерської дiяльностi. Основна дiяльнiсть Банку включає комерцiйну
дiяльнiсть, надання кредитiв, розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв, а також iншi види
банкiвської дiяльностi. Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб Свiдоцтво №169 вiд
19 листопада 2012 року. АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською
установою, яка може надавати увесь спектр банкiвських послуг згiдно з дiючим законодавством України
та у вiдповiдностi до наявних банкiвської i генеральної лiцензiй Нацiонального банку України та лiцензiй
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. У звiтному 2018 роцi основними напрямками
дiяльностi Банку були такi банкiвськi операцiї: -вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв (в
нацiональнiй та iноземнiй валютах); -залучення коштiв на депозитнi рахунки; -розмiщення коштiв на
кореспондентських рахунках в iнших банках; -здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого
iменi; -купiвля/продаж iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України вiд власного
iменi та за дорученням клiєнтiв; -купiвля /продаж готiвкової iноземної валюти через касу Банку У I
кварталi 2019 року Банк здiйснював свою дiяльнiсть на територiї однiєї областi (регiонально). Станом на
31 березня 2019 року та на 31 грудня 2018 року єдиним акцiонером банку, якому належаить 100%
статутного капiталу Банку було Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД" (Україна). Власниками iстотної участi Банку станом на 31 березня 2019 року є громадяни КНР
Янь Дуншен разом та Дай Джунюн, якi набули спiльної опосередкованої участi в розмiрi 100% через:
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО, ЛIМIТЕД" у якому
80% участi належить "БОСЕ (Гонконг) Ко., Лiмiтед" (BOCE (Hong Kong) Co., Limited) та 20% участi Яню Дуншену; -"БОСЕ (Гонконг) Ко., Лiмiтед" (Гонконг), 100% статутного капiталу якого належить
"Баоши (Тяньцзiнь) Електроник Комерс Ко.", Лтд (Baoshi (Tianjin) Еlectronic Commerce Co., Ltd);
-"Баоши (Тяньцзiнь) Електроник Комерс Ко., Лтд", 99% статутного капiталу якого належить
Тяньцзiньському акцiонерному товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бохайська Товарна Бiржа"
(Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd); -Тяньцзiньське акцiонерне товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Бохайська Товарна Бiржа", 15,5113% участi у якому належить Яню Дуншену;
31,5802% участi у якому належить Акцiйному iнвестицiйному пiдприємству "Бо Сюй" (Хоргос)
(Обмежене партнерство) (Нorgos Bo Xu Equity Investment Limited Partnership); -Акцiйне iнвестицiйне
пiдприємство "Бо Сюй" (Хоргос) (Обмежене партнерство), 90% участi у якому належить Яню Дуншену
та 10% Дай Джунюн. Частка керiвництва в акцiях Банку вiдсутня. Ця фiнансова звiтнiсть була
затверджена до випуску Правлiнням Банку 25 квiтня 2018 року.
2.

Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть Поточна динамiка
споживчої iнфляцiї та її складових свiдчить про подальше послаблення iнфляцiйного тиску. У березнi
2019 року iнфляцiя уповiльнилася вже до 8,6% у рiчному вимiрi. Це вiдповiдає траєкторiї прогнозу
Нацiонального банку на кiнець цього року - 6,3%. Базова iнфляцiя уповiльнилася дещо швидше, нiж
очiкувалося, насамперед завдяки змiцненню обмiнного курсу гривнi до валют країн-партнерiв. Темпи
зростання цiн на продукти харчування дещо перевищували прогноз, однак дiя тимчасових факторiв, якi
зумовили їх прискорення наприкiнцi 2018 року та на початку 2019 року, поступово вичерпується. 18
грудня 2018 року МВФ схвалив нову програму stand-by для України строком на 14 мiсяцiв. Перший
транш обсягом 1,4 млрд . доларiв вже зарахований в резерви. Рiшення про подальшi траншi буде
прийматися в травнi i в листопадi 2019 року в ходi перегляду успiхiв України у виконаннi умов
меморандуму. Ключовi прiоритети банкiв на 2019 рiк - повноцiнне вiдновлення корпоративного
кредитування та продовження розчищення балансiв вiд непрацюючих кредитiв. У поточному роцi
очiкується, що Нацiональний банк України представить концепцiю нової структури регулятивного
капiталу, а також нормативу довгострокової лiквiдностi NSFR. Вiдповiдно до iнформацiї, яка
оприлюднена НБУ, на балансах банкiв досi залишаються значнi обсяги непрацюючих кредитiв, проте
банки вже вiдобразили майже всi збитки вiд погiршення якостi кредитного портфеля. У 1 кварталi 2019
року частка проблемних кредитiв у сукупному обсязi кредитiв банкiвської системи становив 53,2%.
Аналiтики вiдзначають, що даний показник визначається перш за все обсягом проблемних кредитiв
"Приватбанку", якi складають 83% його кредитного портфеля, "що обумовлено тим фактом, що портфель
корпоративних кредитiв практично повнiстю складається з кредитiв пов'язаним сторонам". При цьому
частка проблемних кредитiв приватних українських банкiв становить трохи менше 25%. Покриття NPL
резервами становить 95,5%, що згiдно з мiжнародними стандартами є прийнятним рiвнем.
Продовжується валютна лiбералiзацiя. Так, у рамках валютної лiбералiзацiї i з метою покращення
iнвестицiйної привабливостi України та посилення конкуренцiї на фiнансовому ринку Нацiональний
банк запровадив черговi послаблення для небанкiвських фiнансових установ та юридичних
осiб-нерезидентiв. Так, небанкiвським фiнансовим установам дозволено встановлювати власний курс для
перерахунку в гривнi переказiв фiзичних осiб, що надiйшли в iноземнiй валютi, якщо одержувач бажає
отримати кошти в гривнi. Юридичним особам-нерезидентам дозволено конвертувати усi гривневi кошти
на ЛОРО-рахунках у валюту впродовж дня. Банкiвська система продовжує нарощувати прибуток. У сiчнi
- лютому 2019 року платоспроможнi банки отримали 8,7 млрд грн чистого прибутку. За аналогiчний
перiод минулого року банкiвська система отримала чистий прибуток у розмiрi 3,99 млрд. грн.
Очiкується, що у поточному роцi прибутковiсть сектору залишиться на високому рiвнi. Банки успiшно
перейшли на новий норматив лiквiдностi LCR. Протягом 1 кварталу всi банки виконували LCR в
iноземнiй валютi (мiнiмальне значення - 50%), норматив LCR у всiх валютах (мiнiмальне значення - 80%)
порушували лише установи iз 0,2% активiв сектору. Нацiональний банк зберiг облiкову ставку
незмiнною на рiвнi 18% рiчних. Залишаючи облiкову ставку без змiн, Нацiональний банк бачить
можливостi для її зниження в подальшому. Строки переходу до циклу зниження облiкової ставки будуть
залежати вiд того, наскiльки стiйким буде послаблення iнфляцiйних ризикiв та покращення iнфляцiйних
очiкувань. У 1 кварталi 2019 року мiжнародне рейтингове Standard & Рoor's Global Ratings пiдтвердило
довгостроковi i короткостроковi сувереннi кредитнi рейтинги України за зобов'язаннями в iноземнiй i
нацiональнiй валютi на рiвнi "B / B" зi стабiльним прогнозом та вiднесло банкiвський сектор України до
групи 10 за класифiкацiєю BICRA (в групу 1 входять країни з найменшими ризиками, а в групу 10 країни з найбiльшими ризиками). Основними джерелами фiнансування Банку у звiтному кварталi були
власнi кошти та кошти залученi на умовах субординованого боргу. Банк не має ресурсiв не визнаних у
звiтi про фiнансовий стан вiдповiдно до МСФЗ.
3.
Примiтка 3. Основи подання промiжної фiнансової звiтностi Дана промiжна скорочена фiнансова
звiтнiсть за перiод, що закiнчився 31 березня 2019 року, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародного
стандарту фiнансової звiтностi МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Промiжна фiнансова
звiтнiсть не мiстить всiх вiдомостей i даних, що пiдлягають розкриттю в рiчнiй фiнансовiй звiтностi, i
повинна розглядатися у сукупностi iз рiчною фiнансовою звiтнiстю Банку станом на 31 грудня 2018 року.
Принципи облiку, прийнятi при пiдготовцi промiжної фiнансової звiтностi, вiдповiдають принципам, що

застосовувались при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31 грудня 2018
року, за винятком викладеного нижче. Для звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року вступив в
дiю МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда", випущений 13 сiчня 2016 року. Новий стандарт встановлює принципи
визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду. Основнi вiдмiннi характеристики нового
стандарту полягають в наступному: Всi договори оренди призводять до отримання орендарем права
використання активу з моменту початку дiї договору оренди, а також до отримання фiнансування, якщо
оренднi платежi здiйснюються протягом перiоду часу. Орендарi повиннi визнавати: (а) активи i
зобов'язання по вiдношенню до всiх договорiв оренди з термiном дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком
випадкiв, коли вартiсть об'єкта оренди є незначною; i (б) амортизацiю об'єктiв оренди окремо вiд
вiдсоткiв по орендним зобов'язанням в звiтi про прибутки i збитки. Вiдносно облiку оренди в
орендодавця МСФЗ (IFRS) 16, по сутi, зберiгає вимоги до облiку, передбаченi МСФЗ (IAS) 17. Таким
чином, орендодавець продовжує класифiкувати договори оренди в якостi операцiйної або фiнансової
оренди i, вiдповiдно, по-рiзному вiдображати їх в звiтностi. Впровадження вiдповiдного стандарту не
мало суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку за умови вiдсутностi договорiв оренди яких Банк
виступає орендарем, та якi пiдпадають пiд дiю цього стандарту. Функцiональною валютою, в якiй
ведеться бухгалтерський облiк Банку є гривня. Операцiї у валютах iнших, нiж функцiональна валюта
Банку, вважаються операцiями з iноземною валютою. Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах
гривень ("тис. грн."), за винятком даних в розрахунку прибутку на 1 просту акцiю та якщо не зазначено
iнше.
4.
ПРИМIТКА 4. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ Таблиця 4.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти
(тис.грн.) Найменування статтi 31.03.2019 31.12.2018 1 2 3 4 1 Готiвковi кошти 1 712 2 479 2
Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 758 828 2.1. України 758 828
2.2.iнших країн - - 3.Резер пiд зменшення корисностi (10) (18) 4.Усього грошових коштiв та їх
еквiвалентiв 2 460 3 289 Таблиця 4.2. Аналiз змiни резерву за грошовими коштами та їх еквiвалентами
(тис. грн.) Назва статтi 31.03.2019 31.12.2018 1 2 3 4 1.Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду
(18) - 2.(Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiненнями за придбаними/iнiцiйованими фiнансовими
активами 8 (18) 3.Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду (10) (18) Таблиця 4.3. Аналiз змiни
валової балансової вартостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв (тис. грн.) Назва статтi 31.03.2019
31.12.2018 1 2 3 4 1.Валова балансова вартiсть на початок перiоду 3 307 3 417 2.Придбанi /iнiцiйованi
фiнансовi активи 554 555 2 361 491 3.Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi
(окрiм списаних) (555 392) (2 361 712) 4.Iншi змiни - 111 5.Валова балансова вартiсть на кiнець перiоду 2
470 3 307 Таблиця 4.4. Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв (тис. грн.) Назва статтi
31.03.2019 31.12.2018 1 2 3 4 1 Високий рейтинг 2 238 2 914 2 Стандартний рейтинг 222 393 3 Усього
грошових коштiв та їх еквiвалентiв 2 460 3 307
5.
ПРИМIТКА 5. IНВЕСТИЦIЇ В ЦIННI ПАПЕРИ Таблиця 5.1. Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються
за амортизованою собiвартiстю (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 31.03.2019 31.12.2018 1 2 3 4 1
Державнi облiгацiї 151 334 120 878 2 Депозитнi сертифiкати НБУ 13 064 48 165 3 Резерв за борговими
цiнними паперами, якi облiковуються за справедливою вартiстю - - 4 Усього iнвестицiй в цiннi папери ,
якi облiковуються за амортизованою собiватiстю 164 398 169 043 Станом на кiнець дня 31 березня 2019
року Банк не мав в забезпеченнi та не передавав у забезпечення без припинення їх визнання цiннi папери,
придбанi за договорами репо, а також цiнних паперiв, якi Банк не може продати чи переказати. Таблиця
5.2. Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю,
за I квартал 2019 року (тис.грн.) Ря док Найменування статтi Стадiя 1 Усього Державнi облiгацiї
Депозитнi сертифiкати НБУ 1 2 3 4 5 1 Борговi цiннi папери ,якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю 151 334 13 064 164 398 1.1 Мiнiмальний кредитний ризик 151 334 13 064 164 398 2 Усього
валова балансова вартiсть цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 151 334 13
064 164 398 3 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю - - 4 Усього боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 151 334 13 064 164
398 Таблиця 5.3. Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою

собiвартiстю, за 2018 рiк (тис.грн.) Ря док Найменування статтi Стадiя 1 Усього Державнi облiгацiї
Депозитнi сертифiкати НБУ 1 2 3 4 5 1 Борговi цiннi папери ,якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю 120 878 48 165 169 043 1.1 Мiнiмальний кредитний ризик 120 878 48 165 169 043 2 Усього
валова балансова вартiсть цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 120 878 48
165 169 043 3 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю - - 4 Усього боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 120 878 48 165 169
043 Таблиця 5.4. Аналiз змiни валової балансової вартостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю (тис. грн.) Назва статтi 31.03.2019 31.12.2018 1 2 3 4 1 Валова балансова
вартiсть на початок перiоду 169 043 149 720 2 Придбанi /iнiцiйованi фiнансовi активи 536 927 2 310 991 3
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (окрiм списаних) (545 807) (2 295 499) 4
Iншi змiни 4 775 3 831 5 Валова балансова вартiсть на кiнець перiоду 164 938 169 043
6.
ПРИМIТКА 6. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Таблиця 6.1. Основнi засоби та
нематерiальнi активи (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Будiвлi, споруди та передавальнi при-строї
Машини та облад-нання Iнструменти, при-лади, iнвентар (ме-блi) Iншi основнi засоби Iншi необоротнi
матерiальнi активи Нематерiальнi ак-тиви Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Балансова вартiсть на початок 2018
року: 28 395 169 1 15 - 115 28 695 1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 30 847 1 129 214 21 240 539 32 990
1.2 Знос на початок попереднього року (2 452) (960) (213) (6) (240) (424) (4 295) 2 Надходження - 271 - 27
119 130 547 3 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних
активiв 61 - - - - - 61 4 Амортизацiйнi вiдрахування (413) (75) (1) (3) (119) (54) (665) 5 Iншi змiни - - - - - - 5.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - - - - - - - 5.2 Знос - - - - - - - 6 Балансова вартiсть на кiнець 2018 року
(на 01.01. 2019 року): 28 043 365 0 39 - 191 28 638 6.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 30 908 1 400 214 48
359 669 33 598 6.2 Знос на кiнець 2018 року (на початок 2019 року) (2 865) (1 035) (214) (9) (359) (478) (4
960) 7 Надходження 151 90 23 - 92 785 1 141 8 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та
вдосконалення нематерiальних активiв - - - - - 1 500 1 500 9 Амортизацiйнi вiдрахування (103) (27) - (1)
(92) (13) (236) 10 Iншi змiни (10) - - - - - (10) 10.1 Первiсна (переоцiнена вартiсть) (10) - - - - (20) (30) 10.2
Знос - - - - - 20 20 11 Балансова вартiсть на 31.03. 2019 року 28 081 428 23 38 - 2 463 31 033 11.1 Первiсна
(переоцiнена) вартiсть 31 049 1 490 237 48 451 2 934 36 209 11.2 Знос на кiнець 2019 року (2 968) (1 062)
(214) (10) (451) (471) (5 176) Станом на 31 березня 2019 року в АТ "Український банк реконструкцiї та
розвитку": - Вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв, стосовно яких є передбаченi
законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження, становить 0,00 тис.грн.; Основних засобiв i нематерiальних активiв оформлених у заставу не має; - Залишкова вартiсть основних
засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо), не має; - Залишкова
вартiсть основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, не має; - Первiсна вартiсть повнiстю
амортизованих основних засобiв, - 1 361 тис.грн; - Вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких є
обмеження права власностi, - не має; - Вартiсть створених нематерiальних активiв - не має; - Збiльшення
або зменшення протягом звiтного перiоду, якi б виникали у результатi переоцiнок, а також унаслiдок
збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi, не
вiдбувалось.
7.
ПРИМIТКА 7. IНШI АКТИВИ Таблиця 7.1. Iншi активи (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 31.03.2019
31.12.2018 1 2 3 4 1 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 6 478 1 852 2 Передоплата за послуги
314 296 3 Iншi активи* 1 116 805 4 Резерв пiд iншi активи (623) (149) 5 Усього iнших активiв за мiнусом
резервiв 7 285 2 804 *Стаття iншi активи складається з : 1. Запаси матерiальних цiнностей в пiдзвiтi - 21
тис.грн. 2. Витрати майбутнiх перiодiв - 464 тис.грн. 3. Дебiторська заборгованiсть за обов'язковими
платежами, крiм податку на прибуток - 609 тис.грн. 4. Iншi нарахованi доходи - 22 тис.грн. Таблиця 7.2.
Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за I квартал 2019 рiк (тис.грн.) Рядок Рух резервiв
Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги Iншi активи Усього 1 2 3 4 5 6 1
Залишок за станом на 1 сiчня 2019 р. (1) (126) (22) (149) 2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд
знецiнення протягом перiоду - (474) - (474) 3 Залишок за станом на кiнець дня 31 березня 2019 р. (1) (600)
(22) (623) Таблиця 7.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2018 рiк (тис.грн.) Рядок Рух

резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги Iншi активи Усього 1 2
3 4 5 6 1 Залишок за станом на 1 сiчня 2018 р. - (43) (22) (65) 2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд
знецiнення протягом перiоду (1) (83) - (84) 3 Залишок за станом на кiнець дня 31 грудня 2018 р. (1) (126)
(22) (149)
8.
ПРИМIТКА 8. КОШТИ КЛIЄНТIВ Таблиця 8.1. Кошти клiєнтiв (тис.грн.) Рядок Найменування статтi
31.03.2019 31.12.2018 1 2 3 4 1 Iншi юридичнi особи 196 204 1.1 Поточнi рахунки 196 204 2 Фiзичнi особи
21 413 2.1 Поточнi рахунки - 393 2.2 Строковi кошти 21 20 3 Усього коштiв клiєнтiв 217 617
9.
ПРИМIТКА 9. IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 30.12.2018 31.12.2017 1 2 3 4
1 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток - 1 2 Кредиторська
заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 368 340 3 Iнша заборгованiсть 6 6 4 Усього 374 347
10.
ПРИМIТКА 10. СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ Балансова вартiсть зобов'язань за субординованим боргом
станом на кiнець дня 31 березня 2019 року становить 33 565 тис. грн., у тому числi: - субординований
борг - 43 900 тис.грн.; - неамортизований дисконт - (10 498) тис.грн.; - нарахованi витрати - 163 тис.грн.
Кошти залученi вiдповiдно до наступних договорiв: 1. Додаткової угоди №1 вiд 28.04.2015 року про
внесення змiн щодо продовження строку залучення субординованого боргу до Договору про залучення
коштiв на умовах субординованого боргу №2 вiд 25.11.2009 року на суму 32 000 000,00 грн. на строк до
28.04.2021 року з процентною ставкою 6%. Рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з питань
нагляду та регулювання дiяльностi банкiв було надано Дозвiл Банку на врахування коштiв, залучених на
умовах субординованого боргу до капiталу Банку вiд 25 листопада 2009 року. Рiшенням Комiсiї
Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта)
платiжних систем 28.04.2015 року за №182 було надано рiшення Про внесення змiн до дозволу в частинi
продовження його дiї у зв'язку з продовженням строку дiї договору про залучення коштiв на умовах
субординованого боргу. 2. Угоди про залучення коштiв на умовах субординованого боргу вiд 07.02.2018
року на суму 11 900 000,00 грн. на строк до 09.02.2023 року з процентною ставкою 0%. В пероiд iз звiтної
дати до дати затвердження цiєї звiтностi, Рiшенням Комiтету Нацiонального банку України з питань
нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) платiжних систем вiд 13 квiтня 2018 року
за №100 було надано Дозвiл Банку на врахування коштiв, залучених на умовах субординованого боргу до
капiталу Банку. Капiталiзацiя процентiв за вищевказаними Договорами не здiйснюється.
11.
ПРИМIТКА 11. РУХ РЕЗЕРВIВ ПЕРЕОЦIНКИ (компонентiв iншого сукупного доходу) (тис.грн.) Рядок
Найменування статтi 31.03.2019 31.03.2018 1 2 3 4 1 Залишок на початок звiтного перiоду 5 352 - 2
Результат коригування вартостi фiнансових iнструментiв пiд час первiсного визнання за операцiями з
акцiонерами - 5 352 3 Податок на прибуток - - 4 Залишок на кiнець перiоду 5 352 5 352
12.
ПРИМIТКА 12. АНАЛIЗ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА СТРОКАМИ ЇХ ПОГАШЕННЯ (тис.грн.)
Рядок Найменування статтi 31.12.2018 31.12.2018 мiнше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього
мiнше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього 1 2 3 4 5 6 7 8 АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх
еквiваленти 2 460 - 2 460 3 289 - 3 289 2 Iнвестицiї в цiннi папери 164 398 - 164 398 169 043 - 169 043 3
Iнвестицiйна нерухомiсть - 27 749 27 749 - 27 761 27 761 4 Дебiторська заборгованiсть за поточним
податком на прибуток 248 - 248 248 - 248 5 Основнi засоби та нематерiальнi активи 31 033 31 033 - 28 638
28 638 6 Iншi активи 7 285 - 7 285 2 804 - 2 804 7 Усього активiв 174 391 58 782 233 173 175 384 56 399
231 783 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 8 Кошти клiєнтiв 217 - 217 617 - 617 9 Iншi зобов'язання 374 - 374 347 - 347 10

Субординований борг 163 33 402 33 565 163 32 591 32 754 11 Усього зобов'язань 754 33 402 34 156 1 127
32 591 33 718
13.
ПРИМIТКА 13. ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 31.03.2019
31.03.2018 за вiдповiдний квартал наростаючим пiдсумком з початку року за вiдповiдний квартал
наростаючим пiдсумком з початку року 1 2 3 4 5 6 Процентнi доходи, розрахованi за ефективною
ставкою вiдсотка Процентнi доходи за активами, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю 1
Борговi цiннi папери 7 447 7 447 5 802 5 802 2 Усього процентних доходiв за активами, що облiковуються
за амортизованою собiвартiстю 7 447 7 447 5 802 5 802 Процентнi витрати, розрахованi за ефективною
ставкою вiдсотка Процентнi витрати за фiнансовими зобов'язаннями, що облiковуються за
амортизованою собiвартiстю 3 Iншi залученi кошти (1 285) (1 285) (1 087) (1 087) 4 Усього процентних
витрат, за фiнансовими зобов'язаннями, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю Усього
процентних витрат (1 285) (1 285) (1 087) (1 087) 5 Чистий процентний дохiд/(витрати) 6 162 6 162 4 715 4
715
14.
ПРИМIТКА 14. КОМIСIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 31.03.2019
31.03.2018 за вiдповiдний квартал наростаючим пiдсумком з початку року за вiдповiдний квартал
наростаючим пiдсумком з початку року 1 2 3 4 5 6 Комiсiйнi доходи: 1 Розрахунково-касовi операцiї 16
16 69 69 2 Усього комiсiйних доходiв 16 16 69 69 Комiсiйнi витрати: 3 Розрахунково-касовi операцiї (27)
(27) (8) (8) 4 Iншi (2) (2) (2) (2) 5 Усього комiсiйних витрат (29) (29) (10) (10) 6 Чистий комiсiйний
дохiд/витрати (13) (13) 59 59
15.
ПРИМIТКА 15. АДМIНIСТРАТИВНI ТА IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ Таблиця 15.1. Витрати на
виплати працiвникам (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 31.03.2019 31.03.2018 за вiдповiдний квартал
наростаючим пiдсумком з початку року за вiдповiдний квартал наростаючим пiдсумком з початку року 1
2 3 4 5 6 1 Заробiтна плата та премiї (2 852) (2 852) (1 723) (1 723) 2 Нарахування на фонд заробiтної
плати (542) (542) (347) (347) 3 Iншi виплати працiникам (45) (45) (4) (4) 4 Усього витрати на утримання
персоналу (3 439) (3 439) (2 074) (2 074) Таблиця 15.2. Витрати на амортизацiю (тис.грн.) Рядок
Найменування статтi 31.03.2019 31.03.2018 за вiдповiдний квартал наростаючим пiдсумком з початку
року за вiдповiдний квартал наростаючим пiдсумком з початку року 1 2 3 4 5 6 1 Амортизацiя основних
засобiв (235) (235) (148) (148) 2 Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв
(13) (13) (14) (14) 3 Усього витрат на амортизацiю (248) (248) (162) (162) Таблиця 15.3. Iншi
адмiнiстративнi витрати та операцiйнi витрати (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 31.03.2019
31.03.2018 за вiдповiдний квартал наростаючим пiдсумком з початку року за вiдповiдний квартал
наростаючим пiдсумком з початку року 1 2 3 4 5 6 1 Витрати на утримання основних засобiв та
нематерiальних активiв (545) (545) (445) (445) 2 Професiйнi послуги (14) (14) (65) (65) 3 Витрати на
маркетинг та рекламу (3) (3) (6) (6) 4 Сплата iнших податкiв та зборiв, крiм податку на прибуток (152)
(152) (89) (89) 5 Телекомунiкацiйнi витрати (115) (115) (89) (89) 6 Витрати на аудит - - - - 7 Iншi
адмiнiстративнi та операцiйнi витрати* (679) (679) (128) (128) 8 Усього адмiнiстративних та iнших
операцiйних витрат (1 508) (1 508) (822) (822) *Стаття iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати
складається з : 1. Витрати за отриманими iнформацiйними послугами - 5 тис.грн. 2. Витрати по цiнним
паперам власного випуску - 5 тис.грн. 3. Поштово-телефоннi витрати - 17 тис.грн. 4. Витрати на
вiдрядження - 1 тис.грн. 5. Представницькi витрати - 11 тис.грн. 6. Iншi операцiйнi витрати - 9 тис.грн. 7.
Iншi адмiнiстративнi витрати - 117 тис.грн. 8. Iншi витрати - 40 тис.грн. 9. Вирати на збiльшення резерву
за дебiторською заборгованiстю за господарськими операцiями Банку - 474тис.грн.
16.
ПРИМIТКА 16. ПРИБУТОК/(ЗБИТОК) НА ОДНУ ПРОСТУ ТА ПРИВIЛЕЙОВАНУ АКЦIЮ Таблиця

16.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю (тис.грн.) Рядок
Найменування статтi 31.03.2019 31.03.2018 1 2 3 4 1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих
акцiй банку 952 1 813 2 Прибуток/(збиток) за рiк 952 1 813 3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в
обiгу (тис. шт.) 488 488 4 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на просту акцiю, грн. 1,95 3,72
17.
ПРИМIТКА 17. ОПЕРАЦIЙНI СЕГМЕНТИ Таблиця 17.1. Доходи, витрати та результати звiтних
сегментiв на 31.03.2019 року (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв
Усього послуги iншим банкам послуги клiєнтам операцiї з цiнними паперами 1 2 3 4 5 6 Доходи вiд
зовнiшнiх клiєнтiв: - 16 7 447 7 463 1 Процентнi доходи - 0 7 447 7 447 2 Комiсiйнi доходи - 16 0 16 3
Усього доходiв сегментiв - 16 7 447 7 463 4 Процентнi витрати - (1 285) - (1 285) 5 Чистий
прибуток/(збиток) вiд зменшення корисностi фiнансових активiв - 11 - 11 6 Результат вiд операцiй з
iноземною валютою 3 6 - 9 7 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою (11) (11) - (22) 8
Комiсiйнi витрати (27) (2) - (29) 9 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями - - - - 10 Витрати на
виплати працiвникам (344) (523) (2 572) (3 439) 11 Витрати зносу та амортизацiя (25) (38) (185) (248) 12
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (151) (229) (1 128) (1 508) 13 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА:
прибуток/(збиток) (555) (2 055) 3 562 952 Таблиця 17.2 Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв
на 31.03.2018 року (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Усього
послуги iншим банкам послуги клiєнтам операцiї з цiнними паперами 1 2 3 4 5 6 Доходи вiд зовнiшнiх
клiєнтiв: - - 5 802 5 802 1 Процентнi доходи - 69 - 69 2 Комiсiйнi доходи - 69 5 802 5 871 3 Усього доходiв
сегментiв - (1 087) - (1 087) 4 Процентнi витрати - 2 - 2 5 Чистий прибуток/(збиток) вiд зменшення
корисностi фiнансових активiв - (12) - (12) 6 Результат вiд операцiй з iноземною валютою (8) (8) - (16) 7
Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою (8) (2) - (10) 8 Комiсiйнi витрати - 111 - 111 9
Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями - 111 - 111 10 Витрати на виплати працiвникам (133) (353) (1
588) (2 074) 11 Витрати зносу та амортизацiя (10) (28) (124) (162) 12 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi
витрати (52) (138) (620) (810) 13 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: прибуток/(збиток) (211) (1 446) 3 470 1 813
Таблиця 17.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за I квартал 2019 року (тис.грн.) Рядок
Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Усього послуги iншим банкам послуги клiєнтам
операцiї з цiнними паперами 1 2 3 4 5 8 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 Активи сегментiв 2 460 0 164 398 166
858 2 Усього активiв сегментiв 2 460 0 164 398 166 858 3 Нерозподiленi активи* 638 678 6 217 7 533 4
Усього активiв 3 098 678 170 615 174 391 0 0 0 0 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ - 5 Зобов'язання
сегментiв - 33 782 - 33 782 6 Усього зобов'язань сегментiв - 33 782 - 33 782 7 Нерозподiленi
зобов'язання** 32 34 308 374 8 Усього зобов'язань 32 33 816 308 34 156 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI - 9
Капiтальнi iнвестицiї 5 448 5 786 53 055 64 289 10 Амортизацiя (467) (496) (4 545) (5 507) *Рядок 3
"Нерозподiленi активи" включає: Розрахунки за податками та обовязковими платежами 858 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв 464 тис. грн. Запаси матерiальних цiнностей 21 тис. грн. Дебiторська
заборгованiсть за послуги 313 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 6 478 тис. грн.
Iншi нарахованi доходи 22 тис. грн. Резерви пiд дебiторську заборгованiсть (623) тис. грн. ** Рядок 10
"Нерозподiленi зобов'язання" включає: Забезпечення оплати вiдпусток 306 тис. грн. Iншi зобов'язання 68
тис. грн. Таблиця 17.4 Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2018 рiк (тис.грн.) Рядок
Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Усього послуги iншим банкам послуги клiєнтам
операцiї з цiнними паперами 1 2 3 4 5 6 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 Активи сегментiв 810 2 479 169 043 172
332 2 Усього активiв сегментiв 810 2 479 169 043 172 332 3 Нерозподiленi активи* 305 443 2 304 3 052 4
Усього активiв 1 115 2 922 171 347 175 384 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 5 Зобов'язання сегментiв - 33
371 - 33 371 6 Усього зобов'язань сегментiв - 33 371 - 33 371 7 Нерозподiленi зобов'язання** 34 50 259
343 8 Усього зобов'язань 34 33 421 259 33 714 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI - 9 Капiтальнi iнвестицiї 6 132
8 902 46 287 61 321 10 Амортизацiя (492) (715) (3 715) (4 922) *Рядок 3 "Нерозподаленi активи" включає:
розрахунки за податками та обов'язковими платежами 831 тис.грн. витрати майбутнiх перiодiв 182
тис.грн. дебiторська заборгованiсть за господарськими операцiями 296 тис.грн. дебiторська
заборгованiсть з придбання нематерiальних активiв та основних засобiв 1 853 тис.грн. iншi активи 39
тис.грн. резерви (149) тис.грн. **Рядок 7 "Нерозподаленi зобов'язання" включає: забезпечення оплати
вiдпусток 333 тис.грн. iншi зобов'язання 268 тис.грн.
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ПРИМIТКА 18. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Справедлива вартiсть - цiна,
яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж
учасниками ринку на дату операцiї. Наданi (отриманi) кредити, розмiщенi (залученi) вклади (депозити)
пiд час первiсного визнання банк оцiнює за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на операцiю.
Справедлива вартiсть фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання, як правило дорiвнює
фактичнiй цiнi операцiї. Справедлива вартiсть найкраще пiдтверджується iснуючими ринковими цiнами.
Справедливу вартiсть iнструментiв, щодо яких немає котирувань на активному ринку, Банк визначав за
допомогою методик оцiнки. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв iз плаваючою процентною
ставкою, що не котируються на активному ринку, дорiвнює їхнiй балансовiй вартостi. Справедлива
вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою, якi не мають ринкових котирувань, була
розрахована на основi оцiночних майбутнiх очiкуваних грошових потокiв, дисконтованих iз
застосуванням поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний кредитний
ризик та строк до погашення, який залишився. Ставки дисконтування, що використовуються, залежать
вiд валюти та строку погашення iнструменту, а також вiд кредитного ризику контрагента. Таблиця 18.1.
Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки активiв
та зобов'язань станом на 31 березня 2019 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi Справедлива вартiсть за
рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Балансова вартiсть Ринковi котирування (1-й
рiвень) Модель оцiнки, що використовує спостережнi данi (2-й рiвень) Модель оцiнки, що використовує
показники, не пiдтвердженi ринковими даними (3-й рiвень) 1 2 3 4 5 6 7 I АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх
еквiваленти 2 460 - - 2 460 2 460 1.1 готiвковi кошти 1 712 - - 1 712 1 712 1.2 кошти в Нацiональному
банку України (крiм обов'язкових резервiв) 532 - - 532 532 1.3 кореспондентськi рахунки, депозити та
кредити овернай у банках 216 - - 216 216 2 Борговi цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю - - 164 398 164 398 164 398 2.1 Державнi облiгацiї - - 151 334 151 334 151 334 2.2 Депозитнi
сертифiкати НБУ - - 13 064 13 064 13 064 3 Iнвестицiйна нерухомiсть - 27 749 - 27 749 27 749 4 Основнi
засоби та нематерiальнi активи - 31 033 - 31 033 31 033 4.1 будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 28
570 - 28 570 28 570 4.2 нематерiальнi активи - 2 463 - 2 463 2 463 5 Усього активiв 2 460 58 782 164 398
225 640 225 640 II ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 6 Кошти клiєнтiв - - 217 217 217 6.1 Iншi юридичнi особи - - 196 196
196 6.2 Фiзичнi особи - - 21 21 21 7. Iншi зобов'язання - - 4 4 4 7.1 Iншi зобов'язання - - 4 4 4 8.
Субординований борг - - 33 565 33 565 33 565 9 Усього зобов'язань - - 33 786 33 786 33 786 Таблиця 18.2.
Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки активiв
та зобов'язань станом на 31 грудня 2018 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi Справедлива вартiсть за
рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Балансова вартiсть Ринковi котирування (1-й
рiвень) Модель оцiнки, що використовує спостережнi данi (2-й рiвень) Модель оцiнки, що використовує
показники, не пiдтвердженi ринковими даними (3-й рiвень) 1 2 3 4 5 6 7 I АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх
еквiваленти 3 289 - - 3 289 3 289 1.1 готiвковi кошти 2 479 - - 2 479 2 479 1.2 кошти в Нацiональному
банку України (крiм обов'язкових резервiв) 356 - - 356 356 1.3 кореспондентськi рахунки, депозити та
кредити овернай у банках 454 - - 454 454 2 Борговi цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю - - 169 043 169 043 169 043 2.1 Державнi облiгацiї - - 120 878 120 878 120 878 2.2 Депозитнi
сертифiкати НБУ - - 48 165 48 165 48 165 3 Iнвестицiйна нерухомiсть - 27 761 - 27 761 27 761 4 Основнi
засоби та нематерiальнi активи - 28 638 - 28 638 28 638 4.1 будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 28
447 - 28 447 28 447 4.2 нематерiальнi активи - 191 - 191 191 5 Усього активiв 3 289 56 399 169 043 228 731
228 731 II ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 6 Кошти клiєнтiв - - 617 617 617 6.1 Iншi юридичнi особи - - 204 204 204 6.2
Фiзичнi особи - - 413 413 413 7. Iншi зобов'язання - - 4 4 4 7.1 Iншi зобов'язання - - 4 4 4 8.
Субординований борг - - 32 754 32 754 32 754 9 Усього зобов'язань - - 33 375 33 375 33 375
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ПРИМIТКА 19. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ Операцiї iз пов'язаними сторонами У ходi
своєї звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї iз рiзними контрагентами. Сторони вважаються
пов'язаними у випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює
суттєвиц вплив на iншу сторону при прийняттi управлiнських рiшень. Станом на 31 березня 2018 року та
на 31 грудня 2017 року єдиним акцiонером банку, якому належаить 100% статутного капiталу Банку було
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД" (Україна). Таблиця 19.1.
Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31.03.2019 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi

Найбiльшi учасники (акцiонери) Банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 1 Кошти
клiєнтiв 1.1 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,0%) 189 - - 1.2 Кошти клiєнтiв (контрактна
процентна ставка 9,5%) - 10 - 1.3 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 8,0%) - 10 - 2
Субодинований борг (контрактна процентна ставка 0,0%) 11 900 - - Таблиця 19.2. Залишки за операцiями
з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2018 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники
(акцiонери) Банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 1 Кошти клiєнтiв 1.1 Кошти
клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,0%) 189 - - 1.2 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка
9,5%) - 10 - 1.3 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 8,0%) - 10 - 2 Субодинований борг
(контрактна процентна ставка 0,0%) 11 900 - - Таблиця 19.3. Доходи та витрати за операцiями з
пов'язаними сторонами станом на 31.03.2019 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники
(акцiонери) Банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 1 Процентнi витрати 218 1 - 2
Комiсiйнi витрати - - 6 2 Комiсiйнi доходи - - Таблиця 19.4. Доходи та витрати за операцiями з
пов'язаними сторонами станом на 31.03.2018 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники
(акцiонери) Банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 1 Процентнi витрати 112 - - 2
Комiсiйнi витрати - - - 2 Комiсiйнi доходи 48 - 3 Результат коригування вартостi фiнансових iнструментiв
пiд час первiсного визнання* 5 352 - - *У фiнансовiй звiтностi вiдображено у складi iншого сукупного
доходу Таблиця 19.5. Виплати провiдному управлiнському персоналу (тис.грн.) Рядок Найменування
статтi 31.03.2019 31.03.2018 витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання 1 2 3 4 5 6
1 Поточнi виплати працiвникам 1 157 170 541 63
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ПРИМIТКА 20. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ Пiсля завершення промiжного звiтного перiоду та до
дати складання цього звiту значнi подiї, що могли б вплинути на результати цiєї фiнансової звiтностi, та
якi не вiдображенi в цiьому звiтi не вiдбувались. Голова правлiння О.Ю.Локтiонов Головний бухгалтер
Н.О. Зеленюк

ХV. Проміжний звіт керівництва
"ЗАТВЕРДЖУЮ":
Рiшення Правлiння
АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку"
№ 21 вiд "19" квiтня 2019 р.
Промiжний звiт керiвництва АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку"
за I квартал 2019 року
1) Перспективи подальшого розвитку емiтента АТ "Український банк реконструкцiї та
розвитку" (надалi - Банк):
АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" є першим в Українi банком з китайським
капiталом, 100% акцiй якого належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД". Протягом I кварталу 2019 року АТ "УБРР" адаптує
стратегiю Банку до поточних умов дiяльностi та здiйснює замiну комп'ютерного устаткування та
оновлення програмного забезпечення.
2) Укладення деривативiв та вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв протягом I
кварталу 2019 року Банком не здiйснювалось. Полiтика управлiння ризиками Банку передбачає
виявлення, оцiнку та мiнiмiзацiю ризикiв.
Основнi банкiвськi ризики (кредитний, процентний, валютний ризик, ризик лiквiдностi, тощо) в
Банку є контрольованими та не несуть критичного характеру. Полiтика Банку щодо управлiння
ризиками дозволяє виявляти та аналiзувати перерахованi вище типи ризикiв, встановлювати
лiмiти i проводити вiдповiдний монiторинг на постiйнiй основi. На поточний момент Банк має
значнi запаси активiв первинної та вторинної лiквiдностi, що вiдповiдає "безризиковiй" зонi
ризику лiквiдностi.
Для забезпечення керованостi ризиками банкiвської дiяльностi в Банку використовуються
внутрiшнi нормативнi документи (полiтики, положення, порядки, процедури, методики, тощо),
розробленi у вiдповiдностi до вимог банкiвського законодавства, що мiстять принципи
контролю i управлiння банкiвськими ризиками.
У процесi управлiння ризиками приймають участь наступнi пiдроздiли та органи Банку:
Спостережна Рада, Правлiння Банку, профiльнi комiтети (Комiтет з управлiння ризиками,
активами та пасивами, Кредитний Комiтет, Тарифний комiтет, Комiтет з питань iнформацiйної
безпеки), Управлiння ризик менеджменту, а також усi структурнi пiдроздiли Банку за
напрямами своєї дiяльностi. Внутрiшнiй аудит приймає участь в управлiннi ризиками в рамках
своїх функцiй контролю операцiй i встановлених вимог. В Банку запроваджено контрольнi
процедури, якi передбачають щомiсячне звiтування Спостережнiй радi i Правлiнню Банку щодо
виконання планового бюджету, результатiв дiяльностi та наявних ризикiв Банку.
Банк формує резерви пiд кредитнi ризики в повному обсязi згiдно вимог НБУ та внутрiшнiх
нормативних документiв.
Операцiї хеджування для мiнiмiзацiї ризикiв Банком не застосовувалися в I кварталi 2019 року.

3) Звiт про корпоративне управлiння:
В своїй дiяльностi Банк використовує нацiональну та мiжнародну практику корпоративного
управлiння згiдно iз вимогами законодавства України.
4) Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих рiшень:
Рiшення єдиного акцiонера АТ "Український банк реконструкцiї та розвитку" №1/2019 вiд
14.03.2018р. (Про прийняття рiшення про переобрання Наглядової ради Банку на рiк.
5) Склад Наглядової ради:
- Голова Наглядової ради - Янь Дуншен;
- Заступник Голови Наглядової ради - Вен Юангуа;
- Член Наглядової ради - Тан Вейцзюнь;
- Член Наглядової ради - Осипенко Руслан Анатолiйович;
- Член Наглядової ради - Блащук Юрiй Олександрович;
6) Склад Правлiння:
- Голова Правлiння - Локтiонов Олег Юрiйович;
- Заступник Голови Правлiння - Волошанюк Олександр Сергiйович;
- Заступник Голови Правлiння - Третьяков Василь Валерiйович;
- Заступник Голови Правлiння - Черевко Наталiя Михайлiвна;
- Головний бухгалтер, Член Правлiння - Зеленюк Наталiя Олександрiвна.
7) Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтента: в Банку розробленi та затвердженi необхiднi внутрiшнi документи, що регулюють
органiзацiю i функцiонування системи внутрiшнього контролю та управлiння i мiнiмiзацiю
ризикiв, на якi наражається Банк в своїй дiяльностi.
8) Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД"
- акцiонер Банку належить 100% акцiй банку;
- БОСЕ (Гонконг) Ко., Лiмiтед (BOCE (Hong Kong) Co., Limited) - опосередкова участь 80%
акцiй Банку;
- Баоши (Тяньцзiнь) Електроник Комерс Ко., Лтд (Baoshi (Tianjin) Electronic Commerce Co., Ltd)
- опосередкова участь 80% акцiй Банку;

- Тяньцзiнське акцiонерне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бохайська Товарна
Бiржа" - опосередкова участь 79,2% акцiй Банку;
- Акцiйне iнвестицiйне пiдприємство "Бо Сюй" (Хоргос) (Обмежене партнерство) опосередкова участь 25,01% акцiй Банку;
- Янь Дуншен - спiльно с асоцiйованою особою Дай Чжунюн (дружина) є власниками
опосередкованої iстотної участi в розмiрi 100% статутного капiталу АТ "УБРР";
- Дай Чжунюн - спiльно с асоцiйованою особою Янь Дуншен (чоловiк) є власниками
опосередкованої iстотної участi в розмiрi 100% статутного капiталу АТ "УБРР".
9) Iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах Банку - вiдсутнi.
Єдиним акцiонером Акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку є
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД"
(Iдентифiкацiйний код 40977562). Вiдповiдно до статтi 49 Закону України "Про акцiонернi
товариства" повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером
Банку одноосiбно. Згiдно з частиною першою статтi 49 Закону України "Про акцiонернi
товариства" до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього
Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.
10) Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента регулюється Статутом Банку,
положеннями про Спостережну раду та Правлiння Банку
11) Повноваження посадових осiб емiтента регулюються Статутом банку, положеннями про
Спостережну раду та Правлiння Банку.
Голова Правлiння О.Ю. Локтiонов

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку окремої фiнансової звiтностi, яка
достовiрно вiдображає фiнансовий стан АТ"Український банк реконструкцiї та розвитку"
(надалi - Банк) станом на 01 квiтня 2019 року, а також результати його дiяльностi. рух грошових
коштiв та змiни у капiталi за квартал, який закiнчився цiєю датою, а також за розкриття
основних принципiв облiкової полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї. вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ). При пiдготовцi окремої
фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: належний вибiр та застосування
принципiв облiкової полiтики; представлення iнформацiї, у т.ч. даних про облiкову полiтику, у
формi, що забезпечує прийнятнiсть, достовiрнiсть, спiвставнiсть та зрозумiлiсть такої
iнформацiї; розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли виконання вимог МСФЗ є
недостатнiм для розумiння користувачами звiтностi такого впливу, який тi чи iншi угоди, а
також iншi подiї чи умови здiйснюють на фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку;
ствердження про дотримання вимог МСФЗ, за умови, що будь-якi суттєвi вiдхилення розкритi та
розясненi в окремiй фiнансовiй звiтностi; та оцiнку здатностi Банку продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi. Окрема промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть за звiтнiй
квартал, була затверджена Рiшенням №21 Правлiнням Банку вiд 19 квiтня 2019 року.

