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

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

X

3. Інформація про посадових осіб емітента

X

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

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб,
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

X

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних
активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

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

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:
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.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась у зв язку iз вiдсутнiстю
такої посади.
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.
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 3 квартал 2018 року зовнiшнiм аудитором не
здiйснювався.

III. Основні відомості про емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Український
банк реконструкцiї та розвитку"

1. Повне найменування
2. Дата проведення державної реєстрації

29.11.2007

3. Територія (область)

м. Київ

4. Статутний капітал (грн)

244000000.00

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

0

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

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛIМIТЕД» Україна, 03189, Київ, Академiка
Вiльямса 6д, 43. 40977562

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 EXPORTIMPORT BANK OF UKRAINE"

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

16000012130492

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

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії

1

2

3

4

5

Дилерська

185464

12.03.2013

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку

Необмежена

Опис
Валютнi
операцiї

Строк дiї лiцензiїї необмежений.
216-2

18.06.2018

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис
Валютнi
операцiї
Опис
Банкiвськi
операцiї
Опис

АТ (публ.) "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 (додаток)

18.06.2018

Нацiональний банк України

Необмежена

АТ (публ.) "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

Необмежена

АТ (публ.) "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.

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

Голова Правлiння
Локтiонов Олег Юрiйович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1968

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

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

31
АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку",
Заступник Голови Правлiння
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 (публ.) "Український банк
реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи:31
рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Голови
Правлiння АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та
розвитку".
Заступник Голови Правлiння
Волошанюк Олександр Сергiйович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

15
Член Правлiння, начальник управлiння ризиками АТ "Банк
"ТАВРИКА"
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 (публ.)
"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 (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку".
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Заступник Голови Правлiння
Третьяков Василь Валерiйович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1965

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

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

31
ЗАТ "Український кредитний банк", Заступник Голови Правлiння
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 (публ.) "Український банк
реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи 31
рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Заступника
Голови Правлiння АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та
розвитку".
Член Правлiння, Головний бухгалтер
Зеленюк Наталiя Олександрiвна

417223

4. Рік народження

1973

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

25

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

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

ЗАТ «Український банк реконструкцiй та розвитку», Начальник
служби внутрiшнього аудиту
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 (публ.)
"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
(публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку".
Заступник Голови Правлiння
Щербатюк Наталiя Михайлiвна

363880

4. Рік народження

1971

5. Освіта

вища

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

8. Опис

28
Перший заступник директора Розрахункового департаменту ПАТ
АК „Київводоканал” .
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 (публ.)
"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
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

Голова Спостережної ради
Янь Дуншен

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1970

5. Освіта

вища

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

8. Опис

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

21
Мiсце роботи - Голова правлiння Тяньцзiньське акцiонерне
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бохайська Товарна
Бiржа» (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd).
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 (публ.)
«Український банк реконструкцiї та розвитку».
Заступник Голови Спостережної ради
Вен Юангуа

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1970

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

20

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

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 Спостережної ради

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

Тан Вейцзюнь

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

1981
вища економiчна
8

7. Найменування
підприємства та попередня
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
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
2.Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або
повне найменування
юридичної особи

член Спостережної ради
Осипенко Руслан Анатолiйович

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи
4. Рік народження

1967

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

28

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

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 (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку».
Часткою в статутному капiталi не володiє.

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

член Спостережної ради
Блащук Юрiй Олександрович

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

8. Опис

1958
вища економiчна
37
Мiсце роботи - Член Спостережної ради банку «FinComBank S.A.»
у м. Кишинiв, республiка Молдова. Незалежний член Наглядової
ради АБ "УКРГАЗБАНК".
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

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

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (усього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

282

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

33817

X

X

у тому числі:

Опис:

усього зобов'язань 33 817 тис.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

107/1/2017

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000080972

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

500

488000

244000000

100

15.11.2017

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких може здiйснюватися торгiвля цiнними паперами емiтента: простими iменними акцiями Публiчного
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.

Х. Інформація про вчинення значних правочинів

№
з/п

Дата
прийнятт
я рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

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

1

2

3

4

1

25.07.2018

Рiшення єдиного
акцiонера АТ
(публ.)
«Український банк
реконструкцiї та
розвитку»

80000

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

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

5

6

210781

37.95

Предмет
правочину

7

Адреса сторінки
Адреса сторінки
загальнодоступної
власного вебінформаційної бази сайту товариства,
даних Комісії, на
на якій
якій розміщена
розміщена
Дата
особлива
особлива
вчинення
інформація про
інформація про
правочин
прийняття
прийняття
у
рішення про
рішення про
надання згоди на
надання згоди на
вчинення значних
вчинення
правочинів
значних
правочинів
8

9

10

прийнято
рiшення про
вчинення
значних
правочинiв
щодо державних
цiнних паперiв,
а саме: придбати
з оплатою з 26
по 28 липня
2018 року
облiгацiї
внутрiшньої
державної
позики –
середньостроков
i, вiдсотковi
бездокументарнi
iменнi, ISINhttps://smida.gov.ua/d http://ubrr.com.ua/s
UA4000176093. 26.07.2018 b/participant/2652068 ites/default/files/20
Ринкова
8
180727.pdf
вартiсть послуг
чи сума коштiв,
що є предметом
правочинiв,
складе загальну
суму операцiй
не бiльше нiж 80
000 000.00 грн, з
ринковою
вiдсотковою
ставкою не
нижче 17,00%, з
датою
погашення –
24.10.2018 року,
номiнальною
вартiстю 1
000,00 грн.

Зміст інформації:
Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку одноосiбно.
Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi - Банк) № 10/2018 вiд 25 липня 2018 р.,
прийнято рiшення про вчинення значних правочинiв щодо державних цiнних паперiв, а саме: придбати з оплатою з 26 по 28 липня 2018 року облiгацiї внутрiшньої
державної позики – середньостроковi, вiдсотковi бездокументарнi iменнi, ISIN-UA4000176093. Ринкова вартiсть послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв,
складе загальну суму операцiй не бiльше нiж 80 000 000.00 грн, з ринковою вiдсотковою ставкою не нижче 17,00%, з датою погашення – 24.10.2018 року,
номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 становить 210781287,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi послуг або сума коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) складає 37,95 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 488 000; кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "проти": 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного не передбаченi законодавством, якщо вони визнанi
Статутом Банку, - вiдсутнi.

XV. Проміжний звіт керівництва
“ЗАТВЕРДЖУЮ”:
Голова Правлiння АТ (публ.) “Український банк реконструкцiї та розвитку”
__________ Локтiонов О.Ю.
№ 50 вiд “ 29 ” жовтня 2018 р.
Промiжний звiт керiвництва АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»
за III квартал 2018 року
1) Перспективи подальшого розвитку емiтента АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та
розвитку» (надалi – Банк або АТ (публ.) «УБРР»):
АТ (публ.) «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 III кварталу 2018 року
АТ (публ.) «УБРР» адаптує стратегiю Банку до поточних умов дiяльностi.
2) Укладення деривативiв та вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв протягом III
кварталу 2018 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 (нормативи лiквiдностi - бiльше 100%,
що вiдповiдає «безризиковiй» зонi ризику лiквiдностi).
За 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 застосовуються
в III кварталi 2018 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 (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» №10 вiд
25.07.2018р. (Про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв щодо державних цiнних
паперiв на суму понад 25% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi).
5) Склад Спостережної ради:
- Голова Спостережної ради - Янь Дуншен;
- Заступник Голови Спостережної ради - Вен Юангуа;
- Член Спостережної ради - Тан Вейцзюнь;
- Член Спостережної ради - Осипенко Руслан Анатолiйович;
- Член Спостережної 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 - Щербатюк 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 (публ.) «УБРР»;
- Дай Чжунюн - спiльно с асоцiйованою особою Янь Дуншен (чоловiк) є власниками
опосередкованої iстотної участi в розмiрi 100% статутного капiталу АТ (публ.) «УБРР».
9) Iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах Банку – вiдсутнi.
Єдиним акцiонером Публiчного 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 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 (публ.)"Український банк реконструкцiї та розвитку"
(надалi - Банк) станом на 30 вересня 2018 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 Правлiнням Банку 29 жовтня
2018 року.

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

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

3498

3417

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України

0

0

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток

0

0

Кошти в інших банках

0

0

Кредити та заборгованість клієнтів

0

0

Цінні папери в портфелі банку на продаж

0

0

168853

149720

0

0

27773

27808

248

248

Відстрочений податковий актив

0

0

Гудвіл

0

0

28732

28695

0

0

724

893

0

0

0

0

229828

210781

0

0

1584

2544

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

0

0

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

Інші залучені кошти

0

0

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

Резерви за зобов’язаннями

0

111

Інші фінансові зобов’язання

0

0

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти

Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

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

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

Найменування статті

Примітки

Звітний
період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

19635

6286

Процентні витрати

-3548

-4913

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

16087

1373

0

2

16087

1375

Комісійні доходи

121

62

Комісійні витрати

-41

-17

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

0

0

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

0

0

Результат від операцій з іноземною валютою

13

0

Результат від переоцінки іноземної валюти

1

-1

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

0

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

39

-30

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

111

-759

0

1

-10234

-7323

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

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

0

0

0

0

0

0

6097

-6692

0

0

6097

-6692

0

0

6097

-6692

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток
чи збиток

0

0

5352

0

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими
статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у
прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2018 року

Належить власникам материнської компанії
Найменування
статті

Примітки
статутний
капітал

емісійні
незареєстро
різниці та
ваний
інший
статутний
додатковий
капітал
капітал

резервні
та інші
фонди

резерви
додатко
нерозподілений
переоці
ві
прибуток
нки
статті

Неконтрол
ьована
частка

Усього
власног
о
капітал
у

усього

6

7

8

Х

9

10

11

-99

4044

0

-61809

0

62136

0

62136

120000

-99

4044

0

-61809

0

62136

0

62136

прибуток/(збиток) за
рік

0

0

0

0

-6692

0

-6692

0

-6692

інший сукупний
дохід

0

0

0

0

0

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

2

3

4

120000

5

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:

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
продаж
анулювання

0

0

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

Найменування статті

Примітки

Звітний
період

Попередній
період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію

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

Найменування статті

Примітки

Звітний
період

Попередній
період

1

2

3

4

6097

-6692

Знос та амортизація

524

467

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

-33

28

1268

-2289

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

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

-1

1

(Нараховані доходи)

-3104

-525

Нараховані витрати

9

24

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

-111

759

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях

4649

-8227

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у
Національному банку України

0

0

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів

0

0

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках

0

0

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості
клієнтів

0

0

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів

0

31

207

62

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:

Амортизація дисконту/(премії)

Чисте зменшення (збільшення) інших активів

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

-960

13

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

0

124646

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

-5

-10

3891

116515

0

0

3891

116515

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

-1721562

-751956

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

1706378

769033

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

0

0

-423

-147

0

0

-103

-16

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

-15710

16914

Емісія простих акцій

0

0

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

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 основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Примітки
до проміжного скороченого звіту
за 3 квартал 2018 року
№
з/п

Текст примітки

1

Примiтка 1. Iнформацiя про банк Публiчне 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”.
Банк є правонаступником всiх прав та обов’язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства „Український банк
реконструкцiї та розвитку” та Закритого акцiонерного товариства „Український банк реконструкцiї та
розвитку”. Мiсцезнаходження банку: 04080, Україна, м.Київ, вул.Олексiя Терьохiна, 4. АТ (публ.)
“Український банк реконструкцiї та розвитку” здiйснює свою дiяльнiсть в рамках банкiвської лiцензiї №
216, яка видана Нацiональним банком України 15.11.2011 року та генеральну лiцензiю Нацiонального
банку України № 216-2 вiд 18.06.2018 року на здiйснення валютних операцiй. 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. Згiдно iз Статутом стратегiчна мета АТ (публ.) “Український банк реконструкцiї та розвитку”
полягає в участi в економiчному i соцiальному розвитку України шляхом сприяння розвитку iнвестицiйної
дiяльностi в Українi, здiйснення комплексного обслуговування юридичних i фiзичних осiб незалежно вiд
їх державної належностi та форм власностi, залучення вiтчизняних та iноземних iнвестицiй, банкiвських
технологiй i технiки, удосконалення кредитно-фiнансових та зовнiшньоекономiчних вiдносин. АТ (публ.)
“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 перiодi АТ (публ.) “Український банк реконструкцiї та розвитку”
здiйснював такi операцiї: - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв; - приймання вкладiв
(депозитiв) вiд фiзичних осiб; - розмiщення коштiв на кореспондентських рахунках в iнших банках; розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; - 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; операцiї з готiвковою iноземною валютою, що
здiйснюються в касах банку. У III кварталi 2018 року Банк здiйснював свою дiяльнiсть на територiї однiєї
областi (регiонально). Станом на 30 вересня 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). Власниками iстотної участi Банку станом на 30 вересня 2018 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. Цю фiнансову звiтнiсть подано в тисячах гривень,

якщо не зазначено iнше. Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Правлiнням Банку 29 жовтня
2018 року.
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Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть З початку 2018 року
жоден банк не був визнаний неплатоспроможним. Пiсля завершення очищення банкiвського сектору банки
демонструють стабiлiзацiю дiяльностi. За 8 мiсяцiв 2018 року банкiвська система України
продемонструвала найкращий фiнансовий результат з 2014 року, чистий прибуток платоспроможних
банкiв склала 13,75 млрд грн. Переважна частина банкiв є операцiйно прибутковою, значна частина
кредитного ризику зарезервована, кредитування поступово вiдновлюється, проводиться робота з
проблемними та непрофiльними активами. Нацiональний банк працює над вирiшенням накопичених за
минулi роки проблем банкiвської системи, що дозволить посилити стiйкiсть банкiв до можливих шокiв. За
даними Нацiонального банку України, доходи банкiв склали 128,440 млрд грн, iз них 89,559 млрд грн це
процентнi доходи, i ще 33,041 млрд грн – комiсiйнi доходи. Iншi операцiйнi доходи склали 5,432 млрд грн
доходiв. Витрати банкiв за сiчень-серпень 2018 року становили 114,693 млрд грн, з них процентнi витрати
– 44,903 млрд грн, комiсiйнi витрати – 8,281 млрд грн, iншi операцiйнi витрати – 8,908 млрд грн. У 3
кварталi Правлiння Нацiонального банку України прийняло рiшення пiдвищити облiкову ставку до 18%
рiчних iз 07 вересня 2018 року. Попри впевнене зниження iнфляцiї з початку року, реалiзацiя низки ризикiв
може в подальшому стати на завадi цiй тенденцiї. Проведення бiльш жорсткої монетарної полiтики
дозволить нiвелювати вплив цих ризикiв i повернути iнфляцiю в межi цiльового дiапазону в кiнцi 2019 року
та досягти середньострокової цiлi 5% у 2020 роцi. У звiтному кварталi банки фiксували збiльшення попиту
на кредити з боку бiзнесу i домогосподарств. Ця тенденцiя триває з III кварталу 2015 року у споживчому
сегментi та з II кварталу 2016 року – в iпотечному. Драйвером попиту бiзнесу на позиковi ресурси банки
називають зростання потреб пiдприємств у коштах на поповнення оборотного капiталу, проведення
реструктуризацiї боргiв, а також залучення коштiв на iнвестицiйнi потреби. Попит серед населення зростав
повiльнiше, нiж у попереднi три квартали. У III кварталi 2018 банки вперше з 2013 року повiдомили про
зниження кредитного ризику. При цьому обсяг вiдрахувань в резерви в 2018 роцi, ймовiрно, буде
найнижчим за останнє десятилiття. Такий результат свiдчить про достатню докапiталiзацiю, розчищення
балансiв вiд неякiсних активiв, пiдвищення ефективностi операцiйної дiяльностi. Обсяг кредитного
портфеля банкiв за серпень зрiс до 1,192 трлн грн. Частка проблемних кредитiв у банкiвськiй системi
України станом на 1 вересня 2018 року становила 55,03%, що на 0,03 процентних пункту (п.п.) менше, нiж
мiсяцем ранiше. частка простроченої заборгованостi в портфелi державних банкiв знизилася на 0,63 п.п. –
до 70,26%, в тому числi ПриватБанку – на 0,29 п.п., до 84,24%. Частка проблемних активiв банкiвської
системи з урахуванням позабалансових зобов’язань станом на 1 вересня становила 29,19%, що на 0,05 п.п.
бiльше, нiж мiсяцем ранiше, i на 0,87 п.п. бiльше, нiж на кiнець 2017 року. При цьому загальний обсяг таких
активiв за серпень зрiс на 3,55% – до 2,34 трлн грн, з початку року – на 6,45%. У III кварталi деякi великi
банки пiдвищили вимоги i до позичальникiв-фiзичних осiб, хоча три чвертi респондентiв залишили
кредитнi стандарти незмiнними. У IV кварталi банки також планують незначно пiдвищити вимоги при
кредитуваннi населення. Банкiвськi установи розраховують, що у наступнi 12 мiсяцiв прискориться
приплив депозитiв населення та бiзнесу. У вереснi банки продовжували активно залучати кошти на
депозитнi рахунки. Обсяг депозитiв населення у нацiональнiй валютi в платоспроможних банках зрiс на
2,8% до 258,7 млрд грн, депозити в iноземнiй валютi (в доларовому еквiвалентi) збiльшилися на 1,4% – до
8,7 млрд дол. США. Водночас обсяг гривневих депозитiв бiзнесу в платоспроможних банках залишився
практично на рiвнi попереднього мiсяця (242,5 млрд грн), тодi як кошти в iноземнiй валютi (в доларовому
еквiвалентi) зросли на 1% (до 5.3 млрд дол. США). Пiдвищилася i дохiднiсть гривневих депозитiв для
бiзнесу – на 0,6 в. п. до 13,0% рiчних. Водночас вартiсть гривневих депозитiв населення залишилася
практично на рiвнi попереднього мiсяця (10,6% рiчних), що пов‘язано з посиленням диференцiацiї
окремими банками процентних ставок за строковими депозитами та коштами на вимогу (за рахунок
зниження ставок за останнiми). 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.
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Примiтка 3. Основи подання промiжної фiнансової звiтностi Дана промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть
за перiод, що закiнчився 30 вересня 2018 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 2017 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 2017
року, за винятком викладеного нижче. Для звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року вступив в

дiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» (iз змiнами, внесеними в липнi 2014 року). Основнi вiдмiннi
характеристики нового стандарту полягають в наступному: Фiнансовi активи повиннi класифiкуватися за
трьома категорiями оцiнки: оцiнюванi за амортизованою вартiстю, оцiнюванi за справедливою вартiстю
через iнший сукупний дохiд, i оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Класифiацiя
здiйснюється на основi обовох критерiїв: бiзнес-моделi з управлiння фiнансовими активами та
установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом. Фiнансовий актив
облiковується за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання обох умов: вiн вiдповiдає
бiзнес-моделi, метою якої є отримання договiрних грошових потокiв, та такими договiрними грошовими
потоками є виключно суми основної заборгованостi та суми процентiв на напогашену суму основної
заборгованостi. Фiнансовий актив облiковується за справедливою вартiстю з переоцiнкою через сукупний
дохiд в разi одночасного дотримання обох умов: вiн вiдповiдає бiзнес-моделi, метою якої є досягається як
шляхом отримання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продатку фiнансових активiв, i такими
договiрними грошовими потоками є виключно суми основної заборгованостi та суми процентiв на
напогашену суму основної заборгованостi. Фiнансовi активи, якi мiстять будь –якi iншi грошовi потоки,
нiж тi, що вiдповiдають вимозi про виплату виключно основної суми та вiдсоткiв, повиннi оцiнюватися за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток (наприклад, похiднi iнструменти). Вбудованi похiднi
iнструменти не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а включаються до їх складу при оцiнцi
дотримання умови виплати виключно основної суми i вiдсоткiв. Щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових
зобов’язань, то бiльшiсть вимог МСБО (IAS) 39 i по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових
зобов'язань були перенесенi в МСФЗ (IFRS) 9 без змiн. Основною вiдмiннiстю є вимога розкривати ефект
змiн власного кредитного ризику фiнансових зобов'язань, вiднесених до категорiї за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток, в складi iншого сукупного доходу. МСФЗ (IFRS) 9 запроваджує нову
модель визнання збиткiв вiд знецiнення: модель очiкуваних кредитних збиткiв. За пiдсумками аналiзу
фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Банку станом на 31 грудня 2017 року i на пiдставi фактiв i
обставин, що iснують на зазначену дату, застосування нового стандарту з 1 сiчня 2018 р. не вплинуло на
його фiнансову звiтнiсть у тому числi щодо розмiру прибутку (збитку) та суму сукупеного доходу, за
виключенням представлення фiнансової звiтностi за категорiями в Звiтi про фiнансовий стан та звiтi про
прибутки та збитки. Фiнансовi активи, що лишились непогашеними станом на 01.01.2018 року переважно
представленi iнвестицiями в цiннi папери у виглядi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України
та облiгацiї внутрiшньої державної позикиу нацiональнiй валютi Українi, що утримувались Банком до
погашення. Всi активи були вiднесенi Банком до бiзнес-моделi управлiння фiнансовими активами, метою
яких є отримання контрактних грошових потокiв, з подальшим їх облiком за амортизованою собiвартiстю.
Також не очiкується коригування Звiту про прибутки та збитку, з урахуванням того, що цi активи є для
Банку безризиковими. У таблицi нижче наводиться звiрка балансової вартостi фiнансових активiв з
попереднiми категорiями оцiнки вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 39 з їх новими категорiями оцiнки, прийнятими
при переходi на МСФЗ (IFRS) 9 на 1 сiчня 2018 р .: Категорiя оцiнки Балансова вартiсть згiдно МСФЗ 39
(залишок на кiнець перiоду 31.12.2017) Резерв згiдно МСФЗ 39 (залишок на кiнець перiоду 31.12.2017)
Вплив Балансова вартiсть згiдно МСФЗ 9 (залишок на початок перiоду 01.01.2018) Резерв згiдно МСФЗ 9
(залишок на початок перiоду 01.01.2018) МСФЗ (IAS) 39 МСФЗ (IFRS) 9 Переоцiнка Рекласифiкацiя
Очiкуванi кредитнi збитки Iнше Обов`язкова Добровiльна Грошовi кошти та еквiваленти Кореспондентськi
рахунки, вiдкритi в iнших банках Оцiнюванi за амортизованою вартiстю 2 516 - - - - - 2 516 - Цiннi папери
Цiннi папери в портфелi банку до погашення (ОВДП) Оцiнюванi за амортизованою вартiстю 128 629 - - - - 128 629 - Цiннi папери в портфелi банку до погашення (Депозитнi сертифiкати НБУ) Оцiнюванi за
амортизованою вартiстю 21 091 - - - - - 21 091 - Усього цiннi папери в портфелi банку до погашення
Оцiнюванi за амортизованою вартiстю 149 720 - - - - - 149 720 - Усього фiнансовi активи 152 236 - - - - - 152
236 - Змiн щодо класифiкацiї та подальшої оцiнки фiнансових зобов’язань Банку не вiдбулося.
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 30.09.2018 31.12.2017 1 2 3 4 1 Готiвковi кошти 2 790 901 2
Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 714 2 516 2.1. України 714 2 516 2.2.
iнших країн - - 3. Резер пiд зменшення корисностi (6) - 4 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 3 498
3 417

5

ПРИМIТКА 5. IНВЕСТИЦIЇ В ЦIННI ПАПЕРИ Таблиця 5.1. Цiннi папери в портфелi банку, що
облiковуються за амортизованою собiвартiстю (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 30.09.2018 31.12.2017

1 2 3 4 1 Державнi облiгацiї 130 771 128 629 2 Депозитнi сертифiкати НБУ 38 082 21 091 3 Резерв пiд
знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення - - 4 Усього цiнних паперiв у портфелi банку до
погашення за мiнусом резервiв 168 853 149 720 Таблиця 5.2. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних
паперiв у портфелi банку, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за III квартал 2018 року
(тис.грн.) Ря док Найменування статтi Державнi облiгацiї Депозитнi сертифiкати НБУ Усього 1 2 3 4 5 1
Борговi цiннi папери непростроченi та незнецiненi: 130 771 38 082 168 853 1.1 Державнi пiдприємства та
установи 130 771 38 082 168 853 2 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення - - 3 Усього боргових цiнних паперiв у портфелi банку до погашення за мiнусом резервiв 130 771 38 082 168
853 Таблиця 5.3. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку, що облiковуються за
амортизованою собiвартiстю, за 2017 рiк (тис.грн.) Ря док Найменування статтi Державнi облiгацiї
Депозитнi сертифiкати НБУ Усього 1 2 3 4 5 1 Борговi цiннi папери непростроченi та незнецiненi: 128 629
21 091 149 720 1.1 Державнi пiдприємства та установи 128 629 21 091 149 720 2 Резерв пiд знецiнення
цiнних паперiв у портфелi банку до погашення - - - 3 Усього боргових цiнних паперiв у портфелi банку до
погашення за мiнусом резервiв 128 629 21 091 149 720
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ПРИМIТКА 6. IНШI АКТИВИ Таблиця 6.1. Iншi активи (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 30.09.2018
31.12.2017 1 2 4 5 1 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв - 62 2 Передоплата за послуги 42 73 3
Iншi активи* 708 822 3 Резерв пiд iншi активи (26) (64) 3 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 724 893
*Стаття iншi активи складається з : 1. Запаси матерiальних цiнностей в пiдзвiтi – 5 тис.грн. 2. Витрати
майбутнiх перiодiв – 100 тис.грн. 3. Дебiторська заборгованiсть за обов’язковими платежами, крiм податку
на прибуток – 581 тис.грн. 4. Iншi нарахованi доходи – 22 тис.грн.
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ПРИМIТКА 7. КОШТИ КЛIЄНТIВ Таблиця 7.1. Кошти клiєнтiв (тис.грн.) Рядок Найменування статтi
30.09.2018 31.12.2017 1 2 3 4 1 Iншi юридичнi особи 481 2 544 1.1 Поточнi рахунки 481 2 544 2 Фiзичнi
особи 1 103 - 2.1 Поточнi рахунки 1 083 - 2.2 Строковi кошти 20 - 3 Усього коштiв клiєнтiв 1 584 2 544
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ПРИМIТКА 8. РЕЗЕРВИ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ Таблиця 8.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями за 9
мiсяцiв 2018 року (тис.грн.) Рядок Рух резервiв Iншi* Усього 1 2 3 4 1 Залишок на 1 сiчня 2018 року 111
111 2 Формування та/або збiльшення резерву - - 3 Iнший рух (зменшення резерву) (111) (111) 4 Залишок на
кiнець дня 30 вересня 2018 року - - *Стаття iншi резерви за зобов*язаннями складається з резервiв,
сформованих з метою забезпечення ймовiрного вибуття грошових коштiв, ризик за якими оцiнено банком
як високий.
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ПРИМIТКА 9. IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 30.09.2018 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 280 261 3 Iнша заборгованiсть 2 6 4 Усього 282 268

ПРИМIТКА 10. СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ Балансова вартiсть зобов’язань за субординованим боргом
станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року становить 31 951 тис. грн., у тому числi: - субординований борг
– 43 900 тис.грн.; - неамортизований дисконт – (12 107) тис.грн.; - нарахованi витрати - 158 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
10 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%. 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.
ПРИМIТКА 11. РУХ РЕЗЕРВIВ ПЕРЕОЦIНКИ (компонентiв iншого сукупного доходу) (тис.грн.) Рядок
Найменування статтi 30.09.2018 31.09.2017 1 2 3 4 1 Залишок на початок звiтного перiоду - - 2 Результат
11
коригування вартостi фiнансових iнструментiв пiд час первiсного визнання 5 352 - 3 Податок на прибуток
- - 4 Залишок на кiнець перiоду 5 352 -

ПРИМIТКА 12. АНАЛIЗ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА СТРОКАМИ ЇХ ПОГАШЕННЯ (тис.грн.) Рядок
Найменування статтi 30.09.2018 31.12.2017 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 3 498 3 498 3 417 - 3 417 2 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 168 853 - 168 853 149 720 - 149 720 3
Iнвестицiйна нерухомiсть - 27 773 27 773 - 27 808 27 808 4 Дебiторська заборгованiсть за поточним
12
податком на прибуток 248 - 248 248 - 248 5 Основнi засоби та нематерiальнi активи - 28 732 28 732 - 28 695
28 695 6 Iншi активи 724 - 724 893 - 893 7 Усього активiв 173 323 56 505 229 828 154 278 56 503 210 781
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 8 Кошти клiєнтiв 1 584 - 1 584 2 544 - 2 544 9 Резерви за зобов'язаннями - - - 111 - 111 10
Iншi зобов'язання 282 - 282 268 - 268 11 Субординований борг 158 31 793 31 951 163 23 133 23 296 12 Усього
зобов'язань 2 024 31 793 33 817 3 086 23 133 26 219
ПРИМIТКА 13. ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 30.09.2018
30.09.2017 за вiдповiдний квартал наростаючим пiдсумком з початку року за вiдповiдний квартал
наростаючим пiдсумком з початку року 1 2 3 4 5 6 Процентнi доходи: 1 Цiннi папери в портфелi банку до
13 погашення 7 221 19 635 1 828 6 254 2 Кореспонденськi рахунки в iнших банках - - 32 32 3 Усього процентних
доходiв 7 221 19 635 1 860 6 286 Процентнi витрати: 4 Iншi залученi кошти (1 252) (3 548) (1 618) (4 913) 5
Усього процентних витрат (1 252) (3 548) (1 618) (4 913) 6 Чистий процентний дохiд/(витрати) 5 969 16 087
242 1 373
ПРИМIТКА 14. КОМIСIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 30.09.2018
30.09.2017 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 32 121
14
16 62 2 Усього комiсiйних доходiв 32 121 16 62 Комiсiйнi витрати: 3 Розрахунково-касовi операцiї (20) (37)
(3) (12) 4 Iншi (1) (4) (1) (5) 5 Усього комiсiйних витрат (21) (41) (4) (17) 6 Чистий комiсiйний дохiд/витрати
11 80 12 45
ПРИМIТКА 15. АДМIНIСТРАТИВНI ТА IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ (тис.грн.) Рядок Найменування
статтi 30.09.2018 30.09.2017 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 персоналу (2 717) (7
220) (1 690) (5 063) 2 Амортизацiя основних засобiв (144) (483) (177) (434) 3 Амортизацiя програмного
15 забезпечення та iнших нематерiальних активiв (14) (41) (11) (33) 4 Витрати на утримання основних засобiв
та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (530) (1 552) (276) (1 157) 5
Професiйнi послуги (15) (188) (13) (46) 6 Витрати на маркетинг та рекламу (1) (22) - (20) 7 Сплата iнших
податкiв та зборiв, крiм податку на прибуток (95) (276) (106) (251) 8 Iншi (130) (452) (158) (319) 9 Усього
адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (3 646) (10 234) (2 431) (7 323)
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
16 Найменування статтi 30.09.2018 30.09.2017 1 2 3 4 1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих
акцiй банку 6 097 (6 692) 2 Прибуток/(збиток) за рiк 6 097 (6 692) 3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй
в обiгу (тис. шт.) 488 240 4 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на просту акцiю, грн. 12,49 (27,88)
ПРИМIТКА 17. ОПЕРАЦIЙНI СЕГМЕНТИ Таблиця 17.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв
на 30.09.2018 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: 1
Процентнi доходи - - 19 635 19 635 2 Комiсiйнi доходи - 121 - 121 3 Усього доходiв сегментiв - 121 19 635
19 756 4 Процентнi витрати - (3 548) - (3 548) 5 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв
в iнших банках - - - - 6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - 39 - 39 7
Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - 14 - 14 8 Комiсiйнi витрати (37) (4) - (41) 9
Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями - 111 - 111 10 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (512)
(2 109) (7 613) (10 234) 11 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: прибуток/(збиток) (549) (5 376) 12 022 6 097 Таблиця
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17.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв на 30.09.2017 року (тис.грн.) Рядок Найменування
статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги iншим банкам послуги
клiєнтам операцiї з цiнними паперами 1 2 3 4 5 6 7 Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 1 Процентнi доходи - - 6
286 - 6 286 2 Комiсiйнi доходи - 62 - - 62 3 Iншi операцiйнi доходи* - 1 - - 1 4 Усього доходiв сегментiв - 63
6 286 - 6 349 5 Процентнi витрати (2 135) (2 778) - - (4 913) 6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення
кредитiв та коштiв в iнших банках - 2 - - 2 7 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської
заборгованостi - (30) - - (30) 8 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою (1) - - - (1) 9
Комiсiйнi витрати (12) (5) - - (17) 10 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями (759) - - - (759) 11
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - (73) (7 250) - (7 323) 12 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА:

прибуток/(збиток) (2 907) (2 821) (964) - (6 692) 17.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за III квартал
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 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 Активи сегментiв
708 2 790 168 853 172 351 2 Усього активiв сегментiв 708 2 790 168 853 172 351 3 Нерозподiленi активи*
49 200 723 972 4 Усього активiв 757 2 990 169 576 173 323 0 0 0 0 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ - 5
Зобов'язання сегментiв - 33 535 - 33 535 6 Усього зобов'язань сегментiв - 33 535 - 33 535 7 Нерозподiленi
зобов'язання** 14 58 210 282 8 Усього зобов'язань 14 33 593 210 33 817 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI - 9
Капiтальнi iнвестицiї 3 080 12 697 45 821 61 598 10 Амортизацiя (255) (1 050) (3 789) (5 094) *Рядок 3
"Нерозподiленi активи" включає: розрахунки за податками та обов’язковими платежами 829 тис.грн.
витрати майбутнiх перiодiв 100 тис.грн. дебiторська заборгованiсть за господарськими операцiями 42
тис.грн. iншi активи 27 тис.грн. Резерв пiд знецiнення iнших активiв та дебiторської заборгованостi за
господарськими лперацiями (26) тис.грн. **Рядок 7 "Нерозподаленi зобов'язання" включає: забезпечення
оплати вiдпусток 277 тис.грн. iншi 5 тис.грн. Таблиця 17.4 Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2017
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 2 967
450 149 720 153 137 2 Усього активiв сегментiв 2 967 450 149 720 153 137 3 Нерозподiленi активи* 422 11
707 1 140 4 Усього активiв 3 389 461 150 427 154 277 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ - 5 Зобов'язання
сегментiв - 25 840 - 25 840 6 Усього зобов'язань сегментiв - 25 840 - 25 840 7 Нерозподiленi зобов'язання**
140 4 235 379 8 Усього зобов'язань 140 25 844 235 26 219 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI - 9 Капiтальнi
iнвестицiї 22 596 611 37 864 61 071 10 Амортизацiя (1 690) (46) (2 832) (4 568) *Рядок 3 "Нерозподiленi
активи" включає: розрахунки за податками та обов’язковими платежами 872 тис.грн. витрати майбутнiх
перiодiв 64 тис.грн. дебiторська заборгованiсть за господарськими операцiями 134 тис.грн. iншi активи 70
тис.грн. **Рядок 7 "Нерозподаленi зобов'язання" включає: резерви за потенцiйними зобов’язаннями банку
111 тис.грн. забезпечення оплати вiдпусток 268 тис.грн.
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 за III
квартал 2018 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього
18 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 ФIНАНСОВI АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 3
498 - - 3 498 3 498 1.1 готiвковi кошти 2 790 - - 2 790 2 790 1.2 кошти в Нацiональному банку України (крiм
обов*язкових резервiв) 471 - - 471 471 1.3 кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернай у банках
237 - - 237 237 2 Цiннi папери в портфелi банку до погашення - - 168 853 168 853 168 853 2.1 Державнi
облiгацiї - - 130 771 130 771 130 771 2.2 Депозитнi сертифiкати НБУ - - 38 082 38 082 38 082 3 Iнвестицiйна
нерухомiсть - 27 773 - 27 773 27 773 4 Основнi засоби та нематерiальнi активи - 28 732 - 28 732 28 732 4.1
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 28 555 - 28 555 28 555 4.2 нематерiальнi активи - 177 - 177 177
5 Усього активiв 3 498 56 505 168 853 228 856 228 856 II ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 6 Кошти клiєнтiв
- - 1 584 1 584 1 584 6.1 Iншi юридичнi особи - - 481 481 481 6.2 Фiзичнi особи - - 1 103 1 103 1 103 7
Субординований борг - - 31 951 31 951 31 951 8 Усього фiнансових зобов’язань - - 33 535 33 535 33 535
Таблиця 18.2. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв
оцiнки активiв та зобов’язань за 2017 рiк (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 ФIНАНСОВI АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх

еквiваленти 3 417 - - 3 417 3 417 1.1 готiвковi кошти 901 - - 901 901 1.2 кошти в Нацiональному банку
України (крiм обов’язкових резервiв) 1 837 - - 1 837 1 837 1.3 кореспондентськi рахунки, депозити та
кредити овернай у банках 679 - - 679 679 2 Цiннi папери в портфелi банку до погашення - - 149 720 149 720
149 720 2.1 Державнi облiгацiї - - 128 629 128 629 128 629 2.2 Депозитнi сертифiкати НБУ - - 21 091 21 091
21 091 3 Iнвестицiйна нерухомiсть - 27 808 - 27 808 27 808 4 Основнi засоби та нематерiальнi активи - 28
695 - 28 695 28 695 4.1 будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 28 580 - 28 580 28 580 4.2 нематерiальнi
активи - 115 - 115 115 5 Усього активiв 3 417 56 503 149 720 209 640 209 640 II ФIНАНСОВI
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 6 Кошти клiєнтiв - - 2 544 2 544 2 544 6.1 Iншi юридичнi особи - - 2 544 2 544 2 544 7
Субординований борг - - 23 296 23 296 23 296 8 Усього фiнансових зобов’язань - - 25 840 25 840 25 840
ПРИМIТКА 19. ОПЕРАЦIЇ З 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 30 червня 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 30.09.2018 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники
(акцiонери) Банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов’язанi особи 1 Кореспондентськi рахунки в
iнших банках (контрактна процентна ставка 0,0%) - - 3 2 Кошти клiєнтiв 2.1 Кошти клiєнтiв (контрактна
процентна ставка 0,0%) 189 - - 2.2 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 9,5%) - 10 - 2.3 Кошти
клiєнтiв (контрактна процентна ставка 8,0%) - 10 - 3 Субодинований борг (контрактна процентна ставка
0,0%) 11 900 - - Таблиця 19.2. Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами станом на 31.12.2017 року
(тис.грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) Банку 1 Кошти клiєнтiв (контрактна
процентна ставка 0,0%) 2 538 Таблиця 19.3. Доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами
станом на 30.09.2018 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) Банку Провiдний
управлiнський персонал Iншi пов’язанi особи 1 Процентнi витрати 523 1 - 2 Комiсiйнi витрати - - 25 2
Комiсiйнi доходи 48 - 3 Результат коригування вартостi фiнансових iнструментiв пiд час первiсного
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визнання* 5 352 - - *У фiнансовiй звiтностi вiдображено у складi iншого сукупного доходу Доходи та
витрати за операцiями з пов’язаними сторонами станом на 30.09.2017 року вiдсутнi. Таблиця 19.4. Виплати
провiдному управлiнському персоналу (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 30.09.2018 30.09.2017 витрати
нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання 1 2 3 4 5 6 1 Поточнi виплати працiвникам 2 526
80 1 604 54 Операцiї iз суб’єктами господарювання, пов’язаними з органами влади Станом на 30 вересня
2018 року акцiї Банку не є власнiстю Держави, але протягом майже усього 2017 року Банк був на 98,3275%
у власностi Держави пiд контролем Фонду державного майна України. Суб’єкти господарювання, зв’язанi
iз органами державної влади – суб’єкти господарювання, якi контролюються, перебувають пiд спiльним
контролем або суттєвим впливом органiв державної влади. Органи державної влади – органи державної
влади, урядовi агенцiї та подiбнi органи державної влади. Протягом звiтного та попереднього звiтного року
Банк здiйснював наступнi операцiї з суб’єктами господарювання, пов’язаними iз органами влади: (тис.грн.)
Залишки за операцiями iз суб’єктами господарювання, пов’язаними iз органами державної влади
30.09.2018 31.12.2017 Кореспондентський рахунок в Нацiональному банку України 471 1 948
Кореспонденськi рахунки в iнших банках 107 679 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 168 853 149
720 Субординований борг (24 721) (23 296) Доходи та витрати за операцiями iз суб’єктами господарювання,
пов’язаними iз органами державної влади 30.09.2018 30.09.2017 Процентнi доходи за цiнними паперами 19
636 4 426 Процентнi витрати за субординованим боргом (3 024) (3 295)
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
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вiдображенi в цiьому звiтi не вiдбувались. Голова правлiння О.Ю.Локтiонов Головний бухгалтер Н.О.
Зеленюк

