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

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14360080
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Iндустрiальний, 49074, Днiпропетровськ, вул.Батумська,11
5. Міжміський код, телефон та факс
(056)789-6152 (056)735-32-99
6. Електронна поштова адреса
alla.marchenko@a-bank.ua

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

29.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень. Цiннi парери України" 79

29.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

a-bank.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

29.04.2016
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. 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
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом
звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. 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)
33. Примітки
д/н
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 № 055448
3. Дата проведення державної реєстрації
30.10.1992
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
125560000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1016
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 IНШI ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

10. Органи управління підприємства
- Загальнi збори акцiонерiв товарiства; - Наглядова рада Товариства; - Правлiння Товариства
Контроль за фiнансово-господарською дiяльностю Правлiння здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю
товарiства, яка є органом контролю Товариства. Загальнi збори акцiонерiв Товариства є вищим
органом Товариства. Наглядова рада є органом Товариства . що здiйсює захист прав акцiонерiв у
перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєi компетенцiї контролює i регулює
дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства, який
здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
Головне управлiння Нацiонального банку України по м. Києву i Київськiй областi
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
3200113040401
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у

іноземній валюті
ПАО КБ ПриватБанк
5) МФО банку
305299
6) поточний рахунок
16008003064003
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності
1
Банкiвська дiяльнiсть

Номер ліцензії
(дозволу)
2

Державний орган,
Дата закінчення дії
що видав
ліцензії (дозволу)
3
4
5
Нацiональний банк
16
26.10.2011
Необмежена
України
26 жовтня 2011 р. Банк Банкiвську лiцензiю № 16 на право надання
Опис банкiвських послуг визначених частиною третьою статтi 47 Закону України «
Про банки i банкiвську дiяльнiсть»
Дата видачі

Нацiональний банк
Необмежена
України
26 жовтня 2011 р. Банк отмирав Генеральну лiцензiю № 16 на право здiйснення
валютних операцiй :
неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвкою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн,
прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної
валюти банкiв;
- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що
здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi
укладених банками агентських договорiв з юридичними особами резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та
клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; " ведення
кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй
валютi;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй
одиницi України;
Опис
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в
iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; " вiдкриття
кореспондентських рахункiв в банках (нерезидентiв) в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком
валютно-обмiнних операцiй);
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- валютни операцiй на валютному ринку України, яки належать до фiнансових
послуг згiдно зi статтею 4 Закону України « Про фiнансвовi полуги та державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг» та не зазначенi в абзацах другомусiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям
iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй ,
затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд
15.08.2011 № 281

Банкiвська дiяльнiсть, валютнi операцiї

16

26.10.2011

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Фiрма BERLEE
MANAGEVENT CORP.BVI.

д/н

Фiрма UBAROS INVEST
TRADE INC

д/н

Фiрма OXFORD
WORLDWIDE.LTD

д/н

ТОВ "Комерцiйноконсультацiйний центр"
СЛАВУТИЧ"

д/н

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

8021BRITISH VIRGIN
ISLANDS Zurich P.O. BOX
590
8021 BRITISH VIRGIN
ISLANDS Zurich P.O. BOX
590
8022BRITISH VIRGIN
ISLANDS Zurich
Beethovenstrasse 48

0

0

0

д/нУкраїна м.Кiїв
вул.Артема,18

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

15 фiзичних осiб.
Суркiс Григорiй Михайлович
Суркiс Iгор Рахмiльович
Усього

0
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
0
32.2
32.2
64.4

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Перший Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крашенiннiкова Наталя Альбертiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища,Днiпроперовський Нацiональний унiверситет,фiнанси, квалiфiкацiя - єкономiст
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння ПАТ "А-БАНК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.09.2015 3
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства: Заступники Голови
Правлiння на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку. Правлiння виконує такi функцiї:

а) органiзує та здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень
Зборiв i Наглядової Ради;
б) затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли та структурнi пiдроздiли Банку;
в) розглядає i вирiшує iншi питання дiяльностi Банку згiдно з Положенням «Про Правлiння», яке
затверджується Зборами, приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю
Банку;
г) затверджує стратегiчнi, бiзнес-плани та бюджети Банку в цiлому, його пiдроздiлiв та звiти про їх
виконання;
ґ) приймає рiшення про вiдкриття вiддiлень Банку, затвердження їх положень;
д) приймає рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi;
е ) приймає рiшення по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами
Банку в межах граничної суми, встановленої вiдповiдно до пiдпункту 25 п. 9.3.3 Статуту;
є) затверджує поточнi плани дiяльностi Банку та заходи, необхiднi для вирiшення його завдань;
ж) затверджує щорiчний кошторис, штатний розклад та посадовi оклади спiвробiтникiв Банку
(крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри та строки їх премiювання;
з) надає на затвердження Зборам акцiонерiв рiчний звiт та баланс Банку;
и) приймає рiшення про отримання i надання довгострокових кредитiв;
i) здiйснює формування фондiв, необхiдних для дiяльностi Банку;
ї) утворює пiдроздiли, необхiднi для виконання цiлей та завдань Банку;
й) надає вiдповiднi доручення керiвникам вiдокремлених пiдроздiлiв;
к) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Банку;
л) приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку;
м) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання
та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах,
якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi та/або не перевищує граничну суму, встановлену для Правлiння вiдповiдно до
пiдпункту «25» пункту 9.3.3 Статуту;
н) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує економiчнi
нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;
о) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим
договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. Керуючись ч.2 ст.32
Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо
винагороди(заробiтну плату )(в тому числi в натуральнiй), яку отримав протягом 2015 року.
Протягом 2015 року вiдбувались змiни у складi посадових осiб .
12.02.2015 року Наглядової Радою банку прийняти рiшення : 1. припинини повноваження панi
Крашенiннiкової Наталiї Альбертiвни в якостi Голови Правлiння Банку та вважати повноваження
панi Крашенiннiкової Наталiї Альбертiвни в якостi Голови Правлiння Банку такими, що втратили
чиннiсть з 16 лютого 2015 року; 2. обрати панi Крашенiннiкову Наталiю Альбертiвну Заступником
Голови Правлiння Банку та вважати повноваження панi Крашенiннiкової Наталiї Альбертiвни в
якостi Заступника Голови Правлiння Банку такими, що набирають чиннiсть з 16 лютого 2015 року;
3. до дати отримання письмової згоди Нацiонального банку України на вступ Кандаурова Юрiя
Васильовича на посаду Голови Правлiння Банку,обрати (призначити) панi Крашенiннiкову Наталiю
Альбертiвну тимчасово виконуючою обов'язки Голови Правлiння Банку.4. Пiсля отримання
письмової згоди Нацiонального банку України на вступ Кандаурова Юрiя Васильовича на посаду
Голови Правлiння Банку, припинити повноваження панi Крашенiннiкової Наталiї Альбертiвни в
якостi тимчасово виконуючої обов'язки Голови Правлiння Банку та обрати (призначити)
Крашенiннiкову Наталiю Альбертiвну Заступником Голови Правлiння Банку
03.09.215 року Наглядової Радою банку прийняти рiшення : Призначити членом Правлiння Крашенiннiкову Наталю Альбертiвну Першого Заступника Голови Правлiння А-Банку - керiвник

Бiзнесу по роботi з торговельними пiдприємствами
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Загальний стаж роботи 27 рокiв. Попередня посада Голова Правлiння ПАТ «А-БАНК» . Посадова
особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баканова Вiкторiя Генрiховна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - єлктроннi обчислювальнi
машини, 1990 р. Харькiвська фiлiя Української академiї банкiвської справи НБУ 2001р. Державний
iнститут перепiдготовки кадрiв промисловостi , спецiальность — фiнанси
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
керiвник напрямку обслуговування клiєнтiв банку ПАТ "А-Банк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.05.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Заступник Голови Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства. Статуту
Банку, Положення, рiшень Зборiв та Наглядової Ради, а також їх iнструкцiй. Заступник Голови
Правлiння на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку.
Правлiння виконує такi функцiї:
а) органiзує та здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень
Зборiв i Наглядової Ради;
б) затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли та структурнi пiдроздiли Банку;
в) розглядає i вирiшує iншi питання дiяльностi Банку згiдно з Положенням «Про Правлiння», яке
затверджується Зборами, приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю
Банку;
г) затверджує стратегiчнi, бiзнес-плани та бюджети Банку в цiлому, його пiдроздiлiв та звiти про їх
виконання;
ґ) приймає рiшення про вiдкриття вiддiлень Банку, затвердження їх положень;
д) приймає рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi;
е ) приймає рiшення по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами
Банку в межах граничної суми, встановленої вiдповiдно до пiдпункту 25 п. 9.3.3 Статуту;

є) затверджує поточнi плани дiяльностi Банку та заходи, необхiднi для вирiшення його завдань;
ж) затверджує щорiчний кошторис, штатний розклад та посадовi оклади спiвробiтникiв Банку
(крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри та строки їх премiювання;
з) надає на затвердження Зборам акцiонерiв рiчний звiт та баланс Банку;
и) приймає рiшення про отримання i надання довгострокових кредитiв;
i) здiйснює формування фондiв, необхiдних для дiяльностi Банку;
ї) утворює пiдроздiли, необхiднi для виконання цiлей та завдань Банку;
й) надає вiдповiднi доручення керiвникам вiдокремлених пiдроздiлiв;
к) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Банку;
л) приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку;
м) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання
та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах,
якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi та/або не перевищує граничну суму, встановлену для Правлiння вiдповiдно до
пiдпункту «25» пункту 9.3.3 Статуту;
н) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує економiчнi
нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;
о) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Керуючись ч.2 ст.32
Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та
щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2015 роцi переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (протокол
засiдання Наглядової ради вiд 25.05.2015).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав -керiвник напрямку обслуговування клiєнтiв банку ПАТ "АБанк". Загальний стаж роботи - 30 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Маркова Iрина Федорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут, спецiальнiсть - iнженер хiмiко-технолог,
1986 р. Нацiональна гiрнича академiя, спецiальнiсть - фiнанси, 2000 р.
6) стаж роботи (років)**
36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник головного бухгалтера ПАТ "А-БАНК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.03.2009 не обмежений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у трудовому договорi. Забезпечує
дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, вiдповiдно до нормативних
вимог Нацiонального банку України, складання i надання у встановленi строки фiнансової,
податкової та статистичної звiтностi, збереження бухгалтерської документацiї та її архiвування.
Органiзовує контроль за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються Банком, та
перевiрку стану бухгалтерського облiку у пiдроздiлах Банку. Бере участь у формуваннi служби
бухгалтерського облiку. Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому
договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим
договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.Керуючись ч.2 ст.32
Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо
винагороди(заробiтну плату )(в тому числi в натуральнiй), яку отримав протягом 2015 року.
Протягом 2015 року вiдбувались змiни у складi посадових осiб закiнчився строк повноважень три
роки як члена Правлiння , на новий строк до складу Правлiння не переобрана.
Перелiк попереднiх посад що обiймала посадова особа - бухгалтер-програмист, економiст,
начальник сектора бухгалтерiї, гл. бухг., заст. начальника департаменту касових операцiй, заст.
керiвника БПОИК, заст. начальника департаменту бухгалтерського облiку., заступник головного
бухгалтеру, головний бухгалтер.
3агальний стаж роботи 36 рокiв . Вiдомостi про iншi посади, якi обiймає посадова особа на iнших
пiдприємствах, вiдсутнi. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковалик Омелян Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1948
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор, ТОВ "IНВЕСТПРОЕКТ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014 3
9) Опис
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв Банку з числа членiв
Ревiзiйної комiсiї, обраних згiдно Статуту. Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено
Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю: Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до
покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння
Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: виконання
встановлених Зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку; виконання рiшень
Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству
i Статуту Банку; виконання рiшень по усуненню недолiкiв; що виявленi попередньою ревiзiєю;
стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо
правил розподiлуприбутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй; дотримання порядку,
передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами (учасниками); вжиття
Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi — вжиття
вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв
перерахувань до бюджету податкiв; вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i
вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу; використання коштiв
резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку; розглядає звiти
внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Зборам; стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансовогосподарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
розглядати кошториси витрат та плани Банку; здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Збори не вправi затверджувати звiт та
баланс, вимагати позачергового скликання Зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам
Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
повiдомляти Збори, а в перiод мiж ними — Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань
недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй
формi).
Змiни посадової особи протягом 2015 року не було.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - генеральний
директор . Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Генеральний директор ТОВ
"IНВЕСТПРОЕКТ"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лопата Iгор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1964
5) освіта**

вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2014 3
9) Опис
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про
Ревiзiйну комiсiю: Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та
перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту
Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: виконання встановлених Зборами планiв та
основних напрямкiв дiяльностi Банку; виконання рiшень Правлiння з питань фiнансовогосподарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку; виконання
рiшень по усуненню недолiкiв; що виявленi попередньою ревiзiєю; стан розрахункiв по акцiях з
акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлуприбутку, переваг
i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй; дотримання порядку, передбаченого установчими
документами, по оплатi акцiй акцiонерами (учасниками); вжиття Правлiнням заходiв по
недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi — вжиття вiдповiдних заходiв до
безпосереднiх винуватцiв; вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету
податкiв; вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що
випускаються, рух статутного капiталу; використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку,
що формуються за рахунок прибутку; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує
вiдповiднi пропозицiї Зборам; стан каси i майна Банку. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який
подається Правлiнням, а також каси та майна;
розглядати кошториси витрат та плани Банку; здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Збори не вправi затверджувати звiт та
баланс, вимагати позачергового скликання Зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам
Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
повiдомляти Збори, а в перiод мiж ними — Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань
недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй
формi).
Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ноженко Валентина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1947
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2014 3
9) Опис
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про
Ревiзiйну комiсiю: Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та
перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту
Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: виконання встановлених Зборами планiв та
основних напрямкiв дiяльностi Банку; виконання рiшень Правлiння з питань фiнансовогосподарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку; виконання
рiшень по усуненню недолiкiв; що виявленi попередньою ревiзiєю; стан розрахункiв по акцiях з
акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлуприбутку, переваг
i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй; дотримання порядку, передбаченого установчими
документами, по оплатi акцiй акцiонерами (учасниками); вжиття Правлiнням заходiв по
недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi — вжиття вiдповiдних заходiв до
безпосереднiх винуватцiв; вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету
податкiв; вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що
випускаються, рух статутного капiталу; використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку,
що формуються за рахунок прибутку; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує
вiдповiднi пропозицiї Зборам; стан каси i майна Банку. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який
подається Правлiнням, а також каси та майна;
розглядати кошториси витрат та плани Банку; здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Збори не вправi затверджувати звiт та
баланс, вимагати позачергового скликання Зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам
Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
повiдомляти Збори, а в перiод мiж ними — Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань
недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй
формi).
Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кандауров Юрiй Васiльович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут, спецiальнiсть - гiрничий iнженер, 1989 р.
Нацiональна гiрнича академiя, спецiальнiсть - фiнанси та кредит, 1998 р.
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРИВАТБАНК, Заступник Голови Правлiння Банку .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.09.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження Голови Правлiння:
- дiє без довiреностi вiд iменi Банку, представляє його iнтереси в усiх установах, органiзацiях i
пiдприємствах;
- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Правлiння Банку;
- затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку, якi стосуються оперативногосподарської дiяльностi Банку, розробляються згiдно вимог дiючого законодавства України та
затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Зборiв, Наглядової Ради та Правлiння,
затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Банку та
порядок здiйснення банкiвських операцiй, видає накази, обов’язковi для виконання працiвниками
Банку, затверджує
тарифи на послуги Банку;
- вирiшує питання пiдбору, пiдготовки i використання кадрiв, приймає на роботу та звiльняє з
роботи працiвникiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає порядок
оплати та заохочення працiвникiв, приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi
дiловi поїздки;
- визначає наказом по Банку головного бухгалтера Банку, який заступає на посаду пiсля надання
письмової згоди на це Нацiональним банком України;
- вчиняє вiд iменi Банку будь-якi правочини, з урахуванням обмежень, встановлених дiючим
законодавством та Статутом;
- видає довiреностi;
- здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, пов’язанi з дiяльнiстю Банку;
- приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання
та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах,
якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi та, при цьому, не перевищує граничну суму, встановлену для Голови
Правлiння вiдповiдно до пiдпункту «25» пункту 9.3.3 Статуту.
- Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Керуючись ч.2 ст.32
Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних

даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного
року.
Протягом 2015 року вiдбувались змiни у складi посадових осiб .
12.02.2015 року Наглядової Радою банку прийняти рiшення обрати пана Кандаурова Юрiя
Васильовича Головою Правлiння Банку (пiсля отримання письмової згоди Нацiонального Банку
України на вступ Кандаурова Юрiя васильовича на посаду Голови Правлiння Банку.
02.09.2016 Банк отримав лист про погодження Кандаурова Юрiя Васильовича на посаду Голови
Правлiння .
03.09.215 року Наглядової Радою банку прийняти рiшення : призначити Головою Правлiння
Кандаурова Юрiя Васiльовича
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник iндивiдуального бiзнесу, Керiвник бiзнесу
"Обслуговування iндивiдуальних клiєнтiв". Зальний стаж роботи - 29 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Спецiалiст з фiнансового монiторингу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Абрамець Антонiна Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1989
5) освіта**
Вища, Прiднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури , спецiальнiсть — облiк i
аудит , 2011 р.
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРИВАТБАНК, головний менеджер департаменту фiнансового монiторингу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.12.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Iншi права, обов'язки
i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Керуючись ч.2 ст.32
Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних
даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного
року.
У 2015 роцi обраний до складу Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради вiд
30.12.2015).

Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад що обiймав: старший касир, економiст, фахiвець з фiнансового
монiторингу. Загальний стаж роботи - 7 рокiв. Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає
посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
В.О. Голови Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiкун Лариса Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет , спецiальнiсть - хiмiя, 1992 р. Нацiональна
гiрнича академiя, спецiальнiсть - фiнанси та кредит, 1998 р.
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник генерального директора , ПрАТ «Телесистемi України»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.06.2015 Призначено на строк до моменту обрання Голови Наглядової ради Загальними зборами
акцiон
9) Опис
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них,
вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, пiдписує трудовий
договiр з Головою Правлiння Банку та з головним бухгалтером, здiйснює iншi повноваження,
передбаченi Статутом та положенням про Наглядову Раду. У разi неможливостi виконання
Головою Наглядової Ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв
Наглядової Ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом або положенням про
Наглядову Раду Банку. До компетенцiї Наглядової Ради належить 1) затвердження в межах своєї
компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками)
позачергових Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Зборах, обрання
Головуючого на Зборах повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до
законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв вiдповiдно до Статуту
Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених
законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами
(учасниками) права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених
законодавством України;
8) визначення кiлькiсного складу Правлiння Банку, призначення та звiльнення (обрання та
припинення повноважень) Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами
Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої
винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про
акцiонернi товариства»;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов
договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 Статуту Банку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про
проведення Зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 Статуту Банку та мають право на участь у Зборах
вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту Банку;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiя цiнних
паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати
їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй
особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2
Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її
вдосконалення контроль за виконанням рiшень Зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та
лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i
положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття
рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для
Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та
нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень,
вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та
цiнової полiтики;
28) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
29) подання пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Збори;
30) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;

31) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
32) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом,
вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
33) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
34) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх
статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до
пiдпункту «25» цього пункту;
35) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
36) вирiшення питань про участь Банку у групах;.
37) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi,
визначених Зборами;
38) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнесплану розвитку Банку;
39) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
40) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її
ефективнiстю;
41) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
42) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
43) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
44) визначення кредитної полiтики Банку;
45) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
46) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв
Банку;
47) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам
акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
48) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю
Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення
зовнiшнього аудиту;
49) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
50) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору,
що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
51) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними
здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Голова Наглядової Ради Банку обирається загальними зборами з числа членiв Наглядової ради
простою бiльшiстю голосiв .Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол
№ 1/2015 28.04.2015) обраний панi Сiкун Лариса Василiвна на посаду Члена Наглядової ради та
встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради. Засiданням Наглядової Ради
Банку прийнято рiшення вважати повноваження панi Сiкун Лариси Василiвни в якостi
Виконуючого обов’язки Голови Наглядової ради Банку такими , що набирають чинностi з
10.07.2015 року . (Протокол № 1вiд 10.07.2015)
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - заступник
генерального директора , ПрАТ «Телесистемi України» . Загальний стаж роботи — 26 рокiв.

Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: заступник генерального директора , ПрАТ
«Телесистемi України».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ромазанов Юрiй Магомедович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища, Київський державний унiверситет iм. Шевченка, спецiальнiсть — Мiжнародне право , 1980
р.
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ТОВ з iноземними iнвестiциями «Мiжнародна адвокатська компанiя
«Бi.Ай.еМ.»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.06.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками)
позачергових Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Зборах, обрання
Головуючого на Зборах повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до
законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв вiдповiдно до Статуту
Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених
законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами
(учасниками) права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених
законодавством України;
8) визначення кiлькiсного складу Правлiння Банку, призначення та звiльнення (обрання та
припинення повноважень) Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;

9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами
Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої
винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про
акцiонернi товариства»;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов
договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 Статуту Банку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про
проведення Зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 Статуту Банку та мають право на участь у Зборах
вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту Банку;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiя цiнних
паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати
їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй
особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2
Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її
вдосконалення контроль за виконанням рiшень Зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та
лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i
положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття
рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для
Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та
нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень,
вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та
цiнової полiтики;
28) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
29) подання пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Збори;
30) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
31) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
32) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом,
вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
33) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
34) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх

статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до
пiдпункту «25» цього пункту;
35) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
36) вирiшення питань про участь Банку у групах;.
37) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi,
визначених Зборами;
38) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнесплану розвитку Банку;
39) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
40) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її
ефективнiстю;
41) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
42) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
43) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
44) визначення кредитної полiтики Банку;
45) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
46) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв
Банку;
47) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам
акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
48) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю
Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення
зовнiшнього аудиту;
49) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
50) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору,
що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
51) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними
здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол № 1/2015 28.04.2015)
обраний пан Ромазанов Юрiй Магомедович на посаду Голови Наглядової ради . Засiданням
Наглядової Ради Банку прийнято рiшення про складання повноважень Пана Ромазанова Юрiя
Магомедовича в якостi Голови Наглядової ради, вважати повноваження пана Ромазанова Юрiя
Магомедовича з 10.07.2015 року в якостi члена Наглядової ради Банку. (Протокол № 1вiд
10.07.2015)
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - Генеральний
директор ТОВ з iноземними iнвестiциями «Мiжнародна адвокатська компанiя «Бi.Ай.еМ.» .
Загальний стаж роботи — 41 рiк. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Генеральний
директор ТОВ з iноземними iнвестiциями «Мiжнародна адвокатська компанiя «Бi.Ай.еМ.» , член
Спостережной ради ТОВ «КУА «МТIР Ессент Менеджмент».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кулiнський Григорiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1949
5) освіта**
Вища, Київський iнститут народного господарства iм. Д.С.Коротченка, спецiальнiсть —
органiзацiя механiзованої обробки економiчної iнформацiї, 1972 р.
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ВIНАНСОВИЙ КОНЦЕРН «СЛАВУТИЧ», Головний
бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками)
позачергових Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Зборах, обрання
Головуючого на Зборах повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до
законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв вiдповiдно до Статуту
Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених
законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами
(учасниками) права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених
законодавством України;
8) визначення кiлькiсного складу Правлiння Банку, призначення та звiльнення (обрання та
припинення повноважень) Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами
Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої
винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про

акцiонернi товариства»;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов
договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 Статуту Банку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про
проведення Зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 Статуту Банку та мають право на участь у Зборах
вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту Банку;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiя цiнних
паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати
їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй
особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2
Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її
вдосконалення контроль за виконанням рiшень Зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та
лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i
положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття
рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для
Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та
нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень,
вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та
цiнової полiтики;
28) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
29) подання пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Збори;
30) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
31) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
32) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом,
вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
33) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
34) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх
статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до
пiдпункту «25» цього пункту;
35) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
36) вирiшення питань про участь Банку у групах;.
37) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi,
визначених Зборами;

38) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнесплану розвитку Банку;
39) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
40) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її
ефективнiстю;
41) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
42) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
43) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
44) визначення кредитної полiтики Банку;
45) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
46) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв
Банку;
47) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам
акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
48) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю
Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення
зовнiшнього аудиту;
49) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
50) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору,
що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
51) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними
здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол № 1/2015 28.04.2015)
обраний пан Кулiнський Григорiй Миколайович на посаду Члена Наглядової ради та встановлено
виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради .
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв — Головний
бухгалтер . Загальний стаж роботи — 43 рокi. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: ТОВ
«УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ВIНАНСОВИЙ КОНЦЕРН «СЛАВУТИЧ», Головний
бухгалтер.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кудiн Олександр Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**

1976
5) освіта**
Вища, Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України , спецiальнiсть — Правознавство, 2001 р.
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «СТОК-БИЗНЕС» , директор. ДП «ГРАНТАВТО» , директор, ТОВ з iноземними iнвестiциями
«Мiжнародна адвокатська компанiя «Бi.Ай.еМ.» , юрист.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками)
позачергових Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Зборах, обрання
Головуючого на Зборах повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до
законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв вiдповiдно до Статуту
Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених
законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами
(учасниками) права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених
законодавством України;
8) визначення кiлькiсного складу Правлiння Банку, призначення та звiльнення (обрання та
припинення повноважень) Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами
Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої
винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про
акцiонернi товариства»;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов
договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 Статуту Банку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про
проведення Зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 Статуту Банку та мають право на участь у Зборах
вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту Банку;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;

18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiя цiнних
паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати
їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй
особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2
Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її
вдосконалення контроль за виконанням рiшень Зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та
лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i
положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття
рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для
Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та
нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень,
вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та
цiнової полiтики;
28) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
29) подання пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Збори;
30) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
31) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
32) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом,
вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
33) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
34) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх
статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до
пiдпункту «25» цього пункту;
35) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
36) вирiшення питань про участь Банку у групах;.
37) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi,
визначених Зборами;
38) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнесплану розвитку Банку;
39) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
40) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її
ефективнiстю;
41) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
42) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
43) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
44) визначення кредитної полiтики Банку;
45) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;

46) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв
Банку;
47) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам
акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
48) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю
Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення
зовнiшнього аудиту;
49) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
50) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору,
що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
51) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними
здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол № 1/2015 28.04.2015)
обраний пан Кудiн Олександр Вiкторович на посаду Члена Наглядової ради та встановлено
виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради .
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв — юрисконсульт,
юрист .Загальний стаж роботи- 20 рокiв. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: ТОВ
«СТОК-БИЗНЕС» , директор. ДП «ГРАНТАВТО» , директор, ТОВ з iноземними iнвестiциями
«Мiжнародна адвокатська компанiя «Бi.Ай.еМ.» , юрист.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiллер Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський Державний унiверситет, спецiальнiсть — економiка пiдприемницва» ,
2000 р.
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «КIНО ТЕМА» , директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками)
позачергових Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Зборах, обрання
Головуючого на Зборах повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до
законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв вiдповiдно до Статуту
Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених
законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами
(учасниками) права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених
законодавством України;
8) визначення кiлькiсного складу Правлiння Банку, призначення та звiльнення (обрання та
припинення повноважень) Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами
Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої
винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про
акцiонернi товариства»;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов
договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 Статуту Банку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про
проведення Зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 Статуту Банку та мають право на участь у Зборах
вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту Банку;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiя цiнних
паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати
їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй
особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2
Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її

вдосконалення контроль за виконанням рiшень Зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та
лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i
положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття
рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для
Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та
нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень,
вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та
цiнової полiтики;
28) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
29) подання пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Збори;
30) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
31) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
32) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом,
вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
33) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
34) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх
статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до
пiдпункту «25» цього пункту;
35) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
36) вирiшення питань про участь Банку у групах;.
37) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi,
визначених Зборами;
38) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнесплану розвитку Банку;
39) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
40) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її
ефективнiстю;
41) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
42) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
43) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
44) визначення кредитної полiтики Банку;
45) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
46) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв
Банку;
47) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам
акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
48) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю
Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення
зовнiшнього аудиту;
49) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
50) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору,
що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;

51) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними
здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол № 1/2015 28.04.2015)
обраний Мiллер Володимир Володимирович на посаду Члена Наглядової ради та встановлено
виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради за цивiльно-правовим договором на
оплатнiй основi за рахунок Товариства.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв -директор . Загальнiй
стаж роботi - 15 рокiв. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: ТОВ «КIНО ТЕМА» ,
директор.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карнаух Ольга Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища, Нацiональна металургiйна академiя України , спецiальнiсть - фiнанси , 2003 р.
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «БIЗНЕС АГРОЦЕНТР » ,заступник генерального директора з фiнансiв та єкономiки.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками)
позачергових Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Зборах, обрання
Головуючого на Зборах повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до
законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв вiдповiдно до Статуту
Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених
законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами
(учасниками) права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених
законодавством України;
8) визначення кiлькiсного складу Правлiння Банку, призначення та звiльнення (обрання та
припинення повноважень) Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами
Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої
винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про
акцiонернi товариства»;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов
договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 Статуту Банку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про
проведення Зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 Статуту Банку та мають право на участь у Зборах
вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту Банку;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiя цiнних
паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати
їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй
особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2
Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її
вдосконалення контроль за виконанням рiшень Зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та
лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i
положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття
рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для
Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та
нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень,
вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та
цiнової полiтики;
28) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю

Банку;
29) подання пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Збори;
30) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
31) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
32) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом,
вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
33) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
34) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх
статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до
пiдпункту «25» цього пункту;
35) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
36) вирiшення питань про участь Банку у групах;.
37) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi,
визначених Зборами;
38) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнесплану розвитку Банку;
39) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
40) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її
ефективнiстю;
41) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
42) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
43) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
44) визначення кредитної полiтики Банку;
45) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
46) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв
Банку;
47) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам
акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
48) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю
Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення
зовнiшнього аудиту;
49) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
50) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору,
що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
51) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними
здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол № 1/2015 28.04.2015)
обраний панi Карнаух Ольга Миколаївна на посаду Члена Наглядової ради та встановлено
виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради .
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв -економiст, старший
економiст, начальник департаменту, керiвник бiзнесу . Загальний стаж роботи — 12 рокiв. Посади,
якi обiймає на iнших пiдприємствах: ТОВ «БIЗНЕС АГРОЦЕНТР » ,заступник генерального

директора з фiнансiв та єкономiки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiкуш Сергiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут, спецiальнiсть — автоматика и телемеханiка, 1987 р.
Нацiональна гiрнича академiя, спецiальнiсть - фiнанси та кредит, 2000 р.
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ОАО «МТБ» ,Керiвник фiлiї банку.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.05.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Заступник Голови Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства. Статуту
Банку, Положення, рiшень Зборiв та Наглядової Ради, а також їх iнструкцiй. Заступник Голови
Правлiння на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку.
Правлiння виконує такi функцiї:
а) органiзує та здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень
Зборiв i Наглядової Ради;
б) затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли та структурнi пiдроздiли Банку;
в) розглядає i вирiшує iншi питання дiяльностi Банку згiдно з Положенням «Про Правлiння», яке
затверджується Зборами, приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю
Банку;
г) затверджує стратегiчнi, бiзнес-плани та бюджети Банку в цiлому, його пiдроздiлiв та звiти про їх
виконання;
ґ) приймає рiшення про вiдкриття вiддiлень Банку, затвердження їх положень;
д) приймає рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi;
е ) приймає рiшення по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами
Банку в межах граничної суми, встановленої вiдповiдно до пiдпункту 25 п. 9.3.3 Статуту;
є) затверджує поточнi плани дiяльностi Банку та заходи, необхiднi для вирiшення його завдань;
ж) затверджує щорiчний кошторис, штатний розклад та посадовi оклади спiвробiтникiв Банку
(крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри та строки їх премiювання;
з) надає на затвердження Зборам акцiонерiв рiчний звiт та баланс Банку;

и) приймає рiшення про отримання i надання довгострокових кредитiв;
i) здiйснює формування фондiв, необхiдних для дiяльностi Банку;
ї) утворює пiдроздiли, необхiднi для виконання цiлей та завдань Банку;
й) надає вiдповiднi доручення керiвникам вiдокремлених пiдроздiлiв;
к) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Банку;
л) приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку;
м) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання
та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах,
якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi та/або не перевищує граничну суму, встановлену для Правлiння вiдповiдно до
пiдпункту «25» пункту 9.3.3 Статуту;
н) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує економiчнi
нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;
о) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Керуючись ч.2 ст.32
Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та
щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2015 роцi переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (протокол
засiдання Наглядової ради вiд 25.05.2015).
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Загальний стаж роботи 39 рокiв. Попередня посада - Керiвник фiлiї банку. Посадова особа не
обiймає посад на iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Паспортні дані фізичної
Прізвище, ім'я, по батькові
особи (серія, номер, дата
Від загальної
посадової особи або повне
Кількість
видачі, орган, який видав)*
кількості акцій прості
найменування юридичної
акцій (штук)
або код за ЄДРПОУ
(у відсотках)
іменні
особи
юридичної особи
2
3
4
5
6

1
Голова
Кандауров Юрiй Васильович
Правлiння
Заступник
голови
Пiкуш Сергiй Петрович
правлiння
Першiй
Заступник
Крашенiннiкова Наталя
голови
Альбертiвна
правлiння
Заступник
голови
Баканова Вiкторiя Генрiхiвна
правлiння
Член Правлiння Абрамець Антонiна Сергiївна
Головний
Маркова Iрина Федорiвна
бухгалтер
В.о. голови
Сiкун Лариса Василiвна
Наглядової ради
Член Наглядової
Ромазанов Юрiй
ради
Магомедович
Член Наглядової
Кулiнський Григорiй
ради
Миколайович
Член Наглядової
Кудiн Олександр Вiкторович
ради
Член Наглядової
Карнаух Ольга Миколаївна
ради
Член Наглядової
Мiллер Володимир
ради
Володимирович
Голова
Ковалик Омелян
Ревiзiйної
Олександрович
комiсiї
Член ревiзiйної Лопата Iгор Миколайович

Кількість за видами акцій
прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника

7

8

9

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

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

комiсiї
Член ревiзiйної
комiсiї

Ноженко Валентина
Анатолiївна
Усього

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*
Суркiс Грiгорiй
Мiхайлович
Суркiс Iгор
Рахмiльович
Суркiс Свiтлана
Григорiвна
Суркiс Марина Iгорiвна

Місцезнаходження

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

прості
іменні

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

прості
іменні

Код за ЄДРПОУ

Усього

Кількість за видами акцій
прості на
привілейовані привілейовані на
пред'явника
іменні
пред'явника
Кількість за видами акцій
прості на
привілейовані привілейовані на
пред'явника
іменні
пред'явника

8085841

32.2

8085841

0

0

0

8085840

32.2

8085840

0

0

0

4042393

16.1

4042393

0

0

0

4042393
24256467

16.1
96.6

4042393
24256467

0
0

0
0

0
0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові
позачергові
Вид загальних
зборів*
X
Дата
28.04.2015
проведення
Кворум
90.0946
зборів**
Опис
Порядок денний (перелiк питань, якi запропонованi до розгляду та голосування):
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Розгляд звiту Правлiння ПАТ "А-БАНК" про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2014
роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
5. Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" про пiдсумки дiяльностi в 2014 роцi. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "А-БАНК" про результати перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звiту про аудит рiчної фiнансової звiтностi ПАТ
"А-БАНК" за 2014 рiк.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ "А-БАНК" за 2014 рiк.
9. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку ПАТ "А-БАНК" за пiдсумками роботи в 2014 роцi.
Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв ПАТ "А-БАНК".
10. Визначення основних напрямiв дiяльностi ПАТ "А-БАНК" на 2015 рiк.
11. Внесення змiн до Статуту ПАТ "А-БАНК" шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
12. Про внесення змiн до Положень ПАТ "А-БАНК", що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння
та контролю Товариства.
13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради ПАТ "АБАНК".
14. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
15. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК", встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами
Наглядової ради.
17. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" з числа обраних членiв Наглядової ради. За
результатами розгляду питань порядку денного було прийнято наступн i рiшення: 1.1.Для роз’яснення
щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв
голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов’язаних iз
забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї
передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР
"ПРИДНIПРОВ'Я".
1.2. Затвердити умови Договору № 3 вiд 18.03.2015 року про надання послуг по iнформацiйному та
органiзацiйному забезпеченню проведення загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ - БАНК", призначених на 28.04.2015 р., щодо виконання
повноважень лiчильної комiсiї, укладеного мiж ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я" та ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АКЦЕНТ - БАНК".
1.3.Обрати з числа працiвникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я" наступний склад Лiчильної комiсiї:
Голова лiчильної комiсiї – Якимяк Сергiй Володимирович;
член лiчильної комiсiї – Шпак Альона Миколаївна;
член лiчильної комiсiї – Фандiй Вiталiй Iванович. 2.1.Затвердити наступний Регламент проведення
загальних зборiв акцiонерiв:
- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
-вiдвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
- на виступи, довiдки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв
для голосування, форма i текст яких затвердженi у вiдповiдностi до законодавства рiшенням Наглядової
ради Товариства;
- голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування;

- у ходi загальних зборiв може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акцiонернi
товариства" перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня
приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах,
тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос. Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних
зборiв не може перевищувати трьох. Пропозицiя про оголошення перерви вважається процедурною
пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого
голосування без використання бюлетенiв для голосування.
- фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду окремих питань може бути
проведена виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв загальних зборiв або самих зборiв. Дане рiшення
приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах,
тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос, пропозицiя вважається процедурною
пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого
голосування без використання бюлетенiв для голосування. 3.1.Обрати секретарем загальних зборiв
акцiонерiв пана Хапатька Сергiя Георгiйовича. 4.1.Роботу Правлiння ПАТ "А-БАНК" в 2014 роцi
визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням
його установчих документiв.
4.2.Звiт Правлiння ПАТ "А-БАНК" про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2014 рiк затвердити. 5.1.Роботу Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" в 2014 роцi визнати задовiльною та
такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих
документiв.
5.2. Звiт Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" за 2014 рiк затвердити. 6.1.Роботу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБАНК" в 2014 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi
Товариства i положенням його установчих документiв.
6.2.Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "А-БАНК" про результати фiнансово-господарської дiяльностi
ПАТ "А-БАНК" в 2014 роцi затвердити. 7.1.Затвердити звiт та висновок ТОВ АФ "АленАудит" щодо
перевiрки фiнансової звiтностi ПАТ "А-БАНК" за 2014 рiк.
7.2.Визнати послуги ТОВ АФ "АленАудит" як якiснi i задовольняючi вимогам акцiонерiв банку.
8.1.Рiчний звiт та баланс ПАТ "А-БАНК" за 2014 рiк затвердити. 9.1.Затвердити прибуток у розмiрi 10
618 782, 98 грн. (десять мiльйонiв шiстсот вiсiмнадцять тисяч сiмсот вiсiмдесят двi гривнi 98 копiйок),
отриманий ПАТ "А-БАНК" за 2014 рiк.
9.2.Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку, отриманого ПАТ "А-БАНК" у 2014 роцi:
- 106 188,00 грн. (сто шiсть тисяч сто вiсiмдесят вiсiм гривень 00 копiйок), що складає 1,00% вiд суми
чистого прибутку за 2014 рiк вiдрахувати на формування загальних резервiв ПАТ "А-БАНК".
- 5 309 391,49 грн. (п'ять мiльйонiв триста дев'ять тисяч триста дев'яносто одна гривня 49 копiйок), що
складає 50,00% вiд суми чистого прибутку за 2014 рiк, вiдрахувати на поповнення резервного капiталу
ПАТ "А-БАНК".
- залишок прибутку у сумi 5 203 203, 49 грн. (п'ять мiльйонiв двiстi три тисячi двiстi три гривнi 49
копiйок) залишити нерозподiленим. 10.1.Основнi напрями дiяльностi ПАТ "А-БАНК" на 2015 рiк
затвердити. 11.1.Шляхом викладення Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦЕНТ-БАНК" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту, пов’язанi iз:
- змiною кiлькiсного складу Наглядової ради Банку;
- приведенням окремих положень Статуту Банку у вiдповiднiсть до змiн у дiючому законодавствi
України.
(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "А-БАНК" вiд 28.04.2015 р.).
11.2.Делегувати Головi Правлiння ПАТ "А-БАНК" право пiдпису Статуту ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2015 р.
11.3.Доручити Головi Правлiння ПАТ "А-БАНК" особисто або через представника Товариства на
пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну
реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства 28.04.2015 р. 12.1.Шляхом викладення в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до
дiючих внутрiшнiх Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлення та контролю
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК", а саме:
Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТБАНК";
Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК";
Положення про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК";
Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК".
12.2.Делегувати Головi Правлiння ПАТ "А-БАНК" право пiдпису Положень, що регламентують
дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, затверджених рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв 28.04.2015 р. 13.1. Припинити повноваження дiючих (на момент проведення Загальних
зборiв акцiонерiв 28.04.2015 р.) Голови та членiв Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
13.2. Вважати повноваження дiючих (на момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв 28.04.2015 р.)
Голови та членiв Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття

даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства 28.04.2015 р. 14.1.Встановити кiлькiсний
склад Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" – 6 (шiсть) осiб. 15.1. Обрати з 28.04.2015 року членами
Наглядової ради ПАТ "А-БАНК":
- Ромазанов Юрiй Магомедович
- Кулiнський Григорiй Миколайович
- Кудiн Олександр Вiкторович
- Сiкун Лариса Василiвна
- Мiллер Володимир Володимирович
- Карнаух Ольга Миколаївна 16.1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться
мiж ПАТ "А-БАНК" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК".
16.2.Встановити виконання обов'язкiв обраними членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК" за цивiльноправовими договорами на безоплатнiй основi.
16.4.Уповноважити Голову Правлiння ПАТ "А-БАНК" у встановленому законодавством України та
Статутом Товариства порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори мiж ПАТ "А-БАНК" та
обраними членами Наглядової ради ПАТ "А-БАНК". 17.1.Обрати на посаду Голови Наглядової ради
ПАТ "А-БАНК" з числа обраних членiв Наглядової ради Товариства пана Ромазанова Юрiя
Магомедовича.
17.2.Повноваження пана Ромазанова Юрiя Магомедовича на посадi Голови Наглядової ради ПАТ "АБАНК" вважати дiйсними з моменту обрання загальними зборами акцiонерiв Товариства 28.04.2015 р.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Аудиторська фiрма "Ален Аудит"

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ»

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

"ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я"

Товариство з обмеженою відповідальністю
35281710
49000 Україна Дніпропетровська д/н м.Днiпропетровськ
вул.Московська, 7 оф.7
Номер ліцензії або іншого документа на цей 4028
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію Аудиторської палати України
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
27.09.2007
Міжміський код та телефон
(056) 744-89-14
Факс
(056) 744-89-14
Вид діяльності
Аудиторська
Опис
Аудiторська фiрма проводить аудиторськi перевiрки з питань
пiдтверждження фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну
професiйну думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi
Товариства вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй
полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за
звiтний перiод.

Приватне акціонерне товариство
33248430
49000 Україна Дніпропетровська д/н м.Днiпропетровськ Набережна
Перемоги, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей АБ № 584786
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
02.08.2011
Міжміський код та телефон
(056) 390673
Факс
(056) 390673
Вид діяльності
страхування
Опис
Страхову дiяльнiсть «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ»
здiйснює на пiдставi лiцензiй Державної комiсiї з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України. «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ»
має 15 лiцензiй на надання добровiльних та обов'язкових видiв
страхування.

Товариство з обмеженою відповідальністю
31037030
49040 Україна Дніпропетровська д/н м.Днiпропетровськ провулок
Джинчарадзе, буд. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 534310
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.07.2010
Міжміський код та телефон
+38-056-765-72-96
Факс
+38-056-765-72-96
Вид діяльності
депозитарна дiяльнiсть зберiгача

Опис

послуги з iнформацiйного та органiзацiйного забезпечення проведення
загальних зборiв, послуги з повiдомлення акцiонерiв про рiшення,

Повне найменування юридичної особи або "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
04071 м. Київ д/н Київ Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ 271447
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту
або інший документ
iнформацiї України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
05.03.2015
Міжміський код та телефон
(044) 591-04-44
Факс
(044) 482-52-07
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть. Кодифiкацiя цiнних паперiв. Акредитований
центр сертифiкацiї ключiв
Опис
Депозитарний облiк цiнних паперiв – облiк цiнних паперiв та обмежень
прав на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв;обслуговування обiгу
цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв;обслуговування
корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах
клiєнтiв;зберiгання цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї
Центрального депозитарiю вiдповiдно до Закону, на рахунках у цiнних
паперах його клiєнтiв та облiк прав за цими цiнними
паперами;здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї) цiнних паперiв вiдповiдно
до мiжнародних норм; ведення реєстру кодiв цiнних паперiв. Надання
послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг
ЕЦП), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту
iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається КМУ)
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

ПРИДНIПРОВСЬКА ФОНДОВА БIРЖА

Приватне акціонерне товариство
25535920
49027 Дніпропетровська д/н Днiпропетровськ ВУЛИЦЯ
ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 33-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей 286834
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.03.2014
Міжміський код та телефон
(0562) 361-360
Факс
(0562) 361-351
Вид діяльності
Управлiння фiнансовими ринками
Опис
Внесення акцiй, вiдповiдно до Правил ПФБ до бiржевого списку та
забеспечує їч перебування у бiржевому списку.
Повне найменування юридичної особи або Внесення акцiй, вiдповiдно до Правил ПФБ до бiржевого списку та
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи забеспечує їч перебування у бiржевому списку.
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
35739406
Місцезнаходження
49050 Дніпропетровська д/н Днiпропетровськ пр. Гагарiна, буд. 137
Номер ліцензії або іншого документа на цей д/н
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію д/н
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

(056) 716-34-36
(056) 716-34-36
Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Надання послуг з органiзацiї скликання та проведення
чергових/позачергових загальних зборiв акцiонерiв , оформлення
результатiв зборiв. Надання послуг з проведення комплексу заходiв
щодо формування пакету документiв на погодження Статуту в НБУ.
Проведення комплексу заходiв з питання збiльшення розмiру статутного
капiталу та реєстрацiї випуску акцiй Банку в НКЦПФР. Товариство не
провадить дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО"

Товариство з додатковою відповідальністю
13622789
69068 Запорізька д/н Запорiжжя ПРОСПЕКТ МОТОРОБУДIВНИКIВ,
будинок 34
Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 299910
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
28.03.2007
Міжміський код та телефон
(061) 289-90-63, 289-90-66
Факс
(061) 289-90-63, 289-90-66
Вид діяльності
Стахування
Опис
Страхову дiяльнiсть "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО" здiйснює на
пiдставi лiцензiй Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України. "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО" має 23 лiцензii на
надання добровiльних та обов'язкових видiв страхування.
Повне найменування юридичної особи або ТОВ "Оцiночний стандарт"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
35952305
Місцезнаходження
01015 м. Київ д/н Київ вул. Московська буд.43\11.
Номер ліцензії або іншого документа на цей № 944/1
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію Фонд держмайна України
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
04.12.2015
Міжміський код та телефон
(066) 916-91-35
Факс
(066) 916-91-35
Вид діяльності
Оценка майна
Опис
Выполнение работ по оценке пакета акций.
Повне найменування юридичної особи або ТОВ "Оцiночний стандарт"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
35952305
Місцезнаходження
01015 м. Київ д/н Київ вул. Московська буд.43\11.
Номер ліцензії або іншого документа на цей № 944/1
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію Фонд держмайна України
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
04.12.2015
Міжміський код та телефон
(066) 916-91-35

Факс
Вид діяльності
Опис

(066) 916-91-35
Оценка майна
Выполнение работ по оценке пакета акций.

Повне найменування юридичної особи або «ЮРИДИЧНА ФIРМА САЄНКО ХАРЕНКО»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
33349698
Місцезнаходження
01034 м. Київ д/н Київ ВУЛИЦЯ ГОНЧАРА, будинок 42
Номер ліцензії або іншого документа на цей д/н
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію д/н
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
+380(44) 499 60 00
Факс
+380(44) 499 62 50
Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi права
Опис
Юридични, консультацiйнi та iншi пов'язанi з ними послуги, з питань
українського законодавства, представницва у судi.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску
1
2
17.06.2011

330/1/11/

Опис

Найменування
Міжнародний
Номінальна Кількість
органу, що
Тип цінного
Форма існування
ідентифікаційний
вартість акцій
акцій
зареєстрував
паперу
та форма випуску
номер
(грн)
(штук)
випуск
3
4
5
6
7
8
Державна комiсiя з
Акція проста
Бездокументарні
цiнних паперiв та
UA4000145767
бездокументарна
5.00
25112000
іменні
фондовому ринку
іменна
В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало.

9

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)
10

125560000.00

100

Загальна
номінальна
вартість (грн)

XI. Опис бізнесу
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ БАНК" створено i дiє згiдно iз Законом
України "Про господарськi товариства", Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Про цiннi папери та
фондовий ринок" та нормативно-правовмими актами Нацiонального банку України". Закрите
акцiонерне товариство "Акцент-Банк"є правонаступником Закритого акцiонерного товариства
"Український кредитний банк", який є правонаступником прав та обов"язкiв "Київського
приватного банку "Київаприватбанк" створеного за рiшення установчих зборiв та зареєстрованого
Нацiональним Банком України 30 жовтня 1992 року. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд
14.05.2009 р. тип Банку з ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК"
змiнено на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК". ПАТ «А-БАНК»
динамiчно розвивається та надає якiснi банкiвськi послуги переважно iндивiдуальним клiєнтам, до
17.06.2013 р. мав статус унiверсального банку, а з 17.06.2013р. набув статус спецiалiзованого банку
- «ощадний банк». У 2015 роцi у банку змiнився склад Наглядової ради та Правлiння. До
02.09.2015р. головою Правлiння ПАТ «А-БАНК» була Н.А.Крашенiннiкова, з 03.09.2015р. Ю.В.Кандауров. Вiдбулися змiни в структурi власностi банку, власниками iстотної участi стала
група пов'язаних осiб, з часткою участi 96,6%. Злиття, приєднання, подiл, видiлення та
перетворення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ-БАНК" у звiтному
перiодi не вiдбувалося.
Органiзацiйна структура управлiння ПАТ«А-БАНК» включає всi необхiднi форми контролю для
побудови ефективного i злагодженого механiзму: з боку акцiонерiв, Наглядової ради, Правлiння,
Ревiзiйної Комiсiї, Служби внутришнього аудиту над рiзними напрямками дiяльностi банку.
Розподiл повноважень, компетенцiй та пiдпорядкованостi органiв управлiння, а також принципи їх
взаємодiї, закрiпленi в Статутi банку та положеннях про органи управлiння.
Якiсне функцiонування Банку забезпечує гнучка та ефективна органiзацiйна структура управлiння
(ОСУ), що обумовлює рацiональний розподiл функцiональних обов'язкiв усерединi банкiв. По сутi
вона є комбiнованою, тому що мiстить ознаки широко розповсюджених у свiтовiй практицi видiв
органiзацiйної структури управлiння:
- горизонтальна (площинна), оскiльки в нiй видiлено лише 2 рiвнi управлiння:
"1-й рiвень - Головний офiс (ГО);
"2-й рiвень - Вiддiлення.
- дивiзiональна клiєнто- i функцiональноорiєнтована, тому що видiленi пiдтримуючi й бiзнесовi
дивiзiони (напрямки), якi зорiєнтованi на комплексне обслуговування певних груп клiєнтiв або
виконання комплексу однорiдних функцiй.
В структурi Банку видiляються:
"бiзнесовi напрямки, якi отримують дохiд у результатi прямого контакту iз клiєнтами. Їх на звiтну
дату 12,
"пiдтримуючi напрямки, що забезпечують необхiднi умови, для функцiонування iнших напрямкiв
дiяльностi пiдроздiлiв Банку, при цьому не вступаючи в прямий контакт iз клiєнтами. Таких
напрямкiв у Банку 10.
Для пiдготовки, обговорення та прийняття стратегiчних i важливих тактичних рiшень
безпосередньо пiд керiвництвом Голови Правлiння функцiонують колегiальнi органи:
"Правлiння Банку;
"Комiтет з управлiння активами та пасивами;
"Кредитний комiтет;
" Комитет по управлению инф. безопасностью”
- дивiзiональна регiональна, оскiльки регiональна мережа структурних пiдроздiлiв Банку
представлена у всiх адмiнiстративно-територiальних областей України .
Станом на 01.01.2016 року до складу А-Банка входять: "Головний офiс, розташований у м.
Днiпропетровськ, Україна;" 191 вiддiленнь
Протягом звiтного року кiлькiсть вiддiлень банку змiншилася на 4 вiддiленнь, загальна кiлькiсть

вiддiлень на кiнець року –191, якi знаходяться на всiй територiї України
Станом на кiнець дня 31.12.2015 року середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2015
р. - 1016, в т.ч. жiнок 849 з них 43 особи працюють за сумiсництвом, чисельнiсть позаштатних
працiвникiв 730 осiб ,. Фонд оплати працi у 2015 р. склав 109 620 тис.грн., у 2014 - 116 362 тис.грн.
Кадрова полiтика є чинним нормативним документом банку, яким повиннi керуватися менеджери
усiх ланок при управлiннi найважливiшим ресурсом банку, - трудовим. Призначення - забезпечити
успiшну реалiзацiю Стратегiї банку i єдиний пiдхiд до управлiння персоналом. Кадрова полiтика є
основою для розробки системи управлiння персоналом i формування усiх планових, а також
нормативно-методичних документiв банку. Мета кадрової полiтики банку - пiдвищення якостi
персоналу ПАТ А-БАНК i ефективностi його працi до рiвня кращiх найбiльших банкiв України.
Дiючи принципи кадрової полiтики:
прiоритетностi - формування персоналу здiйснюється на основi ефективного i утримання
висококвалiфiкованого персоналу;
правомiрностi - система управлiння персоналом повинна вiдповiдати законодавству України,
нормативним актам НБУ i нормативнiй базi банку;
цiлеспрямованостi - система управлiння персоналом повинна сприяти ефективнiй реалiзацiї
Стратегiї розвитку банку;
гнучкостi i оперативностi - система управлiння персоналом повинна швидко адаптуватися до змiн
Стратегiї розвитку банку i умов зовнiшнього середовища; збалансованостi iнтересiв спiвробiтникiв
i банку;
справедливостi - ротацiя персоналу i винагорода за його працю здiйснюється вiдповiдно до
результатiв дiяльностi спiвробiтникiв i рiвня їх професiйної компетентностi; прозоростi - система
управлiння персоналом має бути гранично простою для сприйняття, безконфлiктною i сприяючою
пiдвищенню iмiджу банку.
Змiст кадрової полiтики формується стосовно основних функцiй управлiння персоналом :
планування i монiторинг чисельностi, а також структури;
ротацiя (прийом, перемiщення, звiльнення);
професiйна пiдготовка;
органiзацiя працi, включаючи нормування, регламентацiю, створення робочих мiсць i так далi;
мотивацiя працi, включаючи оплату працi, а також додаткове матерiальне i нематерiальне
стимулювання;
Професiйна пiдготовка персоналу банку ведеться безперервно персонiфiкований по посадових
позицiях i спрямована на досягнення вiдповiдностi професiйної компетентностi спiвробiтникiв
Стратегiї розвитку банку.
Цi та деякi iншi функцiї реалiзуються службою персоналу тiснiй спiвпрацi, як з Головою Правлiння
(наприклад питання загальної стратегiї, або висування на посади), так i з вiдповiдними
структурними пiдроздiлами товариства, якi так чи iнакше беруть участь у розробцi та реалiзацiї
кадрової полiтики.

1)Асоцiацiя "Днiпровський Банкiвський Союз" Мiсцезнаходження об'єднання: Україна, 49000, м.
Днiпропетровськ, пр. Карла Маркса, 60 , офiс 519.
Опис
Асоцiацiя "Днiпровський Банкiвський Союз" (далi - Союз) - добровiльне об'єднання банкiв та
iнших юридичних осiб, зареєстрованих у вiдповiдностi до чинного законодавства. Союз створено
на пiдставi закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть", закону України "Про
пiдприємства в Українi", iнших чинних законодавчих актiв України, Статуту Союзу та
зареєстровано 21.12.1994р. (реєстрацiйний номер 10055-ОБ). Союз дiє згiдно Цивiльного Кодексу
України на всiй територiї України та за її межами. Союз здiйснює свою дiяльнiсть у взаємодiї з

органами державної влади, мiсцевого самоврядування, суспiльними та iншими органiзацiями,
установами та пiдприємствами, в тому числi i мiжнародними. Дiяльнiсть Союзу фiнансується за
рахунок вступних i членських внескiв, благодiйної допомоги та iнших джерел. Союз є
неприбутковою органiзацiєю, утворений лише як договiрне об'єднання, яке не є господарським
товариством чи пiдприємством. Метою Союзу є створення умов для реалiзацiї статутних цiлей та
задач учасникiв Союзу. Союз не допускає можливостi здiйснення вирiшального впливу на
господарську дiяльнiсть учасникiв або погодження їх конкурентної поведiнки. Основними
задачами Союзу є: - захист прав та iнтересiв учасникiв Союзу в органах державної влади,
суспiльних, а також в iнших органiзацiях, установах та пiдприємствах як в Українi, так i за
кордоном; - формування професiйної цiлiсностi та етики, спираючись на фундаментальнi основи
добросовiсної конкуренцiї; - сприяння банкам в проведеннi (реалiзацiї) фiнансових програм,
координацiя господарської дiяльностi учасникiв без права втручання в їх виробничу й комерцiйну
дiяльнiсть, прийняття управлiнських рiшень; - органiзацiйне забезпечення спiльних
довготермiнових програм; - створення ефективної системи iнформацiйного абезпечення та
впровадження нових банкiвських технологiй; - вирiшення взаємних претензiй за допомогою
постiйно дiючого Третейського суду, утвореного в межах Союзу; - участь в розробцi та суспiльнiй
експертизi законодавчих та iнших нормативних актiв про банкiвську дiяльнiсть. З етою досягнення
намiчених цiлей Союз здiйснює: - захист прав та iнтересiв учасникiв Союзу в органах державної
влади, суспiльних, а також в iнших органiзацiях, установах та пiдприємствах як в Українi, так i за
кордоном; - узгоджує свою дiяльнiсть з Нацiональним банком України, представляє iнтереси
Союзу в органах державної влади та мiсцевого самоврядування з питань нормативно-правового
врегулювання загальних засад функцiонування на ринку банкiвських послуг; - роз'яснює цiлi
Союзу шляхом органiзацiї лекцiй, дискусiй, семiнарiв i конференцiй, виступiв у засобах масової
iнформацiї, надання консультацiй, залучення мiсцевих i закордонних спецiалiстiв-консультантiв; формує систему професiйної пiдготовки учасникiв, регулярно публiкує iнформацiю про роботу
Союзу та її учасникiв, про галузевi проблеми, iноземний досвiд; - розповсюджує передовий досвiд
використання ефективних технологiй, впровадження заходiв зниження витрат, тощо; - органiзовує
аналiтичну роботу з питань менеджменту та маркетингу на ринку банкiвських послуг i
розповсюджує результати цих робiт серед учасникiв Союзу; - надає методичну допомогу
учасникам пiд час усунення недолiкiв у роботi чи пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв учасникiв
Союзу; - органiзує симпозiуми, семiнари, виставки, обмiн досвiдом роботи, сприяє встановленню
дiлових контактiв; - здiйснює iнформацiйно-методичне обслуговування банкiв - учасникiв Союзу
та iнших банкiвських установ на договiрних засадах або на пiдставi рiшень керiвного органу; здiйснює рекламно-видавницьку дiяльнiсть, спрямовану на виконання статутних задач; ознайомлює громадськiсть з дiяльнiстю банкiв, їх роллю в економiчному життi України,
зберiгаючи при цьому комерцiйну таємницю; - спiвпрацює з вiтчизняними, зарубiжними
банкiвськими союзами, асоцiацiями, якi входять в коло iнтересiв Союзу; - сприяє створенню умов
для виходу учасникiв на закордоннi ринки. Банк є членом Союзу з 16.04.1998р. Позицiя емiтента в
структурi об'єднання - Член Союзу.
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб
Мiсцезнаходження об'єднання: Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, 32А.
Опис
У 1998 роцi Президентом України був пiдписаний Указ "Про заходи щодо захисту прав фiзичних
осiб - вкладникiв комерцiйних банкiв", яким було затверджене Положення про порядок створення
Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi - Фонд), формування та використання його
коштiв. 23 лютого 2012 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про систему
гарантування вкладiв фiзичних осiб", який набув чинностi 22 вересня 2012 року. Фонд є
установою, яка виконує спецiальнi функцiї у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб та
виведення неплатоспроможних банкiв з ринку. Основним завданням Фонду є забезпечення
функцiонування системи гарантування вкладiв фiзичних осiб та виведення неплатоспроможних
банкiв з ринку. Керiвними органами Фонду є адмiнiстративна рада та виконавча дирекцiя.
Адмiнiстративна рада Фонду складається з п’яти осiб - один представник Кабiнету Мiнiстрiв
Українi, два представники Нацiонального банку Українi, один представник профiльного комiтету

Верховної Ради України та директор – розпорядник Фонду (за посадою). Виконавча дирекцiя
Фонду здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Фонду. Фонд гарантує вклади громадян, якi
розмiщенi в учасниках (тимчасових учасниках) Фонду в нацiональнiй та iноземнiй валютi,
включаючи вiдсотки, в розмiрi вкладiв, але не бiльше 200 000 грн. по вкладах незалежно вiд
кiлькостi вкладiв в одному банку. Банк є учасником Фонду з 02.09.1999р. Позицiя емiтента в
структурi об'єднання - Учасник Фонду.
Емiтентом не провадиться спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
Облiкова полiтика – це сукупнiсть методiв ведення бухгалтерського облiку, первинного
спостереження, вартiсного вимiру, поточного угрупування i пiдсумкового узагальнення фактiв
господарської та фiнансової дiяльностi з метою подальшого прийняття управлiнських рiшень по
пiдвищенню ефективностi роботи банку.
Облiкова полiтика ПАТ «А-БАНК» розроблена вiдповiдно до приведеного перелiку нормативноправових актiв нацiонального банку України, нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку, стандартiв МСБО та МСФЗ, що регулюють економiчний та iнший взаємозв’язок мiж
фiнансовими установами та суб’єктами iнших форм господарювання:
Цивiльний кодекс України № 435-IV вiд 16.01.2003 р. iз змiнами i доповненнями;
Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 р. iз змiнами i доповненнями;
Податковий кодекс України № 2755-VI вiд 02.12.2010 р. iз змiнами i доповненнями;
Закон України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» № 2121-III вiд 07.12.2000 р. iз змiнами i
доповненнями;
Закон України «Про Нацiональний банк України» № 679-XIV вiд 20.05.1999 р. iз змiнами i
доповненнями;
Закон країни «Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi» № 2346-III 05.04.2001 р. iз
змiнами i доповненнями;
Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд
16.07.1999 р. iз змiнами i доповненнями;
«Iнструкцiя про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi», затверджена Постановою
Правлiння Нацiонального банку України № 368 вiд 28.08.2001 р., iз змiнами i доповненнями;
«Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в банках України», затверджене
Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 566 вiд 30.12.1998 р., iз змiнами i
доповненнями;
«Iнструкцiя з бухгалтерського облiку кредитних, вкладних (депозитних) операцiй та формування i
використання резервiв пiд кредитнi ризики в банках України», затверджена Постановою Правлiння
Нацiонального банку України № 481 вiд 27.12.2007 р., iз змiнами i доповненнями;
«Iнструкцiя з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв банкiвУкраїни»,
затверджена Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 480 вiд 20.12.2005р., iз
змiнами i доповненнями;
«Положення про органiзацiю операцiйної дiяльностi в банках України», затверджене Постановою
Правлiння Нацiонального банку України № 254 вiд 18.06.2003 р., iз змiнами i доповненнями;
Постанова Правлiння Нацiонального банку України №400 вiд 22.06.2015 р. «Про затвердження
Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в
банках України»;
«Правила бухгалтерського облiку доходiв i витрат банкiв України», затвердженi Постановою
Правлiння Нацiонального банку України №255 вiд 18.06.2003 р.;

МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду»;
МСБО 12 «Податок на прибуток»;
МСБО 16 «Основнi засоби»;
МСБО 17 «Оренда»;
МСБО 18 «Дохiд»;
МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв»;
МСБО 23 «Витрати на позики»;
МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони»;
МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання»;
МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв»;
МСБО 37 «Резерви, умовнi зобов'язання та умовнi активи»;
МСБО 38 «Нематерiальнi активи»;
МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка»;
МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»,
МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»;
МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти» ;
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти»;
МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
Основоположнi припущення облiкової полiтики банку:
Облiк за методом нарахування - фiнансова звiтнiсть складається за методом нарахування. Згiдно з
цим методом, результати операцiй та iнших подiй визнаються за фактом їх здiйснення, а не тодi,
коли грошовi кошти або їх еквiваленти отриманi або сплаченi.
Безперервнiсть дiяльностi - його дiяльнiсть продовжуватиметься в неосяжному майбутньому
(розглядається як безперервна принаймнi протягом 12 мiсяцiв з дати пiдготовки фiнансової
звiтностi) i не iснує нiяких намiрiв i зобов'язаньлiквiдувати або зупинити дiяльнiсть.
Основнi якiснi характеристики облiкової полiтики банку:
Зрозумiлiсть — iнформацiя, яка наводиться у фiнансових звiтах, повинна бути доступною,
розрахованою на розумiння її користувачами за умови, що вони мають достатнi знання в сферi
дiлової та економiчної дiяльностi, бухгалтерського облiку i прагнуть вивчати iнформацiю з
достатньою ретельнiстю, винятком є iнформацiя про складнi питання, якi повиннi бути
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi через їхню важливiсть для прийняття користувачами
економiчних рiшень. Актуальнiсть - iнформацiя актуальна, якщо вона впливає на економiчнi
рiшення користувачiв, допомагаючи їм оцiнювати минулi, теперiшнi i майбутнi подiї,
пiдтверджувати чи виправляти їх минулi оцiнки.
Достовiрнiсть - iнформацiя також повинна бути достовiрною, тобто не має мiстити помилок i
перекручень. Показники звiтностi повиннi бути об'єктивними, обґрунтованими, перевiреними
даними поточного облiку i пiдтвердженими вiдповiдними документами.
Порiвняннiсть - користувачi повиннi мати можливiсть зiставляти фiнансовi звiти банку за рiзнi
перiоди та фiнансовi звiти рiзних пiдприємств.
Послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування Банком обраної облiкової полiтики.
Автономнiсть - активи та зобов'язання Банку вiдокремленi вiд активiв i зобов'язань його власникiв
та iнших банкiв (пiдприємств).
Другоряднi якiснi характеристики облiкової полiтики банку:
Суттєвiсть - iнформацiя вважається суттєвою, якщо її вiдсутнiсть або перекручення можуть
вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на пiдставi фiнансової звiтностi.
Переважання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi
вiдповiдно до їх сутi та економiчного змiсту.
Нейтральнiсть- iнформацiя, що мiститься у фiнансовiй звiтностi, повинна бути нейтральною, тобто
повинна бути неупередженою.
Обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, якi повиннi запобiгати
заниженню оцiнки зобов'язань i витрат та завищенню оцiнки активiв i доходiв банку.
Повнота - всi банкiвськi операцiї реєструються за рахунками бухгалтерського облiку без будь-яких
виняткiв; фiнансова звiтнiсть мiстить всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки

операцiй Банку.
Стримуючi фактори для облiкової полiтики банку:
Своєчаснiсть - керiвництву банку необхiдно знайти оптимум мiж вигодами своєчасного подання
звiтностi та надiйнiстю iнформацiї. Найдостовiрнiша iнформацiя втрачає своє значення, якщо вона
надана користувачам несвоєчасно.
Спiввiдношення мiж вигодами i витратами - вигоди вiд використання iнформацiї, повиннi
перевищувати витрати на її формування та подання. Оцiнка економiчних вигод i витрат є
предметом професiйного судження.
Вище зазначенi принципи базуються на Мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку та
фiнансової звiтностi та на стандартах Нацiонального банку України вiдносно банкiвської
дiяльностi та складання фiнансової звiтностi.
Основнi елементи фiнансової звiтностi та об'єкти бухгалтерського облiку - це Концептуальна
основа складання та подання фiнансових звiтiв МСФЗ, що визначає:
елементи, якi безпосередньо пов’язанi з визначенням фiнансового становища в Звiтi по фiнансовий
стан (Баланс): активи, зобов’язання, капiтал;
елементи, якi безпосередньо пов’язанi з оцiнкою дiяльностi в Звiтi про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати): доходи, витрати.
Порядок ведення облiку операцiй, якi здiйснює банк, регламентується окремими внутрiшнiми
документами, якi є складовими Облiкової полiтики банку. У них висвiтлено особливостi органiзацiї
бухгалтерського облiку таких операцiй.
Вiдповiдно до принципу єдиного грошового вимiрника бухгалтерський облiк Банку ведеться в
гривнях. Показники фiнансової звiтностi зазначаються в тисячах гривень. Активи, зобов’язання,
доход i витрати Банк вiдображає в фiнансовiй звiтностi розгорнуто.
Чтобы включить программу чтения с экрана, нажмите быстрые клавиши Ctrl+Alt+Z.. Для
просмотра списка быстрых клавиш нажмите быстрые клавиши Ctrl+косая черта..

Банк надає повний спектр послуг у вiдповiдностi до законодаства, статутних документiв та
одержаних лiцензiй:
1.Кредитнi картки:
- Унiверсальна
- Gold
2. Депозити
- Стандарт термiновий
- стандарт
- А-вклад
- Послуга «Стандарт безподатковий для пенсiонерiв, одержувачiв зарплати i соцiальних виплат»
- Послуга «Скарбничка»
3.Пенсiйна програма
4.Кредiти на будь-який товар
5.Быстрые наличные
6.Ломбардне кредитування
7.Вклад "Депозитний сертифiкат"
8.Платiжнi картки
9.Строковi платiжнi перекази:
- Western Union
- Золота корона
- Ria
- Coinstar
- PrivatMoney
- S.W.I.F.T

- UniStream
- MoneyGram
10. Платiжi i касовi операцiї
Протягом звiтного року ПАТ «А-БАНК» здiйснив придбання основних засобiв та нематерiальних
активiв на суму 9 771 тис. грн. з них найбiльшi:
Транспортнi засоби на суму 6 104 тис. грн.,
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 1 902 тис. грн.
Iншi необоротнi матерiальнi активи 1 365 тис. грн. Вiдчуждення активiв за останнi п'ять рокiв не
було.

28.05.2015 р укладений мiж ПАТ «А-БАНК» та Сiкун Л..В.: цивiльно-правовий договiр з Членом
Наглядової Ради.
28.05.2015р укладений мiж ПАТ «А-БАНК» та Ромазанов Ю.М.: цивiльно-правовий договiр з
Членом Наглядової Ради .
28.05.2015р укладений мiж ПАТ «А-БАНК» та Кудiн О.В.: цивiльно-правовий договiр з Членом
Наглядової Ради.
28.05.2015р укладений мiж ПАТ «А-БАНК» та Кулiнський Г.М.: цивiльно-правовий договiр з
Членом Наглядової Ради.
28.05.2015р. укладений мiж ПАТ «А-БАНК» та Мiллер В.В.: цивiльно-правовий договiр з Членом
Наглядової Ради.
28.05.2015р. укладений мiж ПАТ «А-БАНК» та Карнаух О.М.: цивiльно-правовий договiр з Членом
Наглядової Ради .

Основнi засоби знаходятся, як за мiсцем знаходження товариства м. Днiпропетровськ
вул.Батумська ,11 так i за мiсцем знаходження вiддiлень банку У власностi знаходиться
примiщення за адресою м. Київ, вул. Перемоги, буд.39. Примiщення вiддiлень знаходяться в
орендi. .Первiсне визнання основних засобiв Банк здiйснює за собiвартiстю, яка складається iз
фактичних витрат на придбання, та витрат по приведенню їх у стан, придатний до використання.
Об'єкт основних засобiв або нематерiальнiй об'єкт визнається у якостi активу, якщо є ймовiрнiсть
одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використання, i його вартiсть може
бути достовiрно визначена. Вартiсть примiщень переоцiнюється з достатньою регулярнiстю, щоб
забезпечити вiдсутнiсть суттєвої рiзницi мiж їхньою балансовою вартiстю та сумою, визначеною
на основi справедливої вартостi, станом на кiнець звiтного перiоду. Основнi засоби
використовуються за призначенням. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Значних
правотчинiв вiдносно основних засобiв протягом року не було. Товариство має орендованi основнi
засоби. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно
iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби утримуються
за рахунок власних коштiв . Умови користування основних засобiв: будiвлi потребують ремонту ,
iншi основнi засоби в задовiльному станi. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на
використаннi активiв пiдприємства не вiдомi. Основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування
не купувалися. У 2016 роцi товариство не має планiв капiтального будiвництва, розширення або
удосконалення основних засобiв не планує.
Помiрне зростання свiтової економiки у 2015 роцi, слабкий зовнiшнiй попит та подальше
зниження цiн на сировину зумовлювали в цiлому несприятливi зовнiшнi умови для економiки
України, яка характеризувалася вiдпливом приватного капiталу та зростанням премiї за ризик за
суверенними кредитно - дефолтними свопами, погiршенням ставлення iнвесторiв до фiнансових

активiв країни, девальвацiонним тиском на нацiональну валюту.
Анексiя Автономної Республiки Крим та вiйськовий конфлiкт на сходi країни з початку 2014 року
вiдiграли вирiшальну роль у посиленнi iснуючих дисбалансiв в нацiональнiй економiцi i в 2015
роцi.
Руйнування виробничих потужностей ряду пiдприємств, якi опинились у зонi конфлiкту, наявнiсть
територiї, непiдконтрольної владi, логiстичнi проблеми, що виникли внаслiдок руйнування
транспортної iнфраструктури, спричинили дефiцит енергоресурсiв та сировини, призупинення
роботи основних металургiйних, коксiвних, хiмiчних та добувних пiдприємств на сходi країни.
У 2015 роцi внутрiшнє валове виробництво України скоротилося на 10,4%, iнфляцiя за пiдсумками
року становить 43,3%.
39% доходiв зведеного бюджету України (252 млрд. грн.) у 2015 роцi були забезпеченi за рахунок
iнфляцiї, девальвацiї, нових податкiв i зборiв, пiдвищенням податкових ставок, разовими доходами
та емiсiєю гривнi.
Унаслiдок зростання рiвня негативно класифiкованої заборгованостi банки змушенi були
створювати значнi резерви за активними операцiями, що неминуче негативно вплинуло на рiвень
капiталiзацiї банкiвських установ.
За 2015 рiк кiлькiсть банкiв, якi мають банкiвськi лiцензiї Нацiонального банку України,
скоротилася з 163 до 117 банкiв (за 2014р.- з 180 до 163).
Потягом звiтного року банком виплачено штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) на загальну
суму 701687,36 гривень.
Фiнансування дiяльностi ПАТ "А-БАНК" здiйснюється переважно за рахунок власного капiталу та
залучених коштiв юридичних та фiзичних осiб. Для ефективного використання фiнансових
ресурсiв i забезпечення найбiльшої прибутковостi операцiй банку при мiнiмiзацiї всiх пов'язаних з
ними ризикiв банком здiйснюється комплексне управлiння активами. Головна мета Банку при
управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi дотримання вимог до капiталу, встановлених
Нацiональним банком України та спроможностi Банку функцiонувати як безперервно дiюче
пiдприємство.
Згiдно з iснуючими вимогами до рiвня капiталу, встановленими НБУ, банки повиннi пiдтримувати
показник спiввiдношення капiталу та активiв, зважених на ризик (“норматив адекватностi
капiталу" - за українськими нормативними вимогами), вище певного встановленого мiнiмального
показника. Банк вважає, що вiн має достатнiй капiтал для фiнансування планового розширення
свого бiзнесу. Банк вiдповiдає нормативним вимогам щодо показника адекватностi капiталу.
Протягом звiтного перiоду вiдсутнi порушення нормативу адекватностi капiталу та станом на
кiнець дня 31 грудня 2015 р. його значення становить 10,67% при нормативному значеннi не
менше 10%.
Протягом 2014 року банком укладено 9 договора, якi станом на 31.12.2015 не було виконано.
Загальна сума укладених у 2015, але не виконаних договорiв становить 134 тис. гривень.
Оскiльки предметом зазначених договорiв є придбання банком обладнання та послуг, прибуткiв вiд
їх виконання не очiкується.
Вимiрюванi цiлi на 2016–2017 рр.: Вiдновлення зв'язку з клiєнтами. Пiдвищення охоплення
внутрiшнiх клiєнтiв та вхiдного клiєнтопотiку банкiвськими продуктами. Пiдвищення керованостi
продажiв i доведення кiлькостi спiвробiтникiв якi виконують нормативи до 80%. Пiдвищення
платiжностi карт в два рази. Освоїти доставку карт - новим клiєнтам i клiєнтам яким необхiдний
перевипуск карти.
Чтобы включить программу чтения с экрана, нажмите быстрые клавиши Ctrl+Alt+Z.. Для

просмотра списка быстрых клавиш нажмите быстрые клавиши Ctrl+косая черта..

Всi експерименти в банку регламентуються наступними правилами:
Рiвнiсть умов - зовнiшня i внутрiшня середу експериментальних i контрольних об'єктiв повинна
бути однаковою i вiдрiзнятися тiльки за iнновацiйними параметрами, а результати — порiвняннi.
Цiлеспрямованiсть - результати експерименту повиннi сприяти успiшнiй реалiзацiї Стратегiї Банку
Комплекснiсть - у процесi експерименту повиннi бути охопленi всi види дiяльнiсть, пов'язанi з
впровадженням iнновацiї, i розглянутi всi позитивнi i негативнi його наслiдки;
Конкретнiсть - гiпотеза й контрольнi параметри експерименту повиннi мати точну якiсну i
кiлькiсну визначенiсть, а етапи - чiтко прописанi, тобто вiдповiдати на питання: що, як, хто i коли
повинен робити;
Забезпеченiсть - всi етапи експерименту, повиннi бути укомплектованi необхiдними ресурсами
(трудовими, фiнансовими, iнформацiйними та матерiально — технiчними);
Економiчна безпека експерименту - ймовiрнiсть виникнення збиткiв або разових втрат повинна
зводитися до мiнiмуму.
Чистота експерименту - виключення впливу випадкових, що не експериментальних факторiв на
отриманi в ходi експерименту результати.
Експеримент - це перевiрка ефективностi впроваджуваних iнновацiй (продукту, послуги,
технологiї), заснована на спостереженнi за змiною результатiв дiяльностi пiдроздiлiв банку.
Гiпотеза експерименту - передбачувана реакцiя експериментальних об'єктiв на iнновацiю.
Експериментальний об'єкт - це пiдроздiли банку, в яких вiдбувається впровадження iнновацiй
(продукту, послуги, технологiї).
Контрольний об'єкт - це пiдроздiл банку, порiвняний з експериментальним за низкою ознак
(показниками дiяльностi, чисельностi персоналу, органiзацiйну структуру, реалiзованих бiзнеспроцесiв та iнше), але в якому не впроваджуються iнновацiї, намiченi в експериментальному
об'єктi.
Контрольнi параметри - це однаковi, як для експериментального, так i для контрольного об'єктiв
показники, якi повиннi змiнитися пiд впливом iнновацiї.
Контрольнi параметри, є iндикаторами наявностi причинно-наслiдкового зв'язку i вiдображаються
в гiпотезi.
Прикладами, контрольних параметрiв може бути: обсяг продажiв, витрати, час на виконання
операцiї, кiлькiсть клiєнтiв i т.п.
Учасники експерименту - це персонал експериментальних i контрольних об'єктiв, а також члени
робочої групи, очолюваної Модератором експерименту i створеної для управлiння ним.
В учасникiв експерименту є рiзнi ролi:
1. Модератор експерименту - виконує керуючi функцiї з реалiзацiї експерименту паралельно з
основними посадовими обов'язками:
а) планування експерименту;
б) управлiння експериментом;
в) координацiя дiяльностi членiв команди експерименту;
г) мотивацiя i розвиток команди експерименту.
2. Член робочої групи - спiвробiтник банку, вiдповiдальний за якiсну i своєчасну реалiзацiю
завдань, що виконуються в рамках експерименту
а) органiзацiя виконання робiт по закрiпленiй завданню експерименту;
б) контроль пiдготовки звiтностi про виконання закрiплених завдань по експерименту.
Видiляються наступнi етапи реалiзацiї експерименту:
- Iнiцiювання;
- Планування;
- Вiдкриття;
- Виконання i монiторинг;

- Пiдведення пiдсумкiв.
При пiдтвердженнi гiпотези експерименту готується наказ про запуск iнновацiї.
Протягом звiтного року банк був стороною у 161 судовiй справi. Але за жодною з них не
розглядались позовнi вимоги на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок
звiтного перiоду.
За останнi три роки банк успiшно розвивається, нарощує капiтал, працює прибутково.
Робота в Банку органiзована i здiйснюється на належному рiвнi.
Згiдно рiшення Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту)
платiжних вiд 31 грудня 2015 року № 657 про розподiл банкiв на групи на 2016 рiк ПАТ «АБАНК» вiдноситься до банкiв II групи (банки, частка активiв яких менше 0,5% активiв банкiвської
системи). ПАТ «А-БАНК» на початок 2016р. займає 6 позицiю iз 75 банкiв в II групi (в 2015р.
займав 26 позицiю зi 33 банкiв в III групi).
Згiдно рейтингiв Асоцiацiї українських банкiв (www.aub.org.ua) в груднi 2015 р. серед 78 банкiв
України ПАТ «А-БАНК» за основними показниками
займав наступнi мiсця:
фiнансовий результат 54,7 млн.грн.- 7 мiсце (в 2014г. – 22 мiсце, у 2013р.- 35 мiсце, у 2012 р.- 61
мiсце , в 2011р.- 114 мiсце);
активи 3336 млн.грн. – 28 мiсце (в 2014р.- 44 мiсце, у 2013р.- 59 мiсце, у 2012р. – 66 мiсце , у
2011р.- 82 мiсце);
депозити фiзичних осiб – 2445 млн.грн. – 12 мiсце (в 2014р. – 27 мiсце, у 2013р.- 31 мiсце, у
2012р.- 46 мiсце, у 2011р.- 63 мiсце).
У 2015 роцi чотири акцiонери володiють бiльше нiж 10 % акцiй в статутному капiталi банку, жоден
з яких одноосiбно не контролює Банк:За даними огляду Forbes за 2015 рiк ПАТ «А-Банк» увiйшов
до ТОП-20 банкiв за депозитами.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду

Основні засоби, всього (тис.
грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду

1. Виробничого
24058
36510
0.000
0.000
24058
36510
призначення:
будівлі та споруди
4878
18946
0.000
0.000
4878
18946
машини та
4770
1775
0.000
0.000
4770
1775
обладнання
транспортні засоби
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інші
20118
15789
0.000
0
20118
15789
2. Невиробничого
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
призначення:
будівлі та споруди
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
машини та
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
обладнання
транспортні засоби
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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Опис Пiд час визнання та облiку основних засобiв Банк керується МСФЗ 16 «Основнi засоби» та нормами
затвердженими в «Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв
банкiв України», затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 480 вiд
20.12.2005 р. в останнiй редакцiї. (Примiтка 9).
Первiсне визнання основних засобiв Банк здiйснює за собiвартiстю, яка складається iз фактичних
витрат на придбання, та витрат по приведенню їх у стан, придатний до використання. Об'єкт
основних засобiв або нематерiальнiй об'єкт визнається у якостi активу, якщо є ймовiрнiсть
одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використання, i його вартiсть може бути
достовiрно визначена. На початку звiтного року Банк переглянув методи амортизацiї та дiапазон
строкiв корисного використання основних засобiв. Метод амортизацiї залишився без змiн прямолiнiйний.
Нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснюється у 2015р. за такими нормами:
Основнi засоби Норми амортизацiї, % Строки корисного використання, роки Норми амортизацiї, %
Строки корисного використання, роки
2015 рiк 2014 рiк
Будiвлi 2 50 2 50
Меблi 20 5 20 5
Касове обладнання 20 5 20 5
Оргтехнiка 20 5 20 5
Електроприлади 20 5 20 5
Багатофункцiональнi пристрої 20 5 50 2
Сейфи 20 5 10 10
Засоби сигналiзацiї 20 5 20 5
Комп’ютерна технiка 20 5 20 5
Легковi автомобiлi 16,66 6 16,66 6
Амортизацiя за новими нормами розраховується вiд залишкової вартостi ОЗ виходячи з нового
строку корисного використання починаючи з мiсяця наступного за мiсяцем змiни строку корисного
використання.
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення.
Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням
вартостi замiненого компоненту.
У випадку якщо очiкуваний термiн служби певних компонентiв основних засобiв вiдрiзняється вiд

загального строку корисного використання цих необоротних активiв, такi компоненти видiляються в
окремi об'єкти облiку та амортизуються окремо вiдповiдно до їх iндивiдуальних термiнiв
використання.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2015 року склала - 36510 тис. грн. знос склав 42650
тис. грн. Ступiнь зносу 85,60%. Нараховано амортизацiї 11687 тис. грн.
Основнi засоби використовуються за призначенням. Ступiнь використання основних засобiв 100%.
Протягом року основних засобiв вибувало 821 тис грн.
Значних правочинiв вiдносно основних засобiв протягом року не було. Товариство має орендованi
основнi засоби.
Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх
вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби утримуються за рахунок власних
коштiв . Умови користування основних засобiв: Об'єкти основних засобiв використовуються за
цiльовим призначенням.
Проводяться поточний ремонт будiвель i споруд. На товариствi дотримується належний режим
експлуатацiї i зберiгання основних засобiв . Обладнання використовується у одну змiну. Все
обладнання пiдтримується в нормальному технiчному станi, для чого проводиться поточний ремонт
компьютерної та iншої технiки .
Банк не надавав у заставу основнi засоби та нематерiальнi активи. На звiтну дату немає основних
засобiв, якi б були отриманi у фiнансовий лiзинг, вилученi з експлуатацiї на продаж, та основних
засобiв, стосовно яких є обмеження щодо володiння, користування та розпорядження. Залишкова
вартiсть основних засобiв, якi не використовуються (придбанi для надання у фiнансовий лiзинг),
складає 5 083 тис.грн.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства не вiдомi.
Основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування не купувалися.
У 2015 роцi товариство не має планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення
основних засобiв не планує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
За звітний період
За попередній період
показника
Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
0
0
грн)
Статутний капітал (тис.
0
0
грн.)
Скоригований
статутний капітал (тис.
0
0
грн)
Опис
У таблицi "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" вказується розрахунок вартостi
чистих активiв, який складається акцiонерними товариствами та емiтентами - товариствами з
обмеженою вiдповiдальнiстю, окрiм тих, що здiйснюють банкiвську, страхову дiяльнiсть та
дiяльнiсть iнститутiв спiльного iнвестування.
Висновок
д/н

3. Інформація про зобов'язання емітента

X

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)
0

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

Види зобов'язань

Дата виникнення

Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:
за облігаціями (за
кожним випуском):
за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

Дата погашення
X

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

X
X

0
0

X
X

X
X

X

0

X

X

X
X

13525
0

X
X

X
X

X
18684
X
X
X
3060647
X
X
Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банка - 1 307 552 тис.грн. Кошти
клiєнтiв - 2 662 187 тис. грн , в тому числi: Кошти iнших юридичних осiб - 202 048 тис. грн, в
тому числi поточнi рахунки - 128 790 тис.грн, строковi кошти - 73 258 тис.грн; Кошти
фiзичних осiб - 2 460 139 тис.грн, в тому числi поточнi рахунки - 234 855 тис.грн, строковi
кошти - 2 225 284 тис.грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
2

11.02.2015

09.04.2015

12.02.2015

09.04.2015

28.04.2015

30.04.2015

05.02.2015

06.02.2015

02.04.2015

03.04.2015

27.05.2015

28.05.2015

10.07.2015

13.07.2015

04.08.2015

07.08.2015

03.09.2015

05.09.2015

17.11.2015

18.11.2015

30.12.2015

04.01.2016

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма «АленАудит»
35281710
52001, Днiпропетровська обл. м.Пiдгородне,
вул.Новомосковська, 109. Фактичне мiсце
розташування: 49000, м.Днiпропетровськ,
вул.Московська, 7
4028 27.08.2007

59 П 000059 28.03.2013 до 06.09.2017р
2015
умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма «АленАудит
35281710
52001, Днiпропетровська обл. м.Пiдгородне,
вул.Новомосковська, 109. Фактичне мiсце

розташування: 49000, м.Днiпропетровськ,
вул.Московська, 7
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)

4028 27.08.2007

59 П 000059 19.03.2013 до 06.09.2017р

Вих. №2016-1- 68 вiд 20.04.2016р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо рiчної фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦЕНТ-БАНК»
за рiк, що закiнчився 31.12.2015
Акцiонерам та Правлiнню ПАТ «А-БАНК»
До Нацiонального банку України
До Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК», код
14360080 (далi – ПАТ «А-БАНК»), що додається, яка включає Звiт про фiнансовий стан (Баланс) Банку станом на
кiнець дня 31 грудня 2015 року, Звiт про прибутки i збитки Банку за 2015 рiк, Звiт про сукупний дохiд Банку за 2015
рiк, Звiт про рух грошових коштiв Банку за непрямим методом за 2015 рiк, Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про
власний капiтал) Банку за 2015 рiк, примiтки до рiчного фiнансового звiту Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2015
року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне
представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до вимог Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), Iнструкцiї про порядок складання та
оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України (зi змiнами та доповненнями), затвердженої постановою Правлiння
НБУ вiд 24.10.2011 № 373, Методичних рекомендацiй щодо порядку складання примiток до фiнансової звiтностi банкiв
України, схвалених постановою Правлiння НБУ вiд 29.12.2015 року № 965, Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi та iнших нормативно-законодавчих актiв України. Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за
такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели
аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не
мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд суджень аудитора, включаючи
оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Банку. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального
подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення
нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У звiтному перiодi Банком при розрахунку резервiв за кредитами не були в повнiй мiрi врахованi вимоги Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi. З метою розрахунку резервiв Банк при визначеннi теперiшньої вартостi попередньо
оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка, враховував
низьколiквiдну заставу у виглядi майнових прав на товар за контрактами з нерезидентами, за якими вiдсутнi проплати
та невiдомi термiни поставок товару. За результатами проведеного аудиту ми вважаємо, що за станом на звiтну дату
резерв за кредитними операцiями Банку вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi за окремими кредитами має бути збiльшений на 18 811 тис.грн, що вiдповiдно призведе
до зменшення фiнансового результату та капiталу Банку.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовнопозитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „АКЦЕНТ-БАНК” станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року,
фiнансовi результати та рух грошових коштiв Банку за перiод, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової
звiтностi банкiв України, затвердженої постановою Правлiння НБУ вiд 24.10.2011 № 373, iнших нормативнозаконодавчих актiв України.
Iншi питання
Звертаємо увагу на той факт, що на дату складання цього висновку ситуацiя, що склалася в Українi, де Банк веде
дiяльнiсть та несе ризики, має ознаки економiчної нестабiльностi. Фiнансовий стан контрагентiв, операцiї з якими
несуть ризики для Банку, в умовах ринкових коливань не є стабiльними та передбачуваними. Зважаючи на
вищевикладене, наразi досить складно прогнозувати та, в повнiй мiрi, визначити ефект впливу такої ситуацiї на
дiяльнiсть Банку та на його спроможнiсть продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Генеральний директор ТОВ
Аудиторська фiрма «АленАудит» Г.О. Гузь
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок
банкiв №0000005, видане на пiдставi рiшення Комiтету з питань аудиту банкiв вiд 17.09.2012р. №39, строк дiї до
17.09.2017року
Вiдповiдальна за проведення аудиту фiнансової звiтностi, аудитор М.М.Братерська
Сертифiкат аудитора на право здiйснення аудиту банкiв №0116, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати
України вiд 24.12.2009р. №209/3
20 квiтня 2016р
49000 м. Днiпропетровськ вул. Московська, 7, оф.407
тел./факс (056) 744-89-14
e-mail office@alenaudit.com.ua

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
1
2
3

Рік
2015
2014
2013

Кількість зборів, усього
1
1
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть): д/н

Так
X

Ні
X
X
Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні
X
X

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть): д/н

Ні
X

X
X
Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть): д/н

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
6
0
0
0
3
0

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Складу
Організації
Діяльності
Інше (запишить)

Ні
X
X
X
д/н

д/н
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх
6
трьох років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)

Ні
X
X
X
X
д/н
д/н

д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X

X
д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Ні
X

Ні

Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть): д/н

X
X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена
Інше (запишіть)

Ні

X
X
X
X
д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Не належить
Загальні
Наглядова Виконавчий до компетенції
збори
рада
орган
жодного
акціонерів
органу
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Так
Ні
Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

Ні
Ні

Так
Ні

Ні
Ні

Ні
Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
X
X
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть):

Ні

X
X
X
X
д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджується загальнодоступній
на загальних
інформаційній базі
зборах
даних НКЦПФР
про ринок цінних
паперів
Фінансова звітність, результати
діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Документи
Інформація
надаються для
Копії
розміщується
ознайомлення документів на власній
безпосередньо надаються
інтернетв
на запит
сторінці
акціонерному акціонера акціонерного
товаристві
товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?

Так
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X
д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?

Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

Так
X

Ні
X

X
X
X
д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X
X
д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть): н/д

Ні
X
X
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Мiсiя банку Надавати швидкi кредити населенню без застав та поручительств. Генеральна мета
Увiйти в топ-15 банкiв України iз залучення вкладiв населення i споживчого кредитування за
рахунок реалiзацiї програм високоприбуткового кредитування населення при 100% ресурсної
достатностi. Концентрацiя на 2016 рiк 1. Вклади населення 2. Кредитнi програми для фiз. Осiб: кредитнi картки; - споживчi кредити.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,

місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власниками iстотної участi ПАТ "А-БАНК" на 31.12.2015 року є: Суркiс Свiтлана Григорiвна 16.09746%, Суркiс Григорiй Михайлович який володiє iстотною участю у Банку, що становить 32.19911%, Суркiс Iгор Рахмiльович - 32.19911%, Суркiс Марина Iгорiвна -16.09746% . Протягом
звiтного року вiдбувались змiни складу власникiв iстотної участi : змiна власникiв акцiй, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй . Усi власники iстотної участi у Банку мають
бездоганну дiлову репутацiю, вiдповiдно до вимог встановлених Нацiональним банком України,
мають вiдповiднi дозволи Нацiонального банку України та повiдомили Нацiональний банк України
про свiй намiр набуття iстотної участi у Банку у порядку встановленому дiючим законодавством
України. Фактiв, що могли б свiдчити про невiдповiднiсть зазначених осiб встановленим
законодавством вимогам, не виявлено. Вiдомостi про зазначенi змiни розкрито у встановленому
законодавством порядку.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Не встановлено фактiв порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу (Правлiння)
фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi
або споживачам фiнансових послуг протягом 2015 року
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про
відсутність таких заходів.
1) Выднесення ПАТ "А-БАНК" до категорiї проблемних та запровадження особливого режиму
контролю за деяльностью банку сроком до 180 днiв (Постанова 167/БТ вiд 05.03.2015р). Структура
власностi Банку приведена до вiдповiностi вимогам щодо прозоростi установленним НБУ. 21
листопада Санкцiї з банку знятi. 2) Застосувати до банку адмiнiстративно-господарьску сананкцiю
виглядi розпорядження про усунення банком вiмог законодавства про гарантування вкладiв
фiзичних осiб - усунути порушення та сплатити заборгованiсть по сплатi регулярного здору до
Фонду. (Розпорядження РУП-098/20-056/15 вiд 22.05.2015)
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Система управлiння ризиком являє собою багатоступiнчастий процес, який має своєю метою
зменшити або компенсувати збитки при настаннi несприятливих подiй, процес, за допомогою
якого виявляються (iдентифiкуються) ризики, проводиться оцiнка їх рiвня, здiйснюється
монiторинг та контроль ризикiв, а також враховуються взаємозв'язки мiж рiзними категорiями
ризикiв. В процесс управлiння ризиками залучаються наступнi структурнi пiдроздiли банку:
Напрямок Ризик-менеджмент, Департамент Фiнанси i ризики, Бiзнеси, Кредитний комiтет, Комiтет
по управлiнню iнформацiйною безпекою, Наглядова Рада, Правлiння Банку, Back office, Напрямок
Внутрiшнього аудиту. При цьому використовують наступнi механiзми: щотижневi розрахунки
рiвня кредитних ризикiв в розрiзi спiвробiтникiв, бiзнесiв, продуктiв, кредитних програм, точок
продажiв, регiонiв; скоринговi моделi у процесах прийняття рiшень, вiдпрацювання проблемної
заборгованостi з картковим, споживчим кредитуванням та кредитуванням малого та середнього
бiзнесу; централiзоване блокування операцiй спiвробiтникiв i точок продажiв на основi
перевищення заданого прийнятного рiвня ризику; Оцiнка рiвня кредитних втрат портфелiв
роздрiбних продуктiв на основi метода Roll Rates (визначення ймовiрностi переходу з одного
термiну прострочення в наступний) в розрiзi продуктiв; централiзована передача активiв у
виробництво колекторних агентств; формування правил i алгоритмiв для розпiзнавання i
превентивного виявлення шахрайських операцiй на основi аналiзу часових рядiв баз даних
(активностi операцiй в розрiзi точки продажiв i спiвробiтникiв, пiкового аналiзу по авторизацiї
кредитних карт, аналiз вiдхилень); аналiз сегментiв клiєнтської бази, в яких поля даних заповненi

неправильно, не заповненi, є вiрогiднiсть умисного невiрного заповнення, а також виявлення
додаткових взаємозв'язкiв, що описують пiдозрiлi операцiї. Напрямок Ризик-менеджмент –
виконує функцiю по управлiнню кредитним та операцiйним ризиком. Дiяльнiсть Напрямку
спрямована на оптимiзацiю ризику, що виникає у процесi дiяльностi банку, шляхом побудови
ефективної системи прийняття рiшень на видачу кредитiв, забезпечення оцiнки та контролю за
ризиком, формування адекватних резервiв на їх покриття, розробку методологiї по iдентифiкацiї,
оцiнцi, вимiрюванню та контролю кредитного ризику. Департаменту Фiнанси i ризики – виконує
функцiю по управлiнню ризиком лiквiдностi та процентним ризиком. Дiяльнiсть Напрямку
спрямована на побудову системи контролю за ризиком лiквiдностi та процентним ризиком,
розробку методiв iдентифiкацiї, оцiнки розмiру ризикiв, контроль виконання Банком нормативних
показникiв, встановлених регулятором, розробка дiй при пiдвищеному ризику лiквiдностi та
своєчасне iнформування керiвництва, проведення стрес-тестування. Бiзнеси - виконують функцiю
по оцiнцi кредитного ризику на iндивiдуальнiй основi при наданнi кредиту, а також його
подальшому супроводженню, проводить оцiнку фiнансового стану позичальника, оцiнку вартостi
та монiторинг стану забезпечення по кредиту, займаються розробкою кредитних продуктiв.
Кредитний комiтет - колегiальний орган, однiєю з основних функцiй якого є управлiння ризиками
та монiторинг рiвня прийнятого банком ризику. Комiтет з управлiння активами та пасивами колегiальний орган, вiдповiдальний за тактичне управлiння активами i пасивами Банку. Наглядова
Рада - виконує функцiї контролю за фiнансовим станом банку та оптимiзацiї прийнятих ризикiв.
Правлiння банку - вищий виконавчий орган банку, пiдзвiтний Наглядовiй Радi. Правлiння банку
взаємодiє з Наглядовою Радою з питань ризик-менеджменту, виходячи iз загальноприйнятих
принципiв корпоративного управлiння та iєрархiї процесу управлiння ризиками. Взаємодiя
складається з двох складових частин - звiтнiсть i надання рекомендацiй. У частинi надання
рекомендацiй Кредитний комiтет i Правлiння банку розробляє та надає на розгляд Наглядовiй Радi
розглянутi кредитнi проекти, що перевищують лiмiти повноважень комiтету, бiзнес-плани та
стратегiю дiяльностi банку. Правлiння банку та Кредитний комiтет є вищими виконавчими
органами банку, якi несуть вiдповiдальнiсть за органiзацiю i реалiзацiю процесу ризикменеджменту. Back office - виконує контрольну функцiю, вiзує кредитнi угоди, проводить контроль
у режимi реального часу на вiдповiднiсть встановленим у Банку правил та процедур. Напрям
Внутрiшнього аудиту – виконує функцiю по iдентифiкацiї та оцiнцi основних сфер ризику Банку.
Сприяє у полiпшеннi систем з управлiння та контролю ризиками, проводить оцiнку ефективностi
та доцiльностi системи контролю та робочих потокiв i пiдготовку пропозицiй щодо можливого
полiпшення, допомагає в полiпшеннi та удосконаленнi процесiв корпоративного управлiння.
Казначейство виконує функцiю управлiння i контроля ресурсної позицiї Банку, забезпечення
виконання Банком норм обов'язкового резервування , лiмiтiв валютної позицiї; Комiтет по
управлiнню iнформацiйної безпеки виконує функцiю по управлiнню ризиками iнформацiйної
безпеки. Основною метою Комiтету є контроль за впровадженням, а також забезпечення пiдтримки
i розвитку СУIБ. Комплаєнс здiйснює оцiнку дотримання Банком вимог законодавчих актiв,
авнутрiшнiх документiв, у тому числi процедур.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Сiстема внутрiшнього аудиту в Банку забезпечує виконання функцiй постiйного нагляду та
монiторингу адекватностi системи внутрiшнього контролю Банку та операцiйних процедур,
здiйснення неупередженої та об'єктивної оцiнки фiнансової, операцiйної, iнших систем i процедур
контролю в Банку, оцiнки та аналiзу виконання посадовими особами i персоналом Банку
законодавчих актiв, Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Банку щодо проведення операцiй в
обсягах наданої Нацiональним банком України банкiвської лiцензiї та дозволу на окремi банкiвськi
операцiї. Робота внутрiшнього аудиту банку проводилася згiдно з планом.Результати
функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту пiдтверджуються звiтами щодо
виконання щорiчного плану аудиторських робiт, затверджених Наглядовою радою банку. Оцiнка

системи внутрiшнього контролю проводиться зовнiшним аудитом та вiдображається у звiтi щодо
рiчної фiнансової звiтностi банку.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової
установи розмiр не вiдбувалося.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Протягом звiтного року купiвля-продаж активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
банку розмiр, не вiдбувались.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем,
сумiсним контролем або якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу, або може мати
суттєвий вплив при прийняттi фiнансових та управлiнських рiшень. Пiд час розгляду кожного
випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага
придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формiБанк проводить операцiї з
пов‘язаними особами у вiдповiдностi до нормативних актiв Нацiонального банку України i на
умовах, якi не вiдрiзняються вiд умов, що встановленi для iнших контрагентiв.. Операцiї, що
здiйснювалися Банком з пов"язаними особамi протягом 2015 року не мали суттєвого впливу на
фiнансовi результати Банку.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Рекомендацiї (вимоги) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг,
щодо аудиторського висновку (звiту) протягом звiтного року не надходили
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Вiдомостi про призначення зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи до банку не
надавались.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загльний стаж аудиторскої дiяльностi 8 рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
У перiод з 2009 по 2015 рiк ПАТ "А-БАНК" користовался послугами аудитрскої фiрми"Ален
Аудит"
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Зовнiшнi аудитори, що надають аудиторськi послуги банку, здiйснюють дiяльнiсть у вiдповiдностi
до законодавства України на пiдставi дозвiльних документiв встановленого зразка. Перелiк iнших
аудиторських послуг, що надавалися фiнансовiй установi протягом року – не надавались.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Зовнiшнi аудитори протягом тривалого часу надають банку послуги високої якостi. Випадкiв

виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора – не
виникало.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п’яти рокiв - не вiдбувалось.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти
подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком
(звiтом), виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг вiдсутнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Чинна система правової обробки звернень клiєнтiв дiє з 2012 року та визначає порядок взаємодiї
пiдроздiлiв банку та порядок застосування програмних комплексiв в ходi прийняття та обробки
звернень споживачiв банкiвських послуг. Порядок роботи цiєї системи затверджено Положенням
про Порядок роботи з вихiдною кореспонденцiєю в ПАТ «А-БАНК», що встановлює єдиний пiдхiд
до реєстрацiї кореспонденцiї та органiзацiї документообiгу в Головному офiсi та регiональних
пiдроздiлах банку. Стратегiчною метою зазначеного Положення є приведення до єдиної
технологiчної платформи процесу обробки вхiдної кореспонденцiї. Зовнiшня кореспонденцiя звернення банку, що надiйшли через вiдомi засоби дiлового документообороту (поштова,
кур'єрська служба, спец. зв'язок телефонний зв'язок, факс, електронна пошта), що мiстять
повiдомлення про подiю, запит iнформацiї/документiв, тощо. Для обробки зовнiшньої
кореспонденцiї у банку застосовується окремий модуль програмного комплексу, основними
принципами роботи якого є: - вiдображення всiєї кореспонденцiї в модулi без можливостi
видалення створеної картки документа та додаткiв до нього; - перетворення зовнiшньої
кореспонденцiї у графiчний вид; - роздiл доступiв до обробки зовнiшньої кореспонденцiї в
залежностi вiд функцiонального наповнення посади працiвника; -розподiл вiдповiдальностi за
виконання окремої функцiї конкретному працiвнику та обробки документа в цiлому куратору
продукту. Таким чином, забезпечується всебiчне вивчення кожного проблемного питання, що
ставиться клiєнтом (споживачем) перед банком.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Для кожного виду скарг, що надходять до банку, застосовується затверджений алгоритм, що
включає: - заведення копiї запиту (скарги) в модуль програмного комплексу; - проведення
юридичної експертизи запиту (скарги); - консолiдацiя вiдомостей, необхiдних дла оформлення
вiдповiдi на запит (скаргу); - пiдготовка вiдповiдi, її оформлення та надання. Безпосередньо збiр та
консолiдацiя вiдомостейздiйснюється пiдроздiлами банку в залежностi вiд продуктiв, щодо яких
отримано запит або скаргу. Враховуючи значну кiлькiсть банкiвських продуктiв та операцiй,
вiдповiдальнiсть за розгляд скарг щодо окремих послуг несуть експерти вiдповiдних пiдроздiлiв,
залученi до процесу обробки скарг на кожному етапi обробки.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
До банку надходять скарги клiєнтiв за всiма доступними каналами: телефон, SMS-повiдомлення,
пошта. Протягом 2015 року до банку надiйшли 3978 скарг, в тому числi: 210 (5%) - запити про

пiдозру шахрайства, - 3421 (86%) - запити з питань кредитування; - 416 (10%) - запити щодо iнших
послуг банку: вклади, грошовi переводи, операцiї з картами тощо. За кожним запитоми (скаргою)
проведено окреме вивчення i визначено можливiсть її задоволення,кожний документ обробляється
в встановленi термiни. Для монiторингу термiнiв обробки документiв реалiзований iнструмент ескалацiя. Вiдповiдальнiсть за настройку ескалацiї на типi покладено на Куратора вiдповiдного
типу документа. функцiя монiторингу термiнiв кожного етапу обробки запиту покладено на
вiдповiдального спiвробiтника (Пiдроздiл), зазначеного в розпорядчому документi, яким
затверджено бiзнес-процеси обробки запиту.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Позовiв до Банку про надання фiнансових послуг не надходило

Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на
31.12.2015
(число, місяць, рік)
Назва статті
1

Примітки
2

Звітний рік
3

Попередній рік
4

Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України
Торгові цінні папери
Інші 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 дочірні2 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
Усього активів

6

1487446

1179334

0

21190

7

0

0

8

12969

7540

9
10
11
12
13
14

0
1782873
0
0
0
0

0
931274
0
0
0
0

0

0

15
16
17
18

0
0
36510
11246
1674

0
0
24058
9138
31747

19

95

0

3332813

2183091

0
2662187
2554
0
10371
3154
1489
311783
18684
50425
0
3060647

3
1895621
0
0
0
1342
39
18179
8560
50425
0
1974169

125560
41
0
91458
41584
13523
0

125560
41
0
45196
36168
1957
0

АКТИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів
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
Усього зобов'язань

20
21
22
23

24
25
26
27
19

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці
Незареєстровані внески до статутного капіталу
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Неконтрольована частка3

28
28

29

Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу

Примітки

272166
3332813

208922
2183091

Примiтка 6. Резерви за готiвковими коштами, наявнiсть яких є
непiдтвердженою, сформованi на суму грошових коштiв банку на
непiдконтрольнiй територiї України у зонi проведення антитерористичної
операцiї в Донецькiй та Луганськiй областях .
Примiтка 7.На 01.01.2016 р. на балансi банку врахованi 5550 акцiй
MASTERCARD INCORPORATED на загальну суму в гривневому еквiвалентi
13,44 грн, якi оцiненi по справедливiй вартостi на суму 12 969 тис. грн.
Боргових цiнних паперiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, не було.
Таблиця 8. Кредити за операцiями репо банком не надавалися.
Примiтка 9. Банк застосовує прямолiнiйний метод при нарахуваннi амортизацiї
нематерiальних активiв, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням
вартостi, що амортизується, на очiкуваний перiод часу корисного використання
нематерiального активу.
Примiтка 11.У 2015р. у власнiсть банку перейшло заставне майно - лом
дорогоцiнних металiв, якi банк реалiзовує через Держскарбницю.
Примiтка 14.У 2015 р. балансова вартiсть залучених коштiв фiзичних осiб, якi є
забезпеченням за кредитними операцiями юридичних осiб, складає 18 295 тис.
грн., та забезпеченням за кредитними операцiями фiзичних осiб- 1 759 тис. грн.
Примiтка 15. У 2015р. банком емiтовано iменнi депозитнi ощаднi сертифiкати у
доларах США на 6 мiсяцiв пiд 11,5-12% на суму 1584 тис.грн, та на 12 мiсяцiв
пiд 12,5-13% на суму 960 тис. грн. Виплата вiдсоткiв - наприкiнцi строку. На
01.01.2016р. нараховано 10 тис.грн. процентних видаткiв за сертифiкатами.
Примiтка 19.На 01.01.2016р. субординований борг у сумi 20 млн.грн. входить
до складу регулятивного капiталу.
Затверджено до випуску та підписано
17.03.2016
року
Керівник
Кандауров Ю.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
Мальцева Т.О. (056)7896355
Головний бухгалтер
Маркова I.Ф.
(прізвище виконавця, номер телефону)
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки
за 2015 рік
Найменування статті
1
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з цінними паперами в торговому
портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
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
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів
в інших банках
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Відрахування до резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
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

Примітки
2
31
31
32
32

43

11

Попередній рік
4
498325
-227013
271312
107611
-7240

0

0

0

0

3852

3856

0

0

17617
-490

19735
-37902

0

0

9, 10

0

20, 21, 23

0

0

9, 10

-163744

-129986

17, 18

-1877

-138

11
12
24
33
34
13

0
0
-1448
14679
-221622
0
62160
-10701
51459

0
0
-27
9355
-222003
0
14573
-3954
10619

0

0

51459

10619

0
0

0
0

2.05

0.42

0

0

35
19

Прибуток (збиток), 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

Звітний рік
3
601602
-361497
240105
181472
-6384

36

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

36

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

36

Примітки
23,8,24,25,26,29,30
Затверджено до випуску та підписано
31.03.2016
року
Мальцева Т.О. (056)7896355
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник
Головний бухгалтер

0

0

0

0

0

0

0

0

Кандауров Ю.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
Маркова I.Ф.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про сукупний дохід
за 2015 рік
Найменування статті
Примітки
1
2
Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
29
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік

Звітний рік
3
51459

Попередній рік
4
10619

0
14373

0
0

0

0

0

0

0

0

-2587

0

11786
63245

0
10619

0
0

0
0

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

Примітки
9,29
Затверджено до випуску та підписано
31.03.2016
року
Мальцева Т.О. (056)7896355
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник
Головний бухгалтер

Кандауров Ю.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
Маркова I.Ф.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2015 рік
Належить власникам банку
Усього
резервні,
Найменування
Неконтрольована
Примітки статутний емісійні інші фонди нерозподілений
власного
статті
частка
усього
капіталу
капітал різниці та резерви
прибуток
переоцінки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Залишок на
кінець періоду,
що передує
125560
41
32621
40080
198302
0
198302
попередньому
періоду (до
перерахунку)
Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та
5
0
0
0
0
0
0
0
вплив переходу
на нові та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення
Скоригований
залишок на
початок
125560
41
32621
40080
198302
0
198302
попереднього
періоду
Усього
сукупного
29
0
0
5504
5115
10619
0
10619
доходу
Емісія акцій:
28
номінальна
0
0
0
0
0
0
0
вартість
емісійний дохід
0
0
0
0
0
0
0
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
28
0
0
0
0
0
0
0
продаж
28
0
0
0
0
0
0
0
анулювання
28
0
0
0
0
0
0
0
Об'єднання
48
0
0
0
0
0
0
0
компаній
Дивіденди
37
0
0
0
0
0
0
0
Залишок на
кінець
125560
41
38125
45195
208921
0
208921
попереднього
періоду
Усього
сукупного
29
0
0
16982
46263
63245
0
63245
доходу
Емісія акцій:
28
номінальна
0
0
0
0
0
0
0
вартість
емісійний дохід
0
0
0
0
0
0
0
Власні акції, що
викуплені в

акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок на
кінець звітного
періоду

28
28
28

37

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

125560

41

55107

91458

272166

0

272166

Примітки
д/н
Затверджено до випуску та підписано
31.03.2016
року
Мальцева Т.О. (056)7896355
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник
Головний бухгалтер

Кандауров Ю.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
Маркова I.Ф.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік
Назва статті
1

Примітки
2

Звітний рік
3

Попередній рік
4

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

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

9, 17

0

0

9, 17

0

0

10

0

0

10

0

0

44

0

0

17

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з торговими цінними паперами
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Витрати 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 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
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від
операційної діяльності

9, 17

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 мінусом отриманих
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за

мінусом 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

11
11, 17
12
12, 17
14
14, 17
14
14, 17

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

26
26
26, 27
26
26
25
25
21
21
44

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17

0

0

35
26, 27

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

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
д/н
Затверджено до випуску та підписано
31.03.2016
року
Мальцева Т.А.
(прізвище виконавця, номер телефону)
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Керівник
Головний бухгалтер

Ю.В.Кандауров
(підпис, ініціали, прізвище)
Маркова I.Ф.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2015 рік
Назва статті
1

Примітки
2

Звітний рік
3

Попередній рік
4

62160

14573

11686

11495

186965

-15771

-1772
0

-4813
0

1576

0

490
-22159
4462
-11

37902
25596
-5948
-102

0

0

1374

3500

244772

66431

0

0

0

21190

-5428

-3856

0

0

0

0

-1026245

270437

220

-2792

31063
-3
762894

-31133
-17
31605

2554

0

1450

39

313925

-8149

325192

343755

-1106

-3188

324086

340567

0

0

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 торговими цінними паперами
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
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
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

9, 17

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 мінусом отриманих
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом 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

9, 17

0

0

10

0

0

10

0

0

44

0

0

17

0

0

11
11, 17
12
12, 17
14
14, 17
14
14, 17

0
0
0
0
-9678
1155
0
0
0

0
0
0
0
-2359
2227
0
0
0

-8523

-132

26
26
26, 27
26
26
25
25
21
21
44

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17

0

0

35
26, 27

0
0

0
0

0

0

-7450

-31349

308113

309086

1179334
1487447

870248
1179334

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

6

Примітки
9,6,17,28,29,7,8,10,11,13,14,15,16,17
Затверджено до випуску та підписано
31.03.2016
року
Керівник
Мальцева Т.О. (056)7896355
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Кандауров Ю.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
Маркова I.Ф.
(підпис, ініціали, прізвище)

