


Зміст 

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

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
3) інформація про собівартість реалізованої продукції  
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів  

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

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

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
10. Інформація про конвертацію цінних паперів  
11. Інформація про заміну управителя  
12. Інформація про керуючого іпотекою  
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом  

15. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних 
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

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



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

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

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва)  

21. Примітки: 
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнювалась, оскiльки 
товариство не бере участь в створеннi юридичних осiб. 
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась у зв язку iз вiдсутнiстю 
такої посади. 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнювалась, оскiльки у звiтному перiодii облiгацiї не 
випускались. 
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнювалась, оскiльки у звiтному 
перiодi iншi цiннi папери не випускались. 
Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнювалась, оскiльки у звiтному перiодi походнi цiннi 
папери не випускались. 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювалась, 
оскiльки емiтент не займається визначеними видами дiяльностi. 
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась, оскiльки емiтент не 
займається визначеними видами дiяльностi. 
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, 
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення 
яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не заповнювалась у 
зв'язку вiдсутностi таких правочинiв. 
Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв,замiну управителя, керуючого iпотекою (для 
емiтентiв iпотечних сертифiкатiв), трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв (для емiтентiв 
iпотечних сертифiкатiв) ,змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 
консолiдованим iпотечним боргом (для емiтентiв iпотечних сертифiкатiв), iнформацiю про замiни 
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття,iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та 
його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним 
покриттям, iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн 
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного 
перiоду,iнформацiю про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення 
нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття, iнформацiя про замiну фiнансової 
установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв не заповнювалась, оскiльки емiтент не 
здiйснював публiчне (вiдкрите) розмiщення iпотечних облiгацiй, вiдкрите розмiщення iпотечних 
сертифiкатiв, вiдкрите розмiщення сертифiкатiв ФОН тощо. 
Iнформацiя про iпотечне покриття не заповнювалась, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск 
iпотечних облiгацiй. 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта ) житлового 
будiвництва) - iнформацiя вiдсутня оскiльки емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй. 
 
Промiжний звiт керiвництва АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»  
за I квартал 2018 року 



1) Перспективи подальшого розвитку емiтента АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку» (надалi - Банк):  
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» є першим в Українi банком, 100% акцiй 
якого належить китайськiй компанiї «Бохайська товарна бiржа». Протягом 1 кварталу 2018 року 
вiдбувався процес трансформацiї роботи банку. Затверджена та подана до НБУ стратегiя розвитку 
Банку, яка передбачає головнi перспективнi напрямками розвитку Банку: 
обслуговування зовнiшньоекономiчних розрахункiв мiж компанiями України та Китаю; 
сприяння в розвитку українсько-китайських бiзнес проектiв; 
участь в змiцненнi i розширеннi торгово-економiчного спiвробiтництва. 
Результатом реалiзацiї стратегiї має стати побудова корпоративного, спецiалiзованого Банку, який 
обслуговує торгово-економiчнi зв’язки мiж Китаєм та Україною, надає клiєнтам весь спектр 
банкiвських послуг, якi є традицiйними для українського банкiвського ринку, та надає унiкальнi 
для України банкiвськi послуги, переймаючи та застосовуючи досвiд найуспiшнiших китайських 
банкiв.  
2) Укладення деривативiв та вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв протягом 1 
кварталу 2018 року Банком не здiйснювалось. Полiтика управлiння ризиками Банку передбачає 
виявлення, оцiнку та мiнiмiзацiю ризикiв. Банк наражається на кредитний, операцiйний, 
юридичний та ризик лiквiдностi. Банк формує резерви пiд кредитнi ризики в повному обсязi згiдно 
вимог НБУ та внутрiшнiх нормативних документiв. Операцiї хеджування для мiнiмiзацiї ризикiв 
Банком не застосовуються в I кварталi 2018 року.  
3) Звiт про корпоративне управлiння:  
В Банку затверджено Кодекс корпоративного управлiння Рiшенням єдиного акцiонера №6 вiд 
24.04.2018 року. Кодекс розмiщений в публiчному доступi на сайтi Банку (www.ubrr.com.ua). В 
свої дiяльностi Банк використовує нацiональну та мiжнародну практику корпоративного 
управлiння згiдно iз вимогами законодавства України.  
4) Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих рiшень: 
- Рiшення єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» №1 вiд 
05.01.2018р. (Обрання оцiнювача майна АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» 
та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 
послуг). 
- Рiшення єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» №2 вiд 
05.01.2018р. (1.Затвердження стратегiї розвитку банку з визначеними в нiй основними напрямками 
дiяльностi банку («Стратегiя розвитку та бiзнес-план дiяльностi АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку на 2018-2023 роки»). 2. Затвердження бiзнес-плану та програми 
капiталiзацiї банку («Бiзнес-план з економiчним обґрунтуванням доцiльностi залучення коштiв на 
умовах субординованого боргу та Програмою капiталiзацiї Публiчного акцiонерного товариства 
«Український банк реконструкцiї та розвитку» на 2018-2023 роки»)). 
- Рiшення єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» №3 вiд 
15.03.2018р. (1. Обрання Голови, заступника Голови та членiв Спостережної ради АТ (публ.) 
«Український банк реконструкцiї та розвитку». 2. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку», встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою, заступником Голови та 
членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 
- Рiшення єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» №4 вiд 
06.04.2018р. (Про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв щодо державних цiнних 
паперiв на суму понад 10% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi). 
- Рiшення єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» №5 вiд 
23.04.2018р. (Укладення контракту iз Членом Спостережної ради)., 
- Рiшення єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» №6 вiд 
24.04.2018р. (Затвердження Кодексу корпоративного управлiння АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку»)., 



- Рiшення єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» №7 вiд 
24.04.2018р.(Затвердження рiчного звiту).  
5) Склад Спостережної ради: 
- Голова Спостережної ради - Янь Дуншен; 
- Заступник Голови Спостережної ради - Вен Юангуа; 
- Член Спостережної ради - Тан Вейцзюнь; 
- Член Спостережної ради - Осипенко Руслан Анатолiйович; 
- Член Спостережної ради - Блащук Юрiй Олександрович; 
6) Склад Правлiння: 
- Голова Правлiння - Локтiонов Олег Юрiйович;  
- Заступник Голови Правлiння - Волошанюк Олександр Сергiйович; 
- Заступник Голови Правлiння - Третьяков Василь Валерiйович; 
- Заступник Голови Правлiння - Щербатюк Наталiя Михайлiвна; 
- Головний бухгалтер - Зеленюк Наталiя Олександрiвна.  
7) Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента: 
в Банку розробленi та затвердженi необхiднi внутрiшнi документи, що регулюють органiзацiю i 
функцiонування системи внутрiшнього контролю та управлiння i мiнiмiзацiю ризикiв, на якi 
наражається Банк в своїй дiяльностi. 
8) Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента:  
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД» - 
акцiонер Банку належить 100% акцiй банку; 
- БОСЕ (Гонконг) Ко., Лiмiтед (BOCE (Hong Kong) Co., Limited) – опосередкова участь 80% акцiй 
банку; 
- Баоши (Тяньцзiнь) Електроник Комерс Ко., Лтд (Baoshi (Tianjin) Electronic Commerce Co., Ltd) – 
опосередкова участь 80% акцiй банку; 
- Тяньцзiнське акцiонерне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бохайська Товарна Бiржа» 
– опосередкова участь 79,2% акцiй банку; 
- Акцiйне iнвестицiйне пiдприємство «Бо Сюй» (Хоргос) (Обмежене партнерство) – опосередкова 
участь 25,01% акцiй банку;  
- Янь Дуншен - спiльно с асоцiйованою особою Дай Чжунюн (дружина) є власниками 
опосередкованої iстотної участi в розмiрi 100% статутного капiталу АТ (публ) «УБРР»; 
- Дай Чжунюн - спiльно с асоцiйованою особою Янь Дуншен (чоловiк) є власниками 
опосередкованої iстотної участi в розмiрi 100% статутного капiталу АТ (публ) «УБРР». 
9) Iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах Банку – вiдсутнi. 
Єдиним акцiонером Публiчного акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та 
розвитку є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., 
ЛIМIТЕД» (Iдентифiкацiйний код 40977562). Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi 
товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером 
Банку одноосiбно. Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» до 
товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо 
порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. 
10) Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента Статутом банку, положеннями 
про Спостережну раду та Правлiння банку 
11) Повноваження посадових осiб емiтента регулюються Статутом банку, положеннями про 
Спостережну раду та Правлiння банку. 
Голова Правлiння О.Ю. Локтiонов 
Твердження щодо промiжної iнформацiї: 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 
аспектах фiнансовий стан Банку на 31 березня 2018 року, його фiнансовi результати i грошовi 
потоки за звiтнiй перiод, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 
Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається у зв'язку вiдсутностi участi 
емiтента в iнших юридичних особах. 



Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами 
обмеження таких прав передано iншiй особi не надавалась у зв'язку з вiдсутнiстю таких 
голосуючих акцiй.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Український банк реконструкцiї та 
розвитку" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи (за наявності) А01 № 606677 

3. Дата проведення державної реєстрації 29.11.2007 

4. Територія (область) м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 244000000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0 

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

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 37 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування 
виду діяльності та коду за КВЕД 

64.19 Iншi види грошового 
посередництва, - -, - - 

10. Органи управління підприємства 
"Iнформацiя про органи управлiння 
емiтента" не заповнюють емiтенти-

акцiонернi товариства.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у національній 
валюті 

Нацiональний банк України  

2) МФО банку 300001 

3) поточний рахунок 32008123101026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній 
валюті 

JSC "THE STATE EXPORT-
IMPORT BANK OF UKRAINE" 

5) МФО банку 322313 

6) поточний рахунок 16000012130492 
 

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

діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії 
ліцензії (дозволу) 

1 2 3 4 5 

Дилерська 185464 12.03.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв 
та фондового ринку Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiїї необмежений. 

Валютнi 
операцiї 216 15.11.2011 Нацiональний банк України Необмежена 

Опис АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською установою, яка 



може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних 
операцiй №216 вiд 15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково. 

Валютнi 
операцiї 216 (додаток) 15.11.2011 Нацiональний банк України Необмежена 

Опис 
АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською установою, яка 

може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до додатку до генеральної лiцензiї на здiйснення 
валютних операцiй №216 вiд 15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково. 

Банкiвськi 
операцiї 216 15.11.2011 Нацiональний банк України Необмежена 

Опис 
АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською установою, яка 

може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до банкiвської лiцензiї №216 вiд 15.11.2011р. 
Лiцензiя видана безстроково. 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Голова Правлiння 

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

Локтiонов Олег Юрiйович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи  

4. Рік народження 1968 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 31 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку", Заступник 
Голови Правлiння 

8. Опис 

Призначено на посаду Голови Правлiння Протокол № 15 вiд 
25.09.2009 року засiдання Спостережної ради. Наказ Голови 

Правлiння №4-К вiд 18.01.2010 року. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року 

рiшення про переобрання Голови правлiння не приймалося. 
Протягом звiтного року виплачувалась заробiтна плата згiдно 

штатного розкладу. Повноваження та обов язки - вiдповiдно до 
Положення про Правлiння Товариства, Статуту Товариства. Часткою 
в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи:31 рiк. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Голови Правлiння АТ (публ.) 

"Український банк реконструкцiї та розвитку". 

1. Посада Заступник Голови Правлiння 

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

Волошанюк Олександр Сергiйович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи  

4. Рік народження 1983 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 14 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Член Правлiння, начальник управлiння ризиками АТ "Банк 
"ТАВРИКА"  

8. Опис 

Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння Протокол № 19 
вiд 06.09.2012 року засiдання Спостережної ради. Наказ Голови 

Правлiння №29-К вiд 07.09.2012 року. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року 

рiшення про переобрання Заступника Голови правлiння не 
приймалося. Протягом звiтного року виплачувалась заробiтна плата 



згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки - вiдповiдно 
до Положення про Правлiння Товариства, Статуту Товариства та 
укладеного Контракту. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний 
стаж роботи 14 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 

з 07.09.2012 року - Заступник Голови Правлiння АТ (публ.) 
"Український банк реконструкцiї та розвитку". 

1. Посада Заступник Голови Правлiння 

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

Третьяков Василь Валерiйович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи  

4. Рік народження 1965 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 31 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ЗАТ "Український кредитний банк", Заступник Голови Правлiння 

8. Опис 

Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння Протокол № 1 
вiд 05.05.2005 року засiдання Спостережної Ради. Наказ Голови 
Правлiння № 3-К вiд 05.05.2004 року. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року 

рiшення про переобрання Заступника Голови правлiння не 
приймалося. Протягом звiтного року виплачувалась заробiтна плата 
згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки - вiдповiдно 

до Положення про Правлiння Товариства, Статуту Товариства. 
Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи 31 рiк. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Заступника Голови 

Правлiння АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку". 

1. Посада Член Правлiння, Головний бухгалтер 

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

Зеленюк Наталiя Олександрiвна 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 417223 

4. Рік народження 1973 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 28 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ЗАТ «Український банк реконструкцiй та розвитку», Начальник 
служби внутрiшнього аудиту 

8. Опис Призначено на посаду Головного бухгалтера Протокол №1 вiд 



10.12.2007 засiдання Спостережної Ради. Наказ Голови Правлiння 
№1-к вiд 04.01.2008 року. Призначено на посаду Члена Правлiння 

Рiшенням Спостережної Ради (протокол №1 вiд 13.01.2010р.) 
Протягом звiтного року рiшення про переобрання члена правлiння 

не приймалося.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Протягом звiтного року виплачувалась заробiтна 

плата згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки - 
вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства, Статуту 

Товариства. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український 
банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи 
23 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади головного 

бухгалтера та Члена Правлiння АТ (публ.) "Український банк 
реконструкцiї та розвитку". 

1. Посада Заступник Голови Правлiння 

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

Щербатюк Наталiя Михайлiвна 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 363880 

4. Рік народження 1971 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 28 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Перший заступник директора Розрахункового департаменту ПАТ 
АК „Київводоканал” . 

8. Опис 

Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння в АТ (публ.) 
«Український банк реконструкцiї та розвитку» Протокол № 10/2017 
вiд 20 лютого 2017 року засiдання Спостережної ради. Наказ Голови 

Правлiння №01-К вiд 22.02.2017 року. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року 

рiшення про переобрання Заступника Голови правлiння не 
приймалося. Протягом звiтного року виплачувалась заробiтна плата 
згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки - вiдповiдно 

до Положення про Правлiння Товариства, Статуту Товариства. 
Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи 28 
рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Заступника 
Голови Правлiння в АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку» з 22.03.2012 по 31.03.2014 рр.; Заступника директора, 
начальника управлiння розвитку бiзнесу в КБ „Хрещатик” з 
01.04.2014 по 23.03.2015 рр.; Першого заступника директора 

Розрахункового департаменту ПАТ АК „Київводоканал” з 06.04.2015 
– 02.09.2016 рр; з 23.02.2017р. Заступник Голови Правлiння АТ 

(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

1. Посада Голова Спостережної ради 

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

Янь Дуншен 



юридичної особи 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи  

4. Рік народження 1970 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 20 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Мiсце роботи - Голова правлiння Тяньцзiньське акцiонерне 
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бохайська Товарна 

Бiржа» (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd). 

8. Опис 

Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» вiд 15 березня 2018 року №3/2018, 

обрано Головою Спостережної ради Янь Дуншен (Yan Dongsheng), 
призначений на посаду – з 15.03.2018 р. строком повноважень на 1 

(один) рiк. Судимостi вiдсутнi. Є представником акцiонера - 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ 

(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД». Янь Дуншен спiльно iз асоцiйованою 
особою Дай Чжунюн (його дружина) є власником опосередкованої 

iстотної участi в розмiрi 100% статутного капiталу АТ (публ.) 
«Український банк реконструкцiї та розвитку». 

1. Посада Заступник Голови Спостережної ради 

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

Вен Юангуа 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи  

4. Рік народження 1970 

5. Освіта вища  

6. Стаж роботи (років) 20 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Мiсце роботи - Президент «Жонцзi Iнвестмент Ко., Лтд.» («Zhongji 
Investment Co., Ltd.»). 

8. Опис 

Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» вiд 15 березня 2018 року №3/2018, 

обрано Заступником Голови Спостережної ради Wen Yuanhua (Вен 
Юангуа), призначений на посаду – з 15.03.2018 р. строком 

повноважень на 1 (один) рiк. Судимостi вiдсутнi. Незалежний член. 
Часткою в статутному капiталi не володiє. 

1. Посада член Спостережної ради 

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

Тан Вейцзюнь 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи  



4. Рік народження 1981 

5. Освіта вища економiчна 

6. Стаж роботи (років) 8 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Мiсце роботи - Заступник генерального директора Тяньцзiньське 
акцiонерне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бохайська 

Товарна Бiржа» (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd). З 2017 
року по теперiшнiй час Генеральний директор ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., 
ЛIМIТЕД». 

8. Опис 

Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» вiд 15 березня 2018 року №3/2018, 

обрано Членом Спостережної ради Тана Вейцзюня (Tang Weijun), 
призначений на посаду – з 15.03.2018 р. строком повноважень на 1 

(один) рiк. Судимостi вiдсутнi. Є представником акцiонера - 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ 
(ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД». Часткою в статутному капiталi не 

володiє.  

1. Посада член Спостережної ради 

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

Осипенко Руслан Анатолiйович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи  

4. Рік народження 1967 

5. Освіта вища  

6. Стаж роботи (років) 28 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Мiсце роботи - Виконавчий директор Китайської Торгової Асоцiацiї 
в Українi. 

8. Опис 

Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» вiд 15 березня 2018 року №3/2018, 

обрано Членом Спостережної ради Осипенка Руслана 
Анатолiйовича, призначений на посаду – з 15.03.2018 р. строком 

повноважень на 1 (один) рiк. Судимостi вiдсутнi, не є афiлiйованою 
особою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

Часткою в статутному капiталi не володiє. 

1. Посада член Спостережної ради 

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

Блащук Юрiй Олександрович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи  

4. Рік народження 1958 

5. Освіта вища економiчна 



6. Стаж роботи (років) 37 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Мiсце роботи - Член Спостережної ради банку «FinComBank S.A.» у 
м. Кишинiв, республiка Молдова. 

8. Опис 

Рiшенням єдиного акцiонера АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» вiд 15 березня 2018 року №3/2018, 

обрано Членом Спостережної ради Блащука Юрiя Олександровича, 
призначений на посаду – з 15.03.2018 р. строком повноважень на 1 

(один) рiк. Судимостi вiдсутнi. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Незалежний член. Часткою в статутному 

капiталi не володiє. 
VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

2. Організаційно-правова 
форма Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 04071, Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8 
5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ №581322 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 19.09.2006 

7. Міжміський код та 
телефон/факс (044) 377-72-65 (044) 377-72-65 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

9. Опис 

Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та 
розвитку" спiвпрацює з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

вiдповiдно до договору №Е -7938/П вiд 30.08.2013 року. ПАТ 
"Нацiональний депозитарiй України" здiйснює послуги Депозитарiя по 

обслуговуванню емiсiї акцiй Банку. 

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
"АКТИВ-АУДИТ» 

2. Організаційно-правова 
форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 30785437 

4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Генерала Наумова,23-б 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

Свiдоцтво №2315 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 30.03.2001 

7. Міжміський код та 
телефон/факс (044) 498-56-52 (044) 521-40-07 



8. Вид діяльності Аудиторськi послуги 

9. Опис 

Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та 
розвитку" спiвпрацює з Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" вiдповiдно до Договору №752 
про надання послуг з проведення аудиторської перевiрки, що 
укладений 29 грудня 2017 року мiж Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ» та АТ (публ.) 
«Український банк реконструкцiї та розвитку». Свiдоцтво про 

включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого 
Аудиторською палатою України: вiд 30.03.2001р. №2315 (продовжено 

рiшенням АПУ вiд 28.01.2016р. №321/3 до 28.01.2021р.). Свiдоцтво 
про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, 
виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку: 

серiя П №000356, видане 12.02.2016р. строк дiї до 28.01.2021р. 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 

"АКТИВ-АУДИТ» включено до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають 
право на проведення аудиторських перевiрок банкiв (свiдоцтво НБУ 
про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на 

проведення аудиторських перевiрок банкiв №0000002 вiд 17.09.2017р. 
строк дiї до 07.09.2022р.). Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи 

контролю якостi (Рiшення Аудиторськой палати України №349/4 вiд 
28.09.2017р. чинне до 31.12.2022р. Вiдповiдно до рiшення 

Аудиторської палати України вiд 01.11.2012 року №260 / 3, 
Аудиторська фiрма «Актив-аудит» включено до Перелiку 

аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення 
обов'язкового аудиту. Аудитор - Домарєва Наталiя Вiкторiвна, 

Сертифiкат аудитора банкiв №0070 (продовжено рiшенням АПУ вiд 
27.11.2014р. до 01.01.2020р.). Сертифiкат аудитора банкiв №0181 ( 

продовжено рiшеннями АПУ вiд 30.11.2017 до 31.01.2023р. )  

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк" 

2. Організаційно-правова 
форма Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 21133352 

4. Місцезнаходження 79015, м.Львiв, вул.Федьковича, 51 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ № 263460 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 01.10.2013 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 032-235-09-65 032-235-29-42 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 

Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та 
розвитку" спiвпрацює з депозитарною установою ПАТ "Унiверсал 

Банк" на пiдставi укладеного 22.07.2014 року Договору про 
обслуговування рахунку в цiнних паперах № 022799 

1. Найменування ПАТ Унiверсал банк" 



2. Організаційно-правова 
форма Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 21133352 

4. Місцезнаходження Київ, вул. Автозаводська, 54/19 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

АД № 075843 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 28.09.2012 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 044-391-58-85 044-391-56-18 

8. Вид діяльності дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами(брокерська) 

9. Опис 
ПАТ "Унiверсал банк" працює з АТ(публ) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" на пiдставi Договору на брокерське 
обслуговування № 119/14-БОТ вiд 19.03.2014р. 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.11.2017 107/1/2017 

Нацiональна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

UA4000080972 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні  500 488000 244000000 100 

Опис 
Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких може здiйснюватися торгiвля цiнними паперами емiтента: простими iменними акцiями Публiчного 
акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" була розмiщена серед акцiонерiв.Лiстiнг не отримувався. Протягом 

звiтного перiоду розмiщення акцiй не проводились. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 
користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

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

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 284 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 30960 X X 

Опис: усього зобов'язань 30960 тис. 



5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів 

№ 
з/
п 

Дата 
прийнят

тя 
рішення 

Найменуван
ня 

уповноважен
ого органу, 

що прийняв 
рішення 

Ринкова 
вартість 
майна 

або 
послуг, 

що є 
предмет

ом 
правочи
ну (тис. 

грн) 

Вартість 
активів 
емітента 

за 
даними 
останнь
ої річної 
фінансо

вої 
звітност

і (тис. 
грн) 

Співвідноше
ння ринкової 

вартості 
майна або 

послуг, що є 
предметом 
правочину, 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 
особливої 

інформації в 
загальнодосту

пній 
інформаційній 

базі даних 
Комісії 

Веб-сайт 
товариства, на 

якому розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 06.04.201
8 

Рiшенням 
єдиного 

Акцiонера 
Публiчного 

акцiонерного 
товариства 

"Український 
банк 

реконструкцiї 
та розвитку" 
№ 4/2018 вiд 

06 квiтня 
2018 року. 

34000 119398 28.47 

Ринкова 
вартiсть 

послуг чи 
сума коштiв, 

що є 
предметом 
правочинiв, 

буде складати 
34 000 000,00 

грн, а саме 
значний 

правочин з 
придбання з 
оплатою з 6 
по 13 квiтня 
2018 року 
облiгацiї 

внутрiшньої 
державної 
позики - 

середньострок
овi, 

вiдсотковi, 
бездокумента

рнi, iменнi, 
ISIN-

UA400019459
1, на загальну 
суму операцiй 
не бiльше нiж 
34 000 000,00 

грн., з 
ефективною 

ставкою 
вiдсотка не 

нижче 17,00% 
з датою 

погашення– 
11.07.2018 

року, 
номiнальна 

06.04.2018 http://www.ubrr.co
m.ua/ 



№ 
з/
п 

Дата 
прийнят

тя 
рішення 

Найменуван
ня 

уповноважен
ого органу, 

що прийняв 
рішення 

Ринкова 
вартість 
майна 

або 
послуг, 

що є 
предмет

ом 
правочи
ну (тис. 

грн) 

Вартість 
активів 
емітента 

за 
даними 
останнь
ої річної 
фінансо

вої 
звітност

і (тис. 
грн) 

Співвідноше
ння ринкової 

вартості 
майна або 

послуг, що є 
предметом 
правочину, 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 
особливої 

інформації в 
загальнодосту

пній 
інформаційній 

базі даних 
Комісії 

Веб-сайт 
товариства, на 

якому розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вартiсть – 1 
000,00 грн. 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження загальних зборiв акцiонерiв Банку 
здiйснюються єдиним акцiонером Банку одноосiбно. Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного 

товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" (надалi - Банк) № 4/2018 вiд 06 квiтня 2018 р., дане рiшення 
має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi 

товариства», а також на пiдставi Статуту Банку прийнято рiшення про вчинення значних правочинiв щодо державних 
цiнних паперiв на загальну суму понад 10% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.  

Ринкова вартiсть послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, буде складати 34 000 000,00 грн, а саме значний 
правочин з придбання з оплатою з 6 по 13 квiтня 2018 року облiгацiї внутрiшньої державної позики - 

середньостроковi, вiдсотковi, бездокументарнi, iменнi, ISIN-UA4000194591, на загальну суму операцiй не бiльше нiж 
34 000 000,00 грн., з ефективною ставкою вiдсотка не нижче 17,00% з датою погашення– 11.07.2018 року, номiнальна 
вартiсть – 1 000,00 грн., вчинити Публiчним акцiонерним товариством "Український банк реконструкцiї та розвитку. 

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 становить 119 397 656,93 
грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг або сума коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку 

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 28,47 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 

488 000; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти": 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до 
значного не передбаченi законодавством, якщо вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi. 



Проміжний скорочений звіт 
про фінансовий стан (Баланс) 

на 31.03.2018 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній 
період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти  1867 3417 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 
України  0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток  0 0 

Кошти в інших банках  0 0 

Кредити та заборгованість клієнтів  0 0 

Цінні папери в портфелі банку на продаж  0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення  163150 149720 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії  0 0 

Інвестиційна нерухомість  27796 27808 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток  248 248 

Відстрочений податковий актив  0 0 

Гудвіл  0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи  28747 28695 

Інші фінансові активи  0 0 

Інші активи  879 893 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 
вибуття  0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників  
Активи – усього за додатковими статтями  0 0 

Усього активів:  222687 210781 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків  0 0 

Кошти клієнтів  218 2544 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток  0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком  0 0 

Інші залучені кошти  0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток  0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання  0 0 

Резерви за зобов’язаннями  0 111 

Інші фінансові зобов’язання  0 0 





Проміжний скорочений звіт 
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 
за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній 
період 

1 2 3 4 

Процентні доходи  5802 2354 

Процентні витрати  -1087 -1672 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  4715 682 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках  2 0 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
після створення резерву під знецінення кредитів та 
заборгованості клієнтів, коштів в інших банках  0 0 

Комісійні доходи  69 25 

Комісійні витрати  -10 -6 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток  0 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості  0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 
продаж  0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою  0 0 

Результат від переоцінки іноземної валюти  -16 2 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості  0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 
визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою 
або нижчою, ніж ринкова  0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, 
вищою або нижчою, ніж ринкова  0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів  -12 -15 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
цінних паперів у портфелі банку на продаж  0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
цінних паперів у портфелі банку до погашення  0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями  111 0 

Інші операційні доходи  0 1 

Адміністративні та інші операційні витрати  -3046 -2493 



Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній  0 0 

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників  
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями  0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників  
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями  0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  1813 -1804 

Витрати на податок на прибуток  0 0 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває  1813 -1804 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування  0 0 

Прибуток/(збиток) за рік  1813 -1804 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів  0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії  0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 
показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 
статтями  0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 
показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 
статтями  0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток 
чи збиток  0 0 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у 
прибуток чи збиток після оподаткування  5352 0 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж  0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 
потоків  0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 
подання звітності  0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії  0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 
показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 
статтями  0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 
показників  





Проміжний скорочений звіт 
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 1 квартал 2018 року 

 

Найменув
ання 

статті 

Прим
ітки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрол
ьована 
частка 

Усьо
го 

влас
ного 
капіт
алу 

статут
ний 

капіта
л 

емісійн
і 

різниці 
та 

інший 
додатк
овий 

капіта
л 

незареєстр
ований 

статутний 
капітал 

резер
вні 
та 

інші 
фонд

и 

резерв
и 

переоц
інки 

нерозподі
лений 

прибуток 

додат
кові 

статті 

усь
ого 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок 
на кінець 
періоду, 
що 
передує 
попереднь
ому 
періоду (до 
перерахун
ку) 

 
12000

0 -99  4044 0 -61809 0 621
36 0 62136 

Вплив змін 
облікової 
політики, 
виправлен
ня помилок 
та вплив 
переходу 
на нові 
та/або 
переглянут
і стандарти 
і 
тлумаченн
я 

           

Скоригова
ний 
залишок на 
початок 
попереднь
ого періоду 

 
12000

0 -99  4044 0 -61809 0 621
36 0 62136 

Усього 
сукупного 
доходу:  

прибуток/(
збиток) за 
рік  0 0  0 0 -1804 0 

-
180
4 

0 -1804 



інший 
сукупний 
дохід  0 0  0 0 -1804  

-
180
4  -1804 

Амортизац
ія резерву 
переоцінки 
основних 
засобів або 
реалізован
ий 
результат 

           

Розподіл 
прибутку 
до 
резервних 
та інших 
фондів 

           

Незареєстр
ований 
статутний 
капітал 

           

Операції з 
акціонерам
и            

Емісія 
акцій:  

номінальна 
вартість            

емісійний 
дохід            

Власні 
акції, що 
викуплені 
в 
акціонерів: 

 

купівля            
продаж            
анулюванн
я            

Об'єднання 
компаній            

Дивіденди            
Залишок 
на кінець 
попереднь
ого періоду 

 
120 
000 -99  4044 0 -63 613 0 60 

332  
60 

332 

Залишок 
на початок 
звітного   

24400
0 -261  4044 0 -63221 0 184

562 0 18456
2 



періоду 

Усього 
сукупного 
доходу:  

прибуток/(
збиток) за 
рік  0 0  0 0 1813   181

3 
0 1813  

інший 
сукупний 
дохід  0 0  0 5352 0  

535
2 0 5352 

Амортизац
ія резерву 
переоцінки 
основних 
засобів або 
реалізован
ий 
результат 

           

Розподіл 
прибутку 
до 
резервних 
та інших 
фондів 

           

Незареєстр
ований 
статутний 
капітал 

           

Операції з 
акціонерам
и            

Емісія 
акцій:  

номінальна 
вартість            

емісійний 
дохід            

Власні 
акції, що 
викуплені 
в 
акціонерів: 

 

купівля            
продаж            
анулюванн
я            

Об'єднання 
компаній            





Проміжний скорочений звіт 
про рух грошових коштів за прямим методом 

за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній 
період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані    
Процентні витрати, що сплачені    
Комісійні доходи, що отримані    
Комісійні витрати, що сплачені    
Результат операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток    

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами    
Результат операцій з іноземною валютою    
Інші отримані операційні доходи    
Виплати на утримання персоналу, сплачені    
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені    
Податок на прибуток, сплачений    
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 
діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях    

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях    
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 
Національному банку України    

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

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

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів    
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів    
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків    
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів    
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 
емітовані банком    

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями    



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань    

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань    
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 
операційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж    
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 
на продаж    

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення    
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення    

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 
грошових коштів    

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів    

Придбання асоційованих компаній    
Надходження від реалізації асоційованих компаній    
Придбання інвестиційної нерухомості    
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості    
Придбання основних засобів    
Надходження від реалізації основних засобів    
Придбання нематеріальних активів    
Надходження від вибуття нематеріальних активів    
Дивіденди, що отримані    
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
інвестиційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій    
Емісія привілейованих акцій    
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій    
Викуп власних акцій    
Продаж власних акцій    
Отримання субординованого боргу    
Погашення субординованого боргу    
Отримання інших залучених коштів    
Повернення інших залучених коштів    
Додаткові внески в дочірню компанію    
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю    





 
Проміжний скорочений звіт 

про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній 
період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  1813 -1804 

Коригування:    
Знос та амортизація  162 146 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 
активів  10 15 

Амортизація дисконту/(премії)  404 -1207 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток  0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами  0 0 

Результат операцій з іноземною валютою  16 -2 

(Нараховані доходи)  1354 -73 

Нараховані витрати  16 -154 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності  0 0 

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності  0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим  -111 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 
діяльності до змін в операційних активах та 
зобов'язаннях  3664 -3079 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях  0 0 

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 
Національному банку України  0 0 

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів  0 0 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, 
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах  0 0 

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках  0 0 

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 
клієнтів  0 0 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів  0 31 

Чисте зменшення (збільшення) інших активів  -110 -95 



Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів  -2326 4 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 
емітовані банком  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань  0 -2 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань  -6 9 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
операційної діяльності до сплати податку на прибуток  1222 -3132 

Податок на прибуток, що сплачений  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
операційної діяльності  1222 -3132 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж  0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 
на продаж  0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення  -597019 -197956 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення  582550 200703 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 
грошових коштів  0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів  0 0 

Придбання асоційованих компаній  0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній  0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості  0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості  0 0 

Придбання основних засобів  -202 -59 

Надходження від реалізації основних засобів  0 0 

Придбання нематеріальних активів  -1 -7 

Надходження від вибуття нематеріальних активів  0 0 

Дивіденди, що отримані  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
інвестиційної діяльності  -14672 2681 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій  0 0 

Емісія привілейованих акцій  0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій  0 0 

Викуп власних акцій  0 0 





Примітки 
до проміжного скороченого звіту 

за 1 квартал 2018 року 
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Примiтка 1. Iнформацiя про банк Публiчне акцiонерне товариство „Український банк реконструкцiї та 
розвитку” було засноване в Українi 17 грудня 2003 року як Закрите акцiонерне товариство „Український 
банк реконструкцiї та розвитку” та зареєстроване Нацiональним банком України (НБУ) 19 березня 2004 
року. 01 жовтня 2007 року Банк було перетворено на Вiдкрите акцiонерне товариства „Український банк 
реконструкцiї та розвитку”. Внаслiдок змiн у Законi України „Про акцiонернi товариства” 28 серпня 2009 

року було змiнено назву на Публiчне акцiонерне товариство „Український банк реконструкцiї та розвитку”. 
Банк є правонаступником всiх прав та обов’язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства „Український банк 

реконструкцiї та розвитку” та Закритого акцiонерного товариства „Український банк реконструкцiї та 
розвитку”. Мiсцезнаходження банку: 04080, Україна, м.Київ, вул.Олексiя Терьохiна, 4. АТ (публ.) 

“Український банк реконструкцiї та розвитку” здiйснює свою дiяльнiсть в рамках банкiвської лiцензiї № 
216, яка видана Нацiональним банком України 15.11.2011 року та генеральну лiцензiю Нацiонального 

банку України № 216 вiд 15.11.2011 року на право здiйснення валютних операцiй. Згiдно з банкiвською 
лiцензiєю Банк має право надавати банкiвськi послуги, визначенi частиною третьою статтi 47 Закону 
України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть”. Крiм того Банк має Лiцензiю Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами: дилерської дiяльностi. Основна дiяльнiсть Банку включає комерцiйну 
дiяльнiсть, надання кредитiв, розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв, а також iншi види банкiвської 
дiяльностi. Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб Свiдоцтво №169 вiд 19 листопада 
2012 року. Згiдно iз Статутом стратегiчна мета АТ (публ.) “Український банк реконструкцiї та розвитку” 

полягає в участi в економiчному i соцiальному розвитку України шляхом сприяння розвитку iнвестицiйної 
дiяльностi в Українi, здiйснення комплексного обслуговування юридичних i фiзичних осiб незалежно вiд їх 

державної належностi та форм власностi, залучення вiтчизняних та iноземних iнвестицiй, банкiвських 
технологiй i технiки, удосконалення кредитно-фiнансових та зовнiшньоекономiчних вiдносин. АТ (публ.) 

“Український банк реконструкцiї та розвитку” є унiверсальною банкiвською установою, яка може надавати 
увесь спектр банкiвських послуг згiдно з дiючим законодавством України та у вiдповiдностi до наявних 
банкiвської i генеральної лiцензiй Нацiонального банку України та лiцензiй Державної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку. У звiтному перiодi АТ (публ.) “Український банк реконструкцiї та розвитку” 
здiйснював такi операцiї: вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв; розмiщення коштiв на 

кореспондентських рахунках в iнших банках; залучення коштiв на умовах субординованого боргу; 
розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; здiйснення операцiй 
на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi; купiвля/продаж iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному 
ринку України вiд власного iменi та за дорученням клiєнтiв. У I кварталi 2018 року Банк здiйснював свою 
дiяльнiсть на територiї однiєї областi (регiонально). Станом на 31 березня 2018 року та на 31 грудня 2017 

року єдиним акцiонером банку, якому належаить 100% статутного капiталу Банку було Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД» (Україна). Власниками iстотної участi 
Банку станом на 31 березня 2018 року є громадяни КНР Янь Дуншен разом та Дай Джунюн, якi набули 

спiльної опосередкованої участi в розмiрi 100% через: - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО, ЛIМIТЕД» у якому 80% участi належить «БОСЕ 
(Гонконг) Ко., Лiмiтед» (BOCE (Hong Kong) Co., Limited) та 20% участi - Яню Дуншену; - «БОСЕ 
(Гонконг) Ко., Лiмiтед» (Гонконг), 100% статутного капiталу якого належить «Баоши (Тяньцзiнь) 

Електроник Комерс Ко.», Лтд (Baoshi (Tianjin) Еlectronic Commerce Co., Ltd); - «Баоши (Тяньцзiнь) 
Електроник Комерс Ко., Лтд», 99% статутного капiталу якого належить Тяньцзiньському акцiонерному 

товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бохайська Товарна Бiржа» (Tianjin Bohai Commodity Exchange 
Co., Ltd); - Тяньцзiньське акцiонерне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бохайська Товарна 

Бiржа», 15,5113% участi у якому належить Яню Дуншену; 31,5802% участi у якому належить Акцiйному 
iнвестицiйному пiдприємству «Бо Сюй» (Хоргос) (Обмежене партнерство) (Нorgos Bo Xu Equity Investment 

Limited Partnership); - Акцiйне iнвестицiйне пiдприємство «Бо Сюй» (Хоргос) (Обмежене партнерство), 
90% участi у якому належить Яню Дуншену та 10% Дай Джунюн. Частка керiвництва в акцiях Банку 

вiдсутня. Цю фiнансову звiтнiсть подано в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше. Ця фiнансова звiтнiсть 



була затверджена до випуску Правлiнням Банку 26 квiтня 2018 року.  
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Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть У першому кварталi 
2018 року Правлiння НБУ двiчi пiдвищувало облiкову ставку - до 17,0% рiчних. Пiдвищення ключової 

процентної ставки було спрямоване на зниження споживчої iнфляцiї до цiльового рiвня в 
середньостроковiй перспективi. Слiдом за пiдвищенням облiкової ставки зросла i середньозважена вартiсть 

гривневих ресурсiв на мiжбанкiвському ринку в I кварталi 2018 року: на 1,8 п. п. до 15,5% за даними 
системи "КредIнфо", а овернайт пiдвищився на 2,2 п. п Результатом бiльш жорсткої монетарної полiтики, 

яку НБУ проводить iз жовтня минулого року, стало зростання дохiдностi гривневих ОВДП за всiма 
строками. У реальному вимiрi дохiднiсть гривневих ОВДП залишалась однiєю iз найвищих серед країн, 

ринки яких розвиваються. На пiдвищення облiкової ставки в I кварталi 2018 року вiдреагували зростанням 
i процентнi ставки за операцiями банкiв у нацiональнiй валютi. Водночас ефект перенесення на ставки за 

депозитами був помiрнiшим порiвняно iз ставками за кредитами. Банки продовжували поступово 
нарощувати гривневе кредитування - загальнi залишки за кредитами зросли на 0,8% м/м як за рахунок 

кредитiв, наданих корпоративним клiєнтам, так i за рахунок збiльшення залишкiв за кредитами населенню. 
У результатi рiчний прирiст обсягiв кредитiв у нацiональнiй валютi в цiлому помiрно прискорився до 

15,5%. Обсяг залишкiв за кредитами в iноземнiй валютi (у доларовому еквiвалентi) скоротився. Дохiднiсть 
гривневих строкових депозитiв дещо пiдвищилася як для корпоративних клiєнтiв, так i для населення. 
Натомiсть дохiднiсть коштiв на вимогу для корпоративних клiєнтiв залишилася на рiвнi попереднього 

кварталу, а для населення навiть дещо знизилася. Помiрний вiдгук депозитних процентних ставок може 
пояснюватися збереженням значного профiциту лiквiдностi банкiвської системи та збiльшенням 
привабливостi депозитiв у нацiональнiй валютi на тлi змiцнення гривнi. Збiльшення дохiдностi за 

гривневими iнструментами, а також збереження загалом сприятливої кон’юнктури на свiтових ринках 
позитивно впливало на пропозицiю валюти з боку клiєнтiв банкiв, а також нерезидентiв. Це сприяло 

змiцненню обмiнного курсу гривнi вiдносно долара США (на 1,5% м/м та 5,4% з початку року) та дало 
змогу НБУ продовжити поповнювати мiжнароднi резерви через операцiї iз купiвлi iноземної валюти. 

Cальдо операцiй з купiвлi НБУ iноземної валюти у березнi було додатним та становило 376 млн. дол. США 
(757 млн. дол. США з початку року). Операцiї НБУ з купiвлi iноземної валюти стали основним каналом 

постачання лiквiдностi банкiвської системи у першому кварталi поточного року. У результатi 
середньоденнi обсяги лiквiдностi знаходилися на високому рiвнi. Зростання залишкiв коштiв на 

коррахунках банкiв та готiвки призвело до збiльшення обсягу грошової бази на 3,2% м/м та пришвидшення 
її рiчних темпiв зростання (до 12,0%). Вiдновився притiк гривневих депозитiв до банкiвської системи. 

Найбiльш активно зростали залишки коштiв населення, рiчнi темпи приросту яких зросли до 21,8%. Цьому 
сприяло пiдвищення номiнальних доходiв населення та збiльшення привабливостi гривневих депозитiв на 
тлi змiцнення гривнi, чому серед iншого, сприяла бiльш жорстка монетарна полiтика НБУ. Помiрнi темпи 
приросту депозитiв корпоративних клiєнтiв були типовими для перiоду сплати квартальних податкових 

платежiв до бюджету. Основними джерелами фiнансування Банку у звiтному кварталi були власнi кошти та 
кошти залученi на умовах субординованого боргу. Банк не має ресурсiв не визнаних у звiтi про фiнансовий 

стан вiдповiдно до МСФЗ.  
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Примiтка 3. Основи подання промiжної фiнансової звiтностi Дана промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть 
за перiод, що закiнчився 30 березня 2018 року, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародного стандарту 

фiнансової звiтностi МСФЗ (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть». Промiжна фiнансова звiтнiсть не 
мiстить всiх вiдомостей i даних, що пiдлягають розкриттю в рiчнiй фiнансовiй звiтностi, i повинна 

розглядатися у сукупностi iз рiчною фiнансовою звiтнiстю Банку станом на 31 грудня 2017 року. Принципи 
облiку, прийнятi при пiдготовцi промiжної фiнансової звiтностi, вiдповiдають принципам, що 

застосовувались при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31 грудня 2017 
року, за винятком викладеного нижче. Для звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року вступив в 
дiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» (iз змiнами, внесеними в липнi 2014 року). Основнi вiдмiннi 
характеристики нового стандарту полягають в наступному: Фiнансовi активи повиннi класифiкуватися за 
трьома категорiями оцiнки: оцiнюванi за амортизованою вартiстю, оцiнюванi за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд, i оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Класифiацiя 
здiйснюється на основi обовох критерiїв: бiзнес-моделi з управлiння фiнансовими активами та 

установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом. Фiнансовий актив 
облiковується за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання обох умов: вiн вiдповiдає 

бiзнес-моделi, метою якої є отримання договiрних грошових потокiв, та такими договiрними грошовими 
потоками є виключно суми основної заборгованостi та суми процентiв на напогашену суму основної 

заборгованостi. Фiнансовий актив облiковується за справедливою вартiстю з переоцiнкою через сукупний 
дохiд в разi одночасного дотримання обох умов: вiн вiдповiдає бiзнес-моделi, метою якої є досягається як 



шляхом отримання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продатку фiнансових активiв, i такими 
договiрними грошовими потоками є виключно суми основної заборгованостi та суми процентiв на 

напогашену суму основної заборгованостi. Фiнансовi активи, якi мiстять будь –якi iншi грошовi потоки, 
нiж тi, що вiдповiдають вимозi про виплату виключно основної суми та вiдсоткiв, повиннi оцiнюватися за 
справедливою вартiстю через прибуток або збиток (наприклад, похiднi iнструменти). Вбудованi похiднi 

iнструменти не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а включаються до їх складу при оцiнцi 
дотримання умови виплати виключно основної суми i вiдсоткiв. Щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових 

зобов’язань, то бiльшiсть вимог МСБО (IAS) 39 i по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових 
зобов'язань були перенесенi в МСФЗ (IFRS) 9 без змiн. Основною вiдмiннiстю є вимога розкривати ефект 

змiн власного кредитного ризику фiнансових зобов'язань, вiднесених до категорiї за справедливою 
вартiстю через прибуток або збиток, в складi iншого сукупного доходу. МСФЗ (IFRS) 9 запроваджує нову 

модель визнання збиткiв вiд знецiнення: модель очiкуваних кредитних збиткiв. За пiдсумками аналiзу 
фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Банку станом на 31 грудня 2017 року i на пiдставi фактiв i 
обставин, що iснують на зазначену дату, застосування нового стандарту з 1 сiчня 2018 р. не вплинуло на 

його фiнансову звiтнiсть у тому числi щодо розмiру прибутку (збитку) та суму сукупеного доходу, за 
виключенням представлення фiнансової звiтностi за категорiями в Звiтi про фiнансовий стан та звiтi про 

прибутки та збитки. Фiнансовi активи, що лишились непогашеними станом на 01.01.2018 року переважно 
представленi iнвестицiями в цiннi папери у виглядi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 

та облiгацiї внутрiшньої державної позикиу нацiональнiй валютi Українi, що утримувались Банком до 
погашення. Всi активи були вiднесенi Банком до бiзнес-моделi управлiння фiнансовими активами, метою 

яких є отримання контрактних грошових потокiв, з подальшим їх облiком за амортизованою собiвартiстю. 
Також не очiкується коригування Звiту про прибутки та збитку, з урахуванням того, що цi активи є для 

Банку безризиковими. У таблицi нижче наводиться звiрка балансової вартостi фiнансових активiв з 
попереднiми категорiями оцiнки вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 39 з їх новими категорiями оцiнки, 

прийнятими при переходi на МСФЗ (IFRS) 9 на 1 сiчня 2018 р .: Категорiя оцiнки Балансова вартiсть згiдно 
МСФЗ 39 (залишок на кiнець перiоду 31.12.2017) Резерв згiдно МСФЗ 39 (залишок на кiнець перiоду 
31.12.2017) Вплив Балансова вартiсть згiдно МСФЗ 9 (залишок на початок перiоду 01.01.2018) Резерв 
згiдно МСФЗ 9 (залишок на початок перiоду 01.01.2018) МСФЗ (IAS) 39 МСФЗ (IFRS) 9 Переоцiнка 

Рекласифiкацiя Очiкуванi кредитнi збитки Iнше Обов`язкова Добровiльна Грошовi кошти та еквiваленти 
Кореспондентськi рахунки, вiдкритi в iнших банках Оцiнюванi за амортизованою вартiстю 2 516 - - - - - 2 

516 - Цiннi папери Цiннi папери в портфелi банку до погашення (ОВДП) Оцiнюванi за амортизованою 
вартiстю 128 629 - - - - - 128 629 - Цiннi папери в портфелi банку до погашення (Депозитнi сертифiкати 

НБУ) Оцiнюванi за амортизованою вартiстю 21 091 - - - - - 21 091 - Усього цiннi папери в портфелi банку 
до погашення Оцiнюванi за амортизованою вартiстю 149 720 - - - - - 149 720 - Усього фiнансовi активи 152 

236 - - - - - 152 236 - Змiн щодо класифiкацiї та подальшої оцiнки фiнансових зобов’язань Банку не 
вiдбулося. Функцiональною валютою, в якiй ведеться бухгалтерський облiк Банку є гривня. Операцiї у 

валютах iнших, нiж функцiональна валюта Банку, вважаються операцiями з iноземною валютою. 
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень (“тис. грн.”), за винятком даних в розрахунку прибутку 

на 1 просту акцiю та якщо не зазначено iнше.  
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ПРИМIТКА 4. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ Таблиця 4.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
(тис.грн.) Найменування статтi 31.03.2018 31.12.2017 1 2 3 4 1 Готiвковi кошти 523 901 2 Кореспондентськi 
рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 1 344 2 516 2.1. України 1 344 2 516 2.2. iнших країн - - 3 

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 1 867 3 417  
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ПРИМIТКА 5. IНВЕСТИЦIЇ В ЦIННI ПАПЕРИ Таблиця 5.1. Цiннi папери в портфелi банку, що 
облiковуються за амортизованою собiвартiстю (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 31.03.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 1 Державнi облiгацiї 118 997 128 629 2 Депозитнi сертифiкати НБУ 44 153 21 091 3 Резерв пiд 
знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення - - 4 Усього цiнних паперiв у портфелi банку до 

погашення за мiнусом резервiв 163 150 149 720 Таблиця 5.2. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних 
паперiв у портфелi банку, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за I квартал 2018 року 

(тис.грн.) Ря док Найменування статтi Державнi облiгацiї Депозитнi сертифiкати НБУ Усього 1 2 3 4 5 1 
Борговi цiннi папери непростроченi та незнецiненi: 118 897 44 153 163 150 1.1 Державнi пiдприємства та 

установи 118 897 44 153 163 150 2 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення - - - 
3 Усього боргових цiнних паперiв у портфелi банку до погашення за мiнусом резервiв 118 897 44 153 163 
150 Таблиця 5.3. Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку, що облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю, за 2017 рiк (тис.грн.) Ря док Найменування статтi Державнi облiгацiї 
Депозитнi сертифiкати НБУ Усього 1 2 3 4 5 1 Борговi цiннi папери непростроченi та незнецiненi: 128 629 

21 091 149 720 1.1 Державнi пiдприємства та установи 128 629 21 091 149 720 2 Резерв пiд знецiнення 



цiнних паперiв у портфелi банку до погашення - - - 3 Усього боргових цiнних паперiв у портфелi банку до 
погашення за мiнусом резервiв 128 629 21 091 149 720  
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ПРИМIТКА 6. IНШI АКТИВИ Таблиця 6.1. Iншi активи (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 31.03.2018 
31.12.2017 1 2 4 5 1 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв - 62 2 Передоплата за послуги 135 73 5 
Iншi активи* 821 822 6 Резерв пiд iншi активи (77) (64) 7 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 879 893 

*Стаття iншi активи складається з : 1. Запаси матерiальних цiнностей в пiдзвiтi – 6 тис.грн. 2. Витрати 
майбутнiх перiодiв – 199 тис.грн. 3. Дебiторська заборгованiсть за обов’язковими платежами, крiм податку 

на прибуток – 594 тис.грн. 4. Iншi нарахованi доходи – 22 тис.грн.  

7 
ПРИМIТКА 7. КОШТИ КЛIЄНТIВ Таблиця 7.1. Кошти клiєнтiв (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 
31.03.2018 31.12.2017 1 2 3 4 1 Iншi юридичнi особи 218 2 544 1.1 Поточнi рахунки 218 2 544 2 Усього 

коштiв клiєнтiв 218 2 544  
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ПРИМIТКА 8. РЕЗЕРВИ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ Таблиця 8.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями за I 
квартал 2018 року (тис.грн.) Рядок Рух резервiв Iншi* Усього 1 2 3 4 1 Залишок на 1 сiчня 2018 року 111 

111 2 Формування та/або збiльшення резерву - - 3 Iнший рух (зменшення резерву) (111) (111) 4 Залишок на 
кiнець дня 31 березня 2018 року - - *Стаття iншi резерви за зобов*язаннями складається з резервiв, 

сформованих з метою забезпечення ймовiрного вибуття грошових коштiв, ризик за якими оцiнено банком 
як високий.  

9 
ПРИМIТКА 9. IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 31.03.2018 31.12.2017 1 2 3 4 1 

Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток - 1 2 Кредиторська 
заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 283 261 3 Iнша заборгованiсть 1 6 3 Усього 284 268  
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ПРИМIТКА 10. СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ Балансова вартiсть зобов’язань за субординованим боргом 
станом на кiнець дня 31 березня 2018 року становить 30 458 тис. грн., у тому числi: - субординований борг 
– 43 900 тис.грн.; - неамортизований дисконт – (13 605) тис.грн.; - нарахованi витрати - 163 тис.грн. Кошти 
залученi вiдповiдно до наступних договорiв: 1. Додаткової угоди №1 вiд 28.04.2015 року про внесення змiн 
щодо продовження строку залучення субординованого боргу до Договору про залучення коштiв на умовах 

субординованого боргу №2 вiд 25.11.2009 року на суму 32 000 000,00 грн. на строк до 28.04.2021 року з 
процентною ставкою 6%. Рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання 
дiяльностi банкiв було надано Дозвiл Банку на врахування коштiв, залучених на умовах субординованого 

боргу до капiталу Банку вiд 25 листопада 2009 року. Рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з 
питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) платiжних систем 28.04.2015 року за 

№182 було надано рiшення Про внесення змiн до дозволу в частинi продовження його дiї у зв’язку з 
продовженням строку дiї договору про залучення коштiв на умовах субординованого боргу. 2. Угоди про 

залучення коштiв на умовах субординованого боргу вiд 07.02.2018 року на суму 11 900 000,00 грн. на строк 
до 09.02.2023 року з процентною ставкою 0%. В пероiд iз звiтної дати до дати затвердження цiєї звiтностi, 

Рiшенням Комiтету Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, 
нагляду (оверсайта) платiжних систем вiд 13 квiтня 2018 року за №100 було надано Дозвiл Банку на 

врахування коштiв, залучених на умовах субординованого боргу до капiталу Банку. Капiталiзацiя 
процентiв за вищевказаними Договорами не здiйснюється.  
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ПРИМIТКА 11. РУХ РЕЗЕРВIВ ПЕРЕОЦIНКИ (компонентiв iншого сукупного доходу) (тис.грн.) Рядок 
Найменування статтi 31.03.2018 31.03.2017 1 2 3 4 1 Залишок на початок звiтного перiоду - - 2 Результат 

коригування вартостi фiнансових iнструментiв пiд час первiсного визнання 5 352 - 3 Податок на прибуток - 
- 4 Залишок на кiнець перiоду 5 352 -  
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ПРИМIТКА 12. АНАЛIЗ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА СТРОКАМИ ЇХ ПОГАШЕННЯ (тис.грн.) Рядок 
Найменування статтi 31.03.2018 31.12.2017 мiнше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього мiнше нiж 

12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього 1 2 3 4 5 6 7 8 АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 867 - 1 
867 3 417 - 3 417 2 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 163 150 - 163 150 149 720 - 149 720 3 
Iнвестицiйна нерухомiсть - 27 796 27 796 - 27 808 27 808 4 Дебiторська заборгованiсть за поточним 

податком на прибуток 248 - 248 248 - 248 5 Основнi засоби та нематерiальнi активи - 28 747 28 747 - 28 695 
28 695 6 Iншi активи 879 - 879 893 - 893 7 Усього активiв 166 144 56 543 222 687 154 278 56 503 210 781 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 8 Кошти клiєнтiв 218 - 218 2 544 - 2 544 9 Резерви за зобов'язаннями - - - 111 - 111 10 Iншi 
зобов'язання 284 - 284 268 - 268 11 Субординований борг 163 30 295 30 458 163 23 133 23 296 12 Усього 

зобов'язань 665 30 295 30 960 3 086 23 133 26 219  

13 ПРИМIТКА 13. ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 31.03.2018 



31.03.2017 за вiдповiдний квартал наростаючим пiдсумком з початку року за вiдповiдний квартал 
наростаючим пiдсумком з початку року 1 2 3 4 5 6 Процентнi доходи: 1 Цiннi папери в портфелi банку до 

погашення 5 802 5 802 2 354 2 354 2 Усього процентних доходiв 5 802 5 802 2 354 2 354 Процентнi витрати: 
3 Iншi залученi кошти (1 087) (1 087) (1 672) (1 672) 4 Усього процентних витрат (1 087) (1 087) (1 672) (1 

672) 5 Чистий процентний дохiд/(витрати) 4 715 4 715 682 682  
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ПРИМIТКА 14. КОМIСIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 31.03.2018 
31.03.2017 за вiдповiдний квартал наростаючим пiдсумком з початку року за вiдповiдний квартал 

наростаючим пiдсумком з початку року 1 2 3 4 5 6 Комiсiйнi доходи: 1 Розрахунково-касовi операцiї 69 69 
25 25 2 Усього комiсiйних доходiв 69 69 25 25 Комiсiйнi витрати: 3 Розрахунково-касовi операцiї (8) (8) (4) 
(4) 4 Iншi (2) (2) (2) (2) 5 Усього комiсiйних витрат (10) (10) (6) (6) 6 Чистий комiсiйний дохiд/витрати 59 

59 19 19  
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ПРИМIТКА 15. АДМIНIСТРАТИВНI ТА IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ (тис.грн.) Рядок Найменування 
статтi 31.03.2018 31.03.2017 за вiдповiдний квартал наростаючим пiдсумком з початку року за вiдповiдний 

квартал наростаючим пiдсумком з початку року 1 2 3 4 5 6 1 Витрати на утримання персоналу (2 074) (2 
074) (1 666) (1 666) 2 Амортизацiя основних засобiв (147) (147) (135) (135) 3 Амортизацiя програмного 

забезпечення та iнших нематерiальних активiв (15) (15) (11) (11) 4 Витрати на утримання основних засобiв 
та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (550) (550) (497) (497) 5 

Професiйнi послуги (64) (64) (33) (33) 6 Витрати на маркетинг та рекламу (6) (6) (5) (5) 7 Сплата iнших 
податкiв та зборiв, крiм податку на прибуток (89) (89) (72) (72) 8 Iншi (101) (101) (74) (74) 9 Усього 

адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (3 046) (3 046) (2 493) (2 493)  
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ПРИМIТКА 16. ПРИБУТОК/(ЗБИТОК) НА ОДНУ ПРОСТУ ТА ПРИВIЛЕЙОВАНУ АКЦIЮ Таблиця 16.1. 
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю (тис.грн.) Рядок 

Найменування статтi 31.03.2018 31.03.2017 1 2 3 4 1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих 
акцiй банку 1 813 (1 804) 2 Прибуток/(збиток) за рiк 1 813 (1 804) 3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в 

обiгу (тис. шт.) 488 240 4 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на просту акцiю, грн. 3,72 (7,52)  
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ПРИМIТКА 17. ОПЕРАЦIЙНI СЕГМЕНТИ Таблиця 17.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв 
на 31.03.2018 року (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Усього послуги 
iншим банкам послуги клiєнтам операцiї з цiнними паперами 1 2 3 4 5 6 Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 1 

Процентнi доходи - - 5 802 5 802 2 Комiсiйнi доходи - 69 - 69 3 Усього доходiв сегментiв - 69 5 802 5 871 4 
Процентнi витрати - (1 087) - (1 087) 5 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших 

банках - 2 - 2 6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - (12) - (12) 7 Результат 
вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою (8) (8) - (16) 8 Комiсiйнi витрати (8) (2) - (10) 9 Вiдрахування 
до резервiв за зобов'язаннями - 111 - 111 10 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (196) (518) ( 2 332) 

(3 046) 11 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: прибуток/(збиток) (212) (1 445) 3 470 1 813 Таблиця 17.2 Доходи, 
витрати та результати звiтних сегментiв на 31.03.2017 року (тис.грн.) Рядок Найменування статтi 

Найменування звiтних сегментiв Усього послуги iншим банкам послуги клiєнтам операцiї з цiнними 
паперами 1 2 3 4 5 6 Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 1 Процентнi доходи - - 2 354 2 354 2 Комiсiйнi доходи - 
25 - 25 3 Iншi операцiйнi доходи* - 1 0 1 4 Усього доходiв сегментiв - 26 2 354 2 380 5 Процентнi витрати 
(775) (897) - (1 672) 6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - (15) - (15) 7 

Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою 1 1 - 2 8 Комiсiйнi витрати (4) (2) - (6) 9 
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (125) (102) ( 2 266) (2 493) 10 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 
прибуток/(збиток) (903) (989) 88 (1 804) Таблиця 17.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за I 

квартал 2018 року (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Усього послуги 
iншим банкам послуги клiєнтам операцiї з цiнними паперами 1 2 3 4 5 8 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 Активи 

сегментiв 1 867 - 163 150 165 017 2 Усього активiв сегментiв 1 867 - 163 150 165 017 3 Нерозподiленi 
активи* 56 183 888 1 127 4 Усього активiв 1 923 183 50 305 166 145 0 0 0 0 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ - 
5 Зобов'язання сегментiв - 30 676 - 30 676 6 Усього зобов'язань сегментiв - 30 676 - 30 676 7 Нерозподiленi 

зобов'язання** 14 46 224 284 8 Усього зобов'язань 14 30 722 224 30 960 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI - 9 
Капiтальнi iнвестицiї 3 064 9 911 48 299 61 274 10 Амортизацiя (237) (765) (3 729) (4 731) *Рядок 3 

"Нерозподiленi активи" включає: розрахунки за податками та обов’язковими платежами 842 тис.грн. 
витрати майбутнiх перiодiв 199 тис.грн. дебiторська заборгованiсть за господарськими операцiями 135 
тис.грн. iншi активи 28 тис.грн. Резерв пiд знецiнення iнших активiв та дебiторської заборгованостi за 

господарськими лперацiями (77) тис.грн. **Рядок 7 "Нерозподаленi зобов'язання" включає: забезпечення 
оплати вiдпусток 282 тис.грн. iншi 2 тис.грн. Таблиця 14.4 Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 
2017 рiк (тис.грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Усього послуги iншим 

банкам послуги клiєнтам операцiї з цiнними паперами 1 2 3 4 5 6 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 Активи 



сегментiв 2 967 450 149 720 153 137 2 Усього активiв сегментiв 2 967 450 149 720 153 137 3 Нерозподiленi 
активи* 422 11 707 1 141 4 Усього активiв 3 389 461 150 427 154 278 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ - 5 

Зобов'язання сегментiв - 25 840 - 25 840 6 Усього зобов'язань сегментiв - 25 840 - 25 840 7 Нерозподiленi 
зобов'язання** 140 4 235 379 8 Усього зобов'язань 140 25 844 235 25 840 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI - 9 

Капiтальнi iнвестицiї 22 596 611 37 864 61 071 10 Амортизацiя (1 690) (46) (2 832) (4 568) *Рядок 3 
"Нерозподiленi активи" включає: розрахунки за податками та обов’язковими платежами 872 тис.грн. 
витрати майбутнiх перiодiв 64 тис.грн. дебiторська заборгованiсть за господарськими операцiями 134 

тис.грн. iншi активи 71 тис.грн. **Рядок 7 "Нерозподаленi зобов'язання" включає: резерви за потенцiйними 
зобов’язаннями банку 111 тис.грн. забезпечення оплати вiдпусток 268 тис.грн.  
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ПРИМIТКА 18. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Справедлива вартiсть – цiна, 
яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж 

учасниками ринку на дату операцiї. Наданi (отриманi) кредити, розмiщенi (залученi) вклади (депозити) пiд 
час первiсного визнання банк оцiнює за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на операцiю. 
Справедлива вартiсть фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання, як правило дорiвнює 

фактичнiй цiнi операцiї. Справедлива вартiсть найкраще пiдтверджується iснуючими ринковими цiнами. 
Справедливу вартiсть iнструментiв, щодо яких немає котирувань на активному ринку, Банк визначав за 
допомогою методик оцiнки. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв iз плаваючою процентною 

ставкою, що не котируються на активному ринку, дорiвнює їхнiй балансовiй вартостi. Справедлива 
вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою, якi не мають ринкових котирувань, була 

розрахована на основi оцiночних майбутнiх очiкуваних грошових потокiв, дисконтованих iз застосуванням 
поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний кредитний ризик та строк до 

погашення, який залишився. Ставки дисконтування, що використовуються, залежать вiд валюти та строку 
погашення iнструменту, а також вiд кредитного ризику контрагента. Таблиця 18.1. Справедлива вартiсть та 
рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки активiв та зобов’язань за I квартал 

2018 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього 
справедлива вартiсть Балансова вартiсть Ринковi котирування (1-й рiвень) Модель оцiнки, що 

використовує спостережнi данi (2-й рiвень) Модель оцiнки, що використовує показники, не пiдтвердженi 
ринковими даними (3-й рiвень) 1 2 3 4 5 6 7 I ФIНАНСОВI АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 

867 0 0 1 867 1 867 1.1 готiвковi кошти 523 0 0 523 523 1.2 кошти в Нацiональному банку України (крiм 
обов*язкових резервiв) 874 0 0 874 874 1.3 кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернай у 
банках 470 0 0 470 470 2 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 0 0 163 150 163 150 163 150 2.1 

Державнi облiгацiї 0 0 118 997 118 997 118 997 2.2 Депозитнi сертифiкати НБУ 0 0 44 153 44 153 44 153 3 
Iнвестицiйна нерухомiсть 0 27 796 0 27 796 27 796 4 Основнi засоби та нематерiальнi активи 0 28 747 0 28 
747 28 747 4.1 будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 0 28 646 0 28 646 28 646 4.2 нематерiальнi активи 
0 101 0 101 101 5 Усього активiв 1 867 56 543 163 150 221 560 221 560 II ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 7 

Кошти клiєнтiв 0 0 218 218 218 8.1 Iншi юридичнi особи 0 0 218 218 218 11 Iншi фiнансовi зобов’язання 0 0 
0 0 0 11.1 Iншi фiнансовi зобов’язання 0 0 0 0 0 12 Субординований борг 0 0 30 458 30 458 30 458 13 Усього 

фiнансових зобов’язань 0 0 30 676 30 676 30 676 Таблиця 18.2. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї 
вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки активiв та зобов’язань за 2017 рiк (тис.грн.) 

Рядок Назва статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть 
Балансова вартiсть Ринковi котирування (1-й рiвень) Модель оцiнки, що використовує спостережнi данi (2-
й рiвень) Модель оцiнки, що використовує показники, не пiдтвердженi ринковими даними (3-й рiвень) 1 2 3 
4 5 6 7 I ФIНАНСОВI АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 3 417 - - 3 417 3 417 1.1 готiвковi кошти 
901 - - 901 901 1.2 кошти в Нацiональному банку України (крiм обов’язкових резервiв) 1 837 - - 1 837 1 837 

1.3 кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернай у банках 679 - - 679 679 2 Цiннi папери в 
портфелi банку до погашення - - 149 720 149 720 149 720 2.1 Державнi облiгацiї - - 128 629 128 629 128 629 
2.2 Депозитнi сертифiкати НБУ - - 21 091 21 091 21 091 3 Iншi фiнансовi активи: - - - - - 3.1. iншi фiнансовi 
активи - - - - - 4 Iнвестицiйна нерухомiсть - 27 808 - 27 808 27 808 5 Основнi засоби та нематерiальнi активи 

- 28 695 - 28 695 28 695 5.1 будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 28 580 - 28 580 28 580 5.2 
нематерiальнi активи - 115 - 115 115 6 Усього активiв 3 417 56 503 149 720 209 640 209 640 II ФIНАНСОВI 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 7 Кошти клiєнтiв - - 2 544 2 544 2 544 7.1 Iншi юридичнi особи - - 2 544 2 544 2 544 8 
Субординований борг - - 23 296 23 296 23 296 9 Усього фiнансових зобов’язань - - 25 840 25 840 25 840  
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ПРИМIТКА 19. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ Операцiї iз пов’язаними сторонами У ходi 
своєї звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї iз рiзними контрагентами. Сторони вважаються 

пов’язаними у випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює 
суттєвиц вплив на iншу сторону при прийняттi управлiнських рiшень. Станом на 31 березня 2018 року та 
на 31 грудня 2017 року єдиним акцiонером банку, якому належаить 100% статутного капiталу Банку було 



Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛIМIТЕД» (Україна). Таблиця 19.1. 
Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами станом на 31.03.2018 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi 

Найбiльшi учасники (акцiонери) Банку 1 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,0%) 189 2 
Субодинований борг (контрактна процентна ставка 0,0%) 11 900 Таблиця 19.2. Залишки за операцiями з 

пов’язаними сторонами станом на 31.12.2017 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники 
(акцiонери) Банку 1 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,0%) 2 538 Таблиця 19.3. Доходи та 
витрати за операцiями з пов’язаними сторонами станом на 31.03.2018 року (тис.грн.) Рядок Назва статтi 

Найбiльшi учасники (акцiонери) Банку 1 Процентнi витрати 112 2 Комiсiйнi доходи 48 3 Результат 
коригування вартостi фiнансових iнструментiв пiд час первiсного визнання* 5 352 *У фiнансовiй звiтностi 
вiдображено у складi iншого сукупного доходу Доходи та витрати за операцiями з пов’язаними сторонами 

станом на 31.03.2017 року вiдсутнi. Таблиця 19.4. Виплати провiдному управлiнському персоналу 
(тис.грн.) Рядок Найменування статтi 31.03.2018 31.03.2017 витрати нараховане зобов'язання витрати 

нараховане зобов'язання 1 2 3 4 5 6 1 Поточнi виплати працiвникам 541 63 494 156 Операцiї iз суб’єктами 
господарювання, пов’язаними з органами влади Станом на 31 березня 2018 року акцiї Банку не є власнiстю 
Держави, але протягом майже усього 2017 року Банк був на 98,3275% у власностi Держави пiд контролем 

Фонду державного майна України. Суб’єкти господарювання, зв’язанi iз органами державної влади – 
суб’єкти господарювання, якi контролюються, перебувають пiд спiльним контролем або суттєвим впливом 

органiв державної влади. Органи державної влади – органи державної влади, урядовi агенцiї та подiбнi 
органи державної влади. Протягом звiтного та попереднього звiтного року Банк здiйснював наступнi 

операцiї з суб’єктами господарювання, пов’язаними iз органами влади: (тис.грн.) Залишки за операцiями iз 
суб’єктами господарювання, пов’язаними iз органами державної влади 31.03.2018 31.12.2017 

Кореспондентський рахунок в Нацiональному банку України 875 1 948 Кореспонденськi рахунки в iнших 
банках 470 679 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 163 150 149 720 Субординований борг (30 
458) (23 296) Доходи та витрати за операцiями iз суб’єктами господарювання, пов’язаними iз органами 
державної влади 31.03.2018 31.03.2017 Процентнi доходи за цiнними паперами 5 802 2 354 Процентнi 

витрати за субординованим боргом (1 087) (1 672)  
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ПРИМIТКА 20. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ Пiсля завершення промiжного звiтного перiоду та до дати 
складання цього звiту значнi подiї, що могли б вплинути на результати цiєї фiнансової звiтностi, та якi не 

вiдображенi в цiьому звiтi не вiдбувались. Голова правлiння О.Ю.Локтiонов Головний бухгалтер Н.О. 
Зеленюк  
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