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

Кисельов Андрiй Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

21.04.2016

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2016 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцонерне товариство "Банк Форвард"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
34186061
4. Місцезнаходження
01032, Київ , Саксаганського 105
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 390-9583 (044) 390-8872

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

22.04.2016

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

22.04.2016

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

(дата)

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

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
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 емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
14. 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
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності
18. 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)

X

19. Примітки:
Посада корпоративного секретаря не передбачена

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публiчне акцонерне товариство "Банк Форвард"

2. Серія і номер свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної
особи (за наявності)

№19411846

3. Дата проведення державної
реєстрації

08.10.2014

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

283000000

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

10. Органи управління підприємства

968
64.19 Iнше грошове посередництво , 0 0, 0 0
Згiдно Статуту Емiтента органами управлiння Банком є:
Загальнi збори Акцiонерiв Банку; Спостережна рада
Банку; Правлiння Банку, а органами контролю Банку є:
Ревiзiйна комiсiя Банку; Внутрiшнiй аудит Банку.
Компетенцiя утворених емiтентом органiв визначається
Статутом. Всi органи управлiння Емiтента створенi та
укомплектованi квалiфiкованими управлiнським
персоналом. У звiтному роцi не вносились змiни та
доповнення до Статуту в частинi регулювання дiяльностi
органiв Емiтента.

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

32001120101026

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

ПАТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

16005012134330

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

Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських
послуг, визначених частиною третьою статтi 47
Закеону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть"

226

30.10.2014

Нацiональний
банк України

Необмежена

Опис
Генерально лiцензiя на право здiйснення
валютних операцiй згiдно з додатком.
Опис

Термiн дiї банкiвської лiцензiї необмежений.
226-4

01.12.2014

Нацiональний
банк України

Необмежена

Термiн дiї Генаральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй необмежений.

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

Голова Правлiння
Кисельов Андрiй Васильович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
ТТ 210300 23.01.2014 Солом'янським РВ ГУДМС України в мiстi
видачі, орган, який видав)* або
Києвi
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження

1976

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

12.3

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

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

Заступник Голови Ради Директорiв ПАТ "Дельта Банк"
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту
банку.Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн.
Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з
корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової
дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє.
Начальник Фiнансового управлiння – член Правлiння
Любарський Сергiй Олександрович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або МК 566374 Київським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження

1981

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові

7
ПАТ «Перший Український Мiжнародний Банк» - директор
Департаменту фiнансового контролiнгу.
Попереднi посади:
ПАТ «Перший Український Мiжнародний Банк»
01.04.2015 – 23.02.2016 – директор Департаменту фiнансового
контролiнгу.
Заступник Голови Правлiння - Член Правлiння
Парамонов Олександр Валерiйович

фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

1803 055672 24.05.2002 Управлiнням внутрiшнiх справ мiста
Волжського Волгоградської областi

4. Рік народження

1974

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

14.6

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ «Банк Руский
Стандарт», Голова Правлiння ПАТ "Банк Руский Стандарт"
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.
Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова
особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi,
не має, акцiями Банку не володiє.
Головний бухгалтер-заступник Начальника Фiнансового
управлiння
Мiщенко Свiтлана Миколаївна

СН 688753 04.02.1998 ським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4. Рік народження

1961

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

22.6

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

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

Головний бухгалтер-Директор Департаменту бухгалтерського
облiку та звiтностi ПАТ "Кредитпромбанк".
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.
Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова
особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi,
не має, акцiями Банку не володiє.
Директор Департаменту контролю ризикiв - Член Правлiння
Кулик Тетяна Вiкторiвна

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

СО 143518 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4. Рік народження

1978

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

9
Начальник управлiння ризикiв персонального роздрiбного
кредитування Департаменту ризик-менеджменту ПАТ
«УкрСиббанк».
Участь у формуваннi кредитної полiтики i монiторинг її
впровадження, контроль кредитних ризикiв, прийняття кредитних
рiшень, прогнозування показникiв ризикiв, монiторинг рiвня
ризикiв.
Начальник Управлiння комплаенс-контролю – член Правлiння
Ковтун Андрiй Вiкторович

МА 558465 04.11.1998 виданий Шосткинським МВ УМВС
України в Сумськiй областi

4. Рік народження

1973

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

9
ПАТ «Дельта Банк» – начальник Управлiння фiнансового
монiторингу.
Управлiння фiнансового монiторингу
Голова Ревiзiйної комiсiї
Авєрiна Iрина Рудольфiвна

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

6. Стаж роботи (років)

9.6

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

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

Директор департаменту внутрiшнього котролю - Заступник
Голови Правлiння АТ "Банк Русский Стандарт".
АТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував.
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.
Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова
особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi,
не має, акцiями Банку не володiє. Згоду на розкриття паспортних
даних не надано.
Член Ревiзiйної комiсiї
Семенова Ольга Володимирiвна

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

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

8. Опис

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

8.6
Заступник Директора Департаменту внутрiшнього котролю АТ
"Банк Руский Стандарт".
АТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував.
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.
Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова
особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi,
не має, акцiями Банку не володiє. Згоду на розкриття паспортних
даних не надано.
Член Ревiзiйної комiсiї
Iсаковський Артем Георгiйович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження

1977

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

12.6

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

Управляючий Дирекцiєю Україна Апарата Голови Правлiння АТ
«Банк Русский Стандарт»

8. Опис

АТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував.
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.
Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова
особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi,
не має, акцiями Банку не володiє. Згоду на розкриття паспортних
даних не надано.

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

Член Спостережної Ради
Нурiахметова Неля Равiлєвна

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження

1953

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

25.1

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

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

Генеральний директор АТ "Банк Русский Стандарт"
АТ "Банк Руский Стандарт" винагороду не виплачував.
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.
Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посадова
особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi,
не має, акцiями Банку не володiє. Згоду на розкриття паспортних
даних не надано.
Голова Спостереженої ради
Алессандро Пiккi

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження

1957

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

*
Заступник Голови Спостереженої ради
Ремi Коен

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження

1947

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

*
Член Спостереженої ради
Найджел Хокер

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження

1946

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав
8. Опис

*

1. Посада

Член Спостереженої ради

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

Iрина Романiвна Крючкова

3. Паспортні дані фізичної

КК 662924 26.06.2015 виданий Київським РВ УМВС України в

особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Одеськiй областi

4. Рік народження

1985

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав
8. Опис

*

1. Посада

Член Спостереженої ради

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

Сергiй Олександрович Нiкiтчин

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
СО 651561 12.07.2001 виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України
видачі, орган, який видав)* або
в мiстi Києвi
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження

1985

5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав
8. Опис

*

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний
депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, М. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
серiя АВ № 581322

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа
7. Міжміський код та телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування

(044) 279-65-40; 279-13-25 (044) 279-13-22
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Аудиторська фiрма "Актив-аудит"

2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

Товариство з обмеженою відповідальністю
30785437
03115, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б
2315
19.09.2006

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 498-56-52 (044)491-55-33

8. Вид діяльності

Аудиторськi послуги емiтенту

9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

Публiчне акцiонерне товариство "ПФТС"
Публічне акціонерне товариство
21672206
01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
498004, 498005

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа
7. Міжміський код та телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа
7. Міжміський код та телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

(044) 277-50-00 (044) 277-50-00
депозитрна та клiрингова дiяльнiсть
Товариство з обмеженою вiдповiдалнiстю "Рейтингове
агенство "IBI-Рейтинг"
Товариство з обмеженою відповідальністю
33262696
03680, м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 104
3
12.04.2010
(044) 362-90-84 (044) 362-90-84
Рейтинговi послуги
Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа
"Перспектива"
Публічне акціонерне товариство
33718227
4900, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30
АВ №483591

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа
7. Міжміський код та телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа
7. Міжміський код та телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

30.08.2009
(056) 373-9594 (056) 373-9781
Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку
цiнних паперiв
ТОВ "Iнвестицiйний капiтал Україна"
Товариство з обмеженою відповідальністю
35649564
01030, -, Вул. Богдана Хмельницького, 19-21
АЕ №263020
11.04.2013
(044) 220-0120 (044) 220-0120
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв:
торгiвля цiнними паперами, андеррайтинг
-

VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
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)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

471/1/2011

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000052419

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

4000

45750

183000000

100

1

13.10.2011

Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконання вимог НБУ.
Спосiб розмiщення - закритий (приватний).

Опис

20.02.2009

35/1/09

97/1/09
Опис

03.04.2010

143/1/10
Опис

29.01.2013

181/2003
Опис

UA4000052419

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

4000

10000

40000000

100

Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою реорганiзацiї ТОВ "Банк Руский Стандарт" у ВАТ "Банк Руский
Стандарт". Спосiб розмiщення - закритий (приватний).

Опис

14.04.2009

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринк

UA4000052419

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

4000

18000

72000000

100

Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконання вимог НБУ.
Спосiб розмiщення - закритий (приватний).
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000052419

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

4000

33250

13300000

100

Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконання вимог НБУ.
Спосiб розмiщення - закритий (приватний).
Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000052419

Акція проста
документарна
іменна

Бездокументарні
іменні

4000

70750

283000000

100

Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконнаня вимог НБУ.

Спосiб розмiщення - закритий (приватний).

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

466898

X

X

21.04.2016

0

0

21.04.2016

X

102

X

X

X

102

X

X

20.05.2013

0.099

25

16.05.2016

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

X

27552

X

X

Усього зобов'язань

X

1351247

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі(за кожним кредитом):
0
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Облiгацiї серiї D

Опис:

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 1 квартал 2016 року
Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

179623

126447

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

0

0

Торгові цінні папери

0

0

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток

0

0

Кошти в інших банках, у тому числі:

0

0

в іноземній валюті

0

0

резерви під знецінення коштів в інших банках

0

0

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:

953312

962033

кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:

17380

10118

0

0

-5262

-5262

935931

951914

0

0

-477875

-488215

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі:

0

0

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

55027

50025

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

0

0

Інвестиційна нерухомість

0

0

30091

30091

0

0

449437

444687

Інші фінансові активи, у тому числі:

7752

7412

резерви під інші фінансові активи

-6310

-6586

Інші активи, у тому числі:

10850

8079

-38

-75

0

14163

Усього активів, у тому числі:

1686092

1650348

в іноземній валюті

100341

36696

Кошти банків, у тому числі:

466898

513776

в іноземній валюті

428051

474929

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти

в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів
кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:
в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі:

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
Відстрочений податковий актив
Основні засоби та нематеріальні активи

резерви під інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Кошти клієнтів, у тому числі:

853199

768456

кошти юридичних осіб, у тому числі:

36813

36886

в іноземній валюті

5907

5394

кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:

19961

23729

в іноземній валюті

3536

3230

кошти фізичних осіб, у тому числі:

816386

731570

в іноземній валюті

138762

122743

кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:

56164

66036

в іноземній валюті

6435

5597

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:

102

102

в іноземній валюті

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

0

Інші фінансові зобов’язання

15595

14136

Інші зобов'язання

11957

13485

Субординований борг

0

0

Зобов'язання групи вибуття

0

0

Усього зобов'язань, у тому числі:

1351247

1309955

в іноземній валюті

572800

603275

Статутний капітал

283000

283000

Емісійні різниці

261771

261771

Незареєстровані внески до статутного капіталу

328088

328088

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-540770

-535222

2756

2756

0

0

Усього власного капіталу

334845

340393

Усього зобов'язань та власного капіталу

1686092

1650348

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2016 року
Звітний період

Попередній період
за відповідний
квартал
за відповідний
попереднього року
квартал
наростаючим
попереднього року
підсумком з
початку року

Найменування статті

за поточний
квартал

за поточний
квартал
наростаючим
підсумком з
початку року

1

2

3

4

5

Процентні доходи

126199

126199

160138

160138

Процентні витрати

49346

49346

60521

60521

Чистий процентний
дохід/(Чисті процентні
витрати)

76853

76853

99617

99617

Комісійні доходи

11579

11579

13613

13613

Комісійні витрати

3943

3943

3151

3151

Результат від операцій з
цінними паперами в торговому
портфелі банку

0

0

0

0

Результат від операцій з
хеджування справедливої
вартості

0

0

0

0

Результат від переоцінки інших
фінансових інструментів, що
обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням
результату переоцінки через
прибутки або збитки

0

0

337525

337525

Результат від продажу цінних
паперів у портфелі банку на
продаж

0

0

0

0

Результат від операцій з
іноземною валютою

19456

19456

1156

1156

Результат від переоцінки
іноземної валюти

47773

47773

370546

370546

Результат від переоцінки
об'єктів інвестиційної
нерухомості

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

ніж ринкова
Відрахування до резерву під
знецінення кредитів та коштів в
інших банках

49000

49000

62098

62098

Відрахування до резерву під
знецінення дебіторської
заборгованості та інших
фінансових активів

456

456

1951

1951

Знецінення цінних паперів у
портфелі банку на продаж

0

0

0

0

Знецінення цінних паперів у
портфелі банку до погашення

0

0

0

0

Відрахування до резервів за
зобов'язаннями

0

0

0

0

Інші операційні доходи

38223

38223

57041

57041

Адміністративні та інші
операційні витрати

50487

50487

104688

104688

0

0

0

0

Прибуток/(збиток) до
оподаткування

5548

5548

33482

33482

Витрати на податок на
прибуток

0

0

13157

13157

Прибуток/(збиток) від
діяльності, що триває

0

0

0

0

Прибуток/(збиток) від
припиненої діяльності після
оподаткування

0

0

0

0

5548

5548

46639

46639

Переоцінка цінних паперів у
портфелі банку на продаж

0

0

0

0

Переоцінка основних засобів та
нематеріальних активів

0

0

0

0

Результат переоцінки за
операціями з хеджування
грошових потоків

0

0

0

0

Частка іншого сукупного
прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Податок на прибуток,
пов'язаний з іншим сукупним
доходом

0

0

0

0

Інший сукупний дохід після
оподаткування

0

0

0

0

Усього сукупного доходу

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка в прибутку/(збитку)
асоційованих компаній

Прибуток/(збиток)
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

Прибуток/(збиток) на акцію від
діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на
одну просту акцію

скоригований чистий
прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

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

Прибуток/(збиток) на акцію за
квартал:
чистий прибуток/(збиток) на
одну просту акцію
скоригований чистий
прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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