
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) 

М.П. 
28.04.2017 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк Форвард" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

34186061 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , 01032, м. Київ, Саксаганського, 105 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 390-9583 (044) 390-9583 

6. Електронна поштова адреса 

av-tantsyura@forward-bank.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку» 81 
  

28.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на 

власній сторінці 

http://www.forward-

bank.com/about/disclosure/ 

в мережі 

Інтернет 27.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

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 рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X 

4) інформація про похідні цінні папери X 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду 
X 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій X 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
X 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

X 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
X 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду 
X 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
X 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 

X 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів X 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів X 

23. Основні відомості про ФОН X 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН X 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН X 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН X 

27. Правила ФОН X 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. 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 

34. Примітки 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк Форвард" 

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

3. Дата проведення державної реєстрації 

06.08.2008 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

283000000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

462 

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

64.19 Iнше грошове посередництво  

10. Органи управління підприємства 

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 

у 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 Термiн дiї банкiвської лiцензiї необмежений. 

  

Генерально лiцензiя на право здiйснення валютних операцiй 

згiдно з додатком. 
226-4 01.12.2014 

Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 
Термiн дiї Генаральної лiцензiї на здiйснення 

валютних операцiй - необмежений. 

  

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 

рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

ТОВ "Рейтингове 

агенство "IBI-

Рейтинг" 

уповноважене рейтингове 

агентство 
29.03.2017 uaA- 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

АТ "Банк Русский 

Стандарт" 
- 

10518Росiйська Федерацiя 

Москва вул. Ткацька, 36 
100 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Усього 0 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 



Голова Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кисельов Андрiй Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ТТ 210300 Солом'янським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

17.6 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Голови Ради Директорiв ПАТ "Дельта Банк" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

12.11.2013 не визначено 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. З 13.08.2013 р. призначений на посаду 

В.о. Голови Правлiння, та з 12.11.2013 р. - Головою Правлiння. Посадова особа непогашеної 

судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової 

дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Парамонов Олександр Валерiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

1803 055672 Управлiнням внутрiшнiх справ мiста Волжського Волгоградської областi 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

17.9 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

- 



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

08.10.2013 30.05.2016 

9) Опис 

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. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Директор Департаменту контролю ризикiв – Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кулик Тетяна Вiкторiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 143518 17.11.1999 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

18.5 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "УкрСиббанк", Начальник управлiння ризикiв персонального роздрiбного кредитування 

департаменту ризик-менеджменту  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.09.2014 не визначено 

9) Опис 

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. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мiщенко Свiтлана Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 



СН 688753 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер-Директор Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ 

"Кредитпромбанк".  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

21.11.2014 не визначено 

9) Опис 

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. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Яковлєв Дмитро Павлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВА 147001 Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

14.6 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ «БАНК «ЮНIСОН», Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

13.06.2016 не визначено 

9) Опис 

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. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Начальник Фiнансового управлiння – Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Любарський Сергiй Олександрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

МК 566374 Київським РВ ХМУУМВС України в Харкiвськiй обл 

4) рік народження** 

1981 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

13.5 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Перший Український Мiжнародний Банк", директор Департаменту фiнансового контролiнгу  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.03.2020 не визначено 

9) Опис 

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. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостереженої ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Iсаковський Артем Георгiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

45 10 229527 виданий вiддiленням по району Лiвобережної ВУ ФМС Росiї по м. Москвi в ПАО 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища 



6) стаж роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Радник Апарату Голови Правлiння АТ «Банк Русский Стандарт» 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

22.11.2018 не визначено 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. Повноваження та обов'язки вiдповiдають 

Статуту банку. Перебуває на посадi з 08.10.2013 р. 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. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Начальник Управлiння комплаєнс-контролю – Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ковтун Андрiй Вiкторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

МА 558465 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй обл. 

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

23.4 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "ДЕЛЬТА БАНК", начальник Управлiння фiнансового монiторингу  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

23.03.2016 не визначено 

9) Опис 

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. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Директор Операцiйного департаменту – Член Правлiння 



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Придка Володимир Павлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 086605 Яворiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

15.5 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ФIНАНС БАНК", директор Департаменту iнформацiйних технологiй  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.05.2025 не визначено 

9) Опис 

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. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Начальник Управлiння комплаєнс-контролю – член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Баняс Роман Володимирович  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВО 799960 10.09.2003 Хустським МРВ УМВС України в Закарпатськiй областi 

4) рік народження** 

1985 

5) освіта** 

Вища  

6) стаж роботи (років)** 

9.5 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ВТБ-Банк" - Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 



02.03.2035 11.03.2016 

9) Опис 

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. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Спостереженої ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

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) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.07.2015 не визначено 

9) Опис 

Голова Спостереженої ради 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Спостереженої ради  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

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) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.07.2015 не визначено 

9) Опис 

Заступник Голови Спостереженої ради 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостереженої ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

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) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.07.2015 22.11.2016 

9) Опис 

Член Спостереженої ради 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостереженої ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Iрина Романiвна Крючкова  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

КК 662924 25.06.2015 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 

4) рік народження** 



1985 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

11 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

- 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.07.2015 не визначено 

9) Опис 

Член Спостереженої ради 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член 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 видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 651561 виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

4) рік народження** 

1985 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

11 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

- 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.07.2015 не визначено 

9) Опис 

Член Спостереженої ради 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Усього       

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



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

АТ "Банк Русский 

Стандарт" 
17523370 

10518 Росiя - Москва 

вул. Ткацька, 36 
70750 100 

 
70750 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього        

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів* 
чергові позачергові 

 
X 

Дата проведення 12.01.2016 

Кворум зборів** 100 

Опис Затвердження нової редакцiї Статуту, випуск акцiй.  

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
26.04.2016 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Рiчнi збори. Затвердження звiту Правлiння, Спостережної Ради за результатами за 2015 рiк, 

затвердження рiчного звiту Банку за 2015 рiк, Затвердження аудиторського висновку (звiт 

незалежного аудитора) ТОВ «КИЇВАУДИТ» за 2015 рiк.  

 

Вид загальних зборів* 
чергові позачергові 

 
X 

Дата проведення 29.04.2016 

Кворум зборів** 100 

Опис Змiна умов договорiв iз членами Спостережної ради. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
22.11.2016 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Дострокове припинення повноважень члена Спостережної ради Найджела Хокера, обрання членом 

Спостережної ради Iсаковського Артема Георгiйовича, затвердження умов цивiльно-правового 

договору, що буде укладатися з членом спостережної ради Iсаковським Артемом Георгiєвичем.  

 



VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього 

періоду 

За результатами періоду, що 

передував звітньому 

за 

простими 

акціями 

за 

привілейованими 

акціями 

за 

простими 

акціями 

за 

привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 
    

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 
    

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, 

грн.     

Дата складання переліку осіб, які мають право 

на отримання дивідендів     

Дата (дати) перерахування дивідендів через 

депозитарну систему із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на відповідну дату 
    

Дата (дати) перерахування/ відправлення 

дивідендів безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених дивідендів на 

відповідну дату 

    

Опис 
На дату подання звiту рiшення про виплату дивiдендiв не 

приймалося 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 м. Київ - М. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

серiя АВ № 581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 591-04-37; 591-04-04 

Факс - 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдалнiстю "Рейтингове агенство "IBI-

Рейтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 33262696 

Місцезнаходження 03680 м. Київ - м. Київ вул. Горького, 172, оф. 104 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

3 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010 

Міжміський код та телефон (044) 362-90-84 

Факс (044) 362-90-84 

Вид діяльності Рейтинговi послуги 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 36184092 

Місцезнаходження 01601 м. Київ - - вул. Шовковична, 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ №399339 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуДержавна 

комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2011 

Міжміський код та телефон (044) 495-7474 

Факс (044) 495-7473 



Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв 

України 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "Iнвестицiйний капiтал Україна" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 35649564 

Місцезнаходження 01030 м. Київ - - Вул. Богдана Хмельницького, 19-21 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №263020 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.04.2013 

Міжміський код та телефон (044) 220-0120 

Факс (044) 220-0120 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: торгiвля цiнними 

паперами, андеррайтинг 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ «КИЇВАУДИТ»  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 01204513 

Місцезнаходження 01032 Україна м. Київ 0 Київ вул. Саксаганського,53/80, оф. 306 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

1970 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001 

Міжміський код та телефон (044) 287-42-94 

Факс (044) 287-42-94 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис 0 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

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 

20.02.2009 35/1/09 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
4000 10000 40000000 100 

Опис 
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою реорганiзацiї ТОВ "Банк Руский Стандарт" у ВАТ "Банк Руский 

Стандарт". Спосiб розмiщення - закритий (приватний). 

  

14.04.2009 97/1/09 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринк 

UA4000052419 

Акція 

привілейована 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
4000 18000 72000000 100 

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

Спосiб розмiщення - закритий (приватний). 

  

30.04.2010 143/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
4000 33250 13300000 100 

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

Спосiб розмiщення - закритий (приватний). 

  

13.10.2011 471/1/2011 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
4000 45750 183000000 100 

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



Спосiб розмiщення - закритий (приватний). 

  

29.01.2013 181/2003 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052419 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
4000 70750 283000000 100 

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

Спосiб розмiщення - закритий (приватний).  

  



XI. Опис бізнесу 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД» в Українi було засноване 28 

лютого 2006 року пiд назвою ТОВ «АIС-банк» та в подальшому мало назву Публiчне акцiонерне 

товариство «Банк Руский Стандарт».  

07.10.2014, згiдно з рiшенням єдиного акцiонера Банк було перейменовано на ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД», а також змiнено мiсцезнаходження Банку з 

адреси: 04107, м. Київ, вул. Половецька, 3/42 на адресу: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського,105. 

Банк здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi: 

Загальної банкiвської лiцензiї № 226, виданої Нацiональним банком України 30 жовтня 2014 року 

(термiн дiї необмежений); 

Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №226-4 вiд 1 грудня 2014 року (термiн дiї 

необмежений). 

Основною господарською дiяльнiстю Банку є роздрiбнi та комерцiйнi операцiї на територiї 

України. 

Головний офiс Банку знаходиться в м. Київ. Станом за 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 рр. до 

структури Банку входило 20 вiддiлень, розташованих у великих мiстах України В одному, що 

знаходиться на сходi України, призупинена робота у зв’язку з полiтичною ситуацiєю.,. 

 

Акцiонерне товариство «Банк Русский Стандарт» (нерезидент, Росiйська Федерацiя) є 

материнською компанiєю Банку iз 100% володiнням акцiй, що знаходяться в обiгу. 

Банк знаходиться пiд фактичним контролем Тарiко Рустама Васильовича.  

Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, свiдоцтво №179 вiд 19.05.2006. 

Страхування забезпечує зобов’язання банку за вкладами фiзичних осiб на суму 200 тис. грн. для 

кожної фiзичної особи, у випадку припинення дiяльностi або вiдкликання лiцензiї НБУ на 

здiйснення банкiвської дiяльностi. 

  

Станом на 31.12.2016 р. до стурктури Банку входило, 20 вiддiлень, розташованих у великих 

мiстахУкраїни.  

Головний офiс знаходиться за адресою м. Київ, вул. Саксаганського 105 

Материнською компанiєю Банку є Закрите акцiонерне товариство «Банк Русский Стандарт» 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2016 р. – 492 чол. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв за 2016 р. – 234 чол. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу, станом на кiнець 2016 

р. – 29 чол. 

Заробiтна плата та премiї 95 625 тис. грн. 

Нарахування на фонд заробiтної плати 16 842 тис. грн. 

2015 рiк 

Заробiтна плата та премiї 131 024 тис. грн. 

Нарахування на фонд заробiтної плати 38 475 тис. грн 

В бюджетi передбаченi кошти, направленi на обов’язкову сертифiкацiю за професiйними 

напрямами, навчання та пiдвищення квалiфiкацiї у зовнiшнiх органiзацiях ключових 

спiвробiтникiв Банку. Ця сума може змiнюватися залежно вiд потреб Банку. 

Також Банк працює з 2 iнтернет-сайтами у напрямку розмiщення на «брендованiй сторiнцi» 

вакансiй Банку , а також має доступ до бази резюме ресурсу www.work.ua.  

  

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

  



Емiтент не проводить спiльную дiяльнiсть. 

  

Не було пропозицiй. 

  

Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (далi –МСФЗ).  

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Банк є органiзацiєю, 

здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. На 

думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Банку продовжувати свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi його 

капiталу та зобов’язання акцiонера надавати пiдтримку Банку. 

За всiма фiнансовими iнструментами, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, i процентним 

фiнансовим iнструментам, класифiкованих в якостi торговельних i наявних для продажу, 

процентнi доходи чи витрати вiдображаються за ефективною процентною ставкою, при 

дисконтуваннi по якiй очiкуванi майбутнi грошовi платежi або надходження протягом 

передбачуваного термiну використання фiнансового iнструмента або протягом бiльш короткого 

перiоду часу, де це можливо, в точностi приводяться до чистої балансової вартостi фiнансового 

активу або фiнансового зобов'язання. При розрахунку враховуються всi договiрнi умови за 

фiнансовим iнструментом (наприклад, право на дострокове погашення) та комiсiйнi або додатковi 

витрати, безпосередньо пов'язанi з iнструментом, що є невiд'ємною частиною ефективної 

процентної ставки, але не враховуються майбутнi збитки за кредитами. Балансова вартiсть 

фiнансового активу або фiнансового зобов'язання коригується в разi перегляду Банком оцiнок 

платежiв або надходжень. Скоригований балансова вартiсть розраховується на пiдставi первiсної 

ефективної процентної ставки, а змiна балансової вартостi вiдображається як процентнi доходи 

або витрати.  

  

Для цiлей управлiння Банк має чотири операцiйнi сегменти, що базуються на продуктах та 

послугах: 

Послуги фiзичним особам - Надання кредитiв та iнших послуг з кредитування, обслуговування 

депозитiв та поточних рахункiв фiзичних осiб, овердрафтiв, обслуговування кредитних карток та 

здiйснення грошових переказiв. 

Послуги юридичним особам - Надання кредитiв, обслуговування депозитiв та поточних рахункiв 

юридичних осiб та клiєнтiв-установ. 

Послуги фiнансовим установам - Переважно залучення депозитiв фiнансових установ. 

Iнше/ Нерозподiлено - Iншi централiзованi функцiї, що не видiленi в окремий бiзнес-сегмент. 

Банкiвськiй дiяльностi притаманний ризик, яким управляють за допомогою постiйного процесу 

виявлення, оцiнки та контролю ризикiв, з урахуванням лiмiтiв ризику та iнших засобiв контролю. 

Процес управлiння ризиками є вирiшальним для постiйної прибутковостi Банку, а кожний 

спiвробiтник Банку несе вiдповiдальнiсть за вплив ризикiв, пов’язаних iз його службовими 

обов’язками. Банк наражається на кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковий ризик (який 

пiдроздiляється на ризик змiни процентної ставки, валютний ризик та ризик дострокового 

погашення). Банку також притаманнi операцiйнi ризики. 

Система управлiння ризиками Банку включає: 

- органiзацiйну структуру управлiння ризиками; 

- базу внутрiшнiх нормативних актiв (полiтик, процедур i методик) для забезпечення суворої 

регламентацiї процесiв управлiння ризиками; 

- iнформацiйну систему, що забезпечує дiяльнiсть Банку у сферi контролю та монiторингу ризикiв; 

- систему регулярної звiтностi стосовно рiвнiв ризикiв. 

Система оцiнки ризикiв i передачi iнформацiї про ризики 

У Банку розроблено комплекс документiв, спрямований на управлiння та контроль за ризиками, 



що складається iз положень про колегiальнi органи (комiтети), кредитнi та iнвестицiйнi 

процедури, положень та порядкiв по управленню ризиками. Цi документи визначають стандарти 

та дiї, що повиннi застосовуватись для вирiшення вiдповiдних задач. 

Банк здiйснює монiторинг ризику, вивчає динамiку змiн та аналiзує причини змiни рiвню ризику. 

Банк регулярно порiвнює прогнознi та фактичнi показники ризику, а також визначає взаємозв’язок 

рiзних видiв ризику для розробки та вжиття вiдповiдних заходiв. 

Iнформацiя, що отримана в результатi аналiзу, використовується для складання звiтiв, що 

надаються на розгляд Правлiння Банку, Комiтету з питань управлiння активами i пасивами 

(КУАП), Кредитному комiтету (КК) та керiвництва окремих пiдроздiлiв Банку. 

Звiтнiсть мiстить таку iнформацiю: 

сума кредитного ризику в розрiзi продуктiв, клiєнтiв, географiчних регiонiв; 

аналiз сумнiвної заборгованостi; 

аналiз концентрацiї ризикiв; 

дотримання певних лiмiтiв; 

звiти щодо ризику лiквiдностi, прогнозного профiлю лiквiдностi з урахуванням укладання нових 

угод; 

собiвартiсть зобов’язань i прибутковiсть активiв; 

оцiнка ризику шляхом визначення Annual Losses 

показники лiквiдностi. 

Зниження ризику 

У рамках загального управлiння ризиками Банк використовує похiднi та iншi iнструменти для 

управлiння процентними, валютними ризиками, кредитними ризиками та ризиками, пов’язаними 

iз запланованими операцiями. 

Банк активно використовує забезпечення для зниження свого кредитного ризику 

Надмiрна концентрацiя ризикiв 

Концентрацiя ризику виникає у випадку, якщо актив або зобов’язання Банку, що мають спiльнi 

ознаки, перевищують певний рiвень його капiталу. Такi ознаки включать: 

зобов’язання перед одним позичальником або невеликою групою зв’язаних позичальникiв; 

надання кредитiв двом або бiльше позичальникам на фiнансування одного i того самого проекту, в 

однiй галузi або спорiднених галузях, або групi зв’язаних мiж собою пiдприємств; 

один тип застави, використаний для забезпечення активiв Банку; 

спiльне джерело погашення кiлькох кредитiв або iнвестицiй. 

З метою пiдтримання достатнього рiвню концентрацiї Банк встановлює структурнi лiмiти, якi 

знаходяться в межах пруденцiйних вимог. 

Крiм цього, полiтика та процедури Банку включають спецiальнi принципи, спрямованi на 

диверсифiкацiю кредитного портфеля за ознаками галузi фiнансування, кредитних продуктiв, 

строкiв, суми тощо. 

Банк здiйснює контроль та управлiння iдентифiкованими концентрацiями кредитних ризикiв 

згiдно iз затвердженим «Положенням про систему управлiння ризиками». 

  

За останнi п’ять рокiв банкiвськi iнвестицiї вартiстю бiльш нiж 1 млн. грн. кожна склали бiльш нiж 

435 млн. грн., в тому числi близько 410 млн. гривень - в банкiвськi примiщення та бiльш 25 млн. 

грн. - в комп’ютерне та серверне обладнання. 

Iнформацiя про наявнi плани щодо будь-яких суттєвих iнвестицiй або придбань, пов'язаних з 

господарською дiяльнiстю Банку вiдсутня. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афiлiйованими особами - не вчинялись. 

  

Основнi засоби  



Основнi засоби первiсно вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю, яка складається з 

вартостi придбання об’єктiв основного засобу та з врахуванням витрат, пов’язаних з їх 

придбанням. В подальшому основнi засоби Банку визнаються за первiсною вартiстю за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.  

Балансова вартiсть основних засобiв оцiнюється на предмет знецiнення у разi виникнення подiй чи 

змiн до обставин, що вказують на те, що балансову вартiсть даного активу, можливо, не вдасться 

вiдшкодувати.  

Амортизацiя об’єкта починається тодi, коли вiн стає доступний для використання. Амортизацiя 

розраховується лiнiйним методом протягом наступних оцiночних термiнiв корисного 

використання активiв: 

Рокiв 

Удосконалення орендованих основних засобiв  

(термiн корисного використання  

вiдповiдно до договору оренди) 1- 6  

Будiвлi(нежитловi) 70 

Меблi та обладнання 2-15 

Комп’ютери та iнша технiка 2-7 

Транспортнi засоби 5-7 

Витрати на ремонт i технiчне обслуговування вiдносяться на витрати по мiрi їх здiйснення i 

включаються до складу iнших операцiйних витрат, за винятком випадкiв, коли суттєвi витрати 

пiдлягають капiталiзацiї. 

Прибуток або збиток, що виникає при припиненнi активу(розраховується як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу), включається в Звiт про прибутки або 

збитки при припиненнi визнання активу. 

Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання та методи нарахування амортизацiї 

основних засобiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються в мiру 

необхiдностi на перспективнiй основi. 

  

В поточнiй ситуацiї Банк проводив та планує вiдновлення помiрного кредитування для 

забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Банку в поточних економiчних умовах, 

концентрацiю на управлiннi ризиками та якостi активiв.  

При цьому Банк не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на банкiвський сектор та 

iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на 

майбутнiй фiнансовий стан Банку. 

  

За 2016 рiк сплаченi штрафнi санкцiї за порушення законодавства склали 2 992 067,05грн. (по 

балансу): 

- штрафи, пенi вiд господарської дiяльностi – 2 307,68 грн.. 

- штрафи, пенi за банкiвськими операцiями – 2 831 700, 00, грн. - Штрафи, пенi за порушення 

податкового законодавства – 158 059,37 грн. 

- сплаченi клiєнтам за рiшенням суду - 0,00 грн. 

  

Банк здiйснює активне управлiння рiвнем достатностi капiталу для захисту вiд ризикiв, 

притаманних його дiяльностi. Достатнiсть капiталу Банку контролюється з використанням, серед 

iнших методiв, коефiцiєнтiв, встановлених Базельською угодою щодо капiталу 1988 року та 

нормативiв, встановлених НБУ при здiйсненнi нагляду за Банком. 

Протягом року Банк повнiстю дотримався всiх зовнiшнiх встановлених вимог щодо капiталу. 

Основною метою управлiння капiталом Банку є забезпечення дотримання зовнiшнiх вимог 

стосовно капiталу. 

Банк управляє структурою капiталу та вiдповiдно змiнює її з огляду на змiни в економiчних 



умовах та характеристиках ризикiв, пов’язаних з його дiяльнiстю. З метою пiдтримання або змiни 

структури капiталу Банк може коригувати суми дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, 

повернути капiтал акцiонерам або випустити дольовi цiннi папери.  

  

Станом за 31 грудня 2016 i 2015 рр. Банк має позицiї за такими видами похiдних iнструментiв: 

Валютнi свопи 

Валютнi свопи являють собою купiвлю-продаж однiєї валюти за iншу на умовах зворотного 

викупу на певну дату в майбутньому за визначеним курсом. Справедлива вартiсть валютного 

свопу складається iз суми справедливої вартостi двох конверсiйних операцiй. 

  

Ринком збуту послуг Банку є Україна. Основними клiєнтами ПАТ «Банк Форвард» є фiзичнi 

особи, резиденти та нерезиденти. 

ПАТ «БанкФорвард» є унiверсальним комерцiйним банком зi 100% iноземним капiталом i входить 

до єдиної банкiвської системи України. 

Основним напрямом розвитку Банку є подальше формування сприйняття Банка клiєнтами як 

унiверсального роздрiбного банка, який працює в сегментi фiзичних осiб, використовує сучаснi 

технологiї дистанцiйного банкiвського обслуговування (Iнтернет, мобiльний банкiнг) в ключових 

високоякiсних продуктах - платiжнi iнструменти, POS-кредитування та кредитнi картки; 

використання сприятливої кон’юнктури та можливостей ринку POS-кредитування для агресивного 

розвитку та змiцнення позицiй Банку у даному сегментi; запуск i розвиток нових каналiв продажу 

та обслуговування, включаючи Iнтернет та мобiльний банкiнг, вiддiлення, телемаркетинг, 

Iнтернет-сайт, мережа партнерських термiналiв; збiльшення фiнансової ефективностi бiзнесу. 

Спектр запропонованих банкiвських послуг орiєнтується в основному на задоволення потреб 

фiзичних осiб. 

Основнi операцiї, якi виконує Банк, це: кредитування фiзичних осiб, розрахункове та касове 

обслуговування клiєнтiв, операцiї по залученню коштiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi, 

торговi та неторговi операцiї з валютними цiнностями, кореспондентськi вiдносини з iншими 

банками. 

Банк прагне змiцнити свою позицiю серед лiдерiв кредитно-фiнансових установ України. 

  

Дослiдження та розробки за звiтний перiод не проводились. 

  

Станом на 301.1201.20176 року в ПАТ «БАНК ФОРВАРД» вiдсутнi судовi справи, за якими 

розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Банкута судови 

справи, стороною в яких виступають посадовi особи Банку.  

  

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану емiтента не має.  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
444687 433588 38180 38585 482867 472173 

будівлі та споруди 307087 310757 38180 38585 345267 349342 

машини та 

обладнання 
38689 30979 

  
38689 30979 

транспортні 

засоби 
873 474 

  
873 474 

земельні ділянки 81128 81342 
  

81128 81342 

інші 16910 10036 
  

16910 10036 

2. Невиробничого 

призначення:       

будівлі та споруди 
      

машини та 

обладнання       

транспортні 

засоби       

земельні ділянки 
      

інвестиційна 

нерухомість       

інші 
      

Усього 444687 433588 38180 38585 482867 472173 

Опис Банк не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя 

тощо), та якi облiковуються на балансi, хоча вилученi з експлуатацiї протягом року. Первiсна 

вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв, якi використовуються Банком, складає 56 

796 тис. грн.  

Станом на 31 грудня 2016 року у Банку не iснують обмеження щодо користування та вiдчуження 

основних засобiв, окрiм тих, якi знаходяться в зонi АТО. У Банку не має активiв, що знаходяться 

в заставi. 

 

Iнформацiя, щодо визнання зменшення корисностi основних засобiв: 

За об`єктами, якi знаходяться в зонi АТО, зменшення корисностi визнано в повному обсязi. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. грн)  
346640 340393 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
283000 283000 

Скоригований статутний 

капітал (тис. грн)  
283000 283000 



Опис На сьогоднi методика розрахунку вартостi чистих активiв для банкiвських установ вiдсутня. 

В зв'язку з цим вартiсть чистих активiв була розрахована шляхом вирахування iз суми 

активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.  

Висновок Вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу. Таким чином банк 

дотримується вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.  

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 54378 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X  X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X  X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X  X X 

за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним 

випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X  X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі за 

похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X  X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X  X X 

Податкові зобов'язання X  X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X  X X 

Інші зобов'язання X 46369 X X 

Усього зобов'язань X 100747 X X 

Опис: Емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть, тому має можливiсть здiйснювати разноманiтнi 

фiнансовi операцiї залучення ресурсiв, окрiм кредитiв iнших банкiв, а саме: мiжбанкiвськi 

депозити, iнвестицiйнi депозити, операцiї СВОП (кошти в розрахунках, поточнi рахунки 

банкiв випущенi борговi ЦП).  

В рядок кредитiв банку включено залученi субординованi борги та достроковi кредити 

банкiв за балансовою вартiстю. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) у 

загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

03.02.2015 03.02.2015 
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних 

паперів на фондовій біржі 

23.02.2015 24.02.2015 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

03.03.2015 04.03.2015 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

11.03.2015 12.03.2015 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

09.04.2015 14.04.2015 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

18.05.2015 20.05.2015 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

10.07.2015 13.07.2015 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

27.08.2015 28.08.2015 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

19.09.2015 18.09.2015 

Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

18.09.2015 21.09.2015 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "КИЇВАУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
01204513 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. 

Саксаганського, 53/80, оф. 

306 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
1970 23.02.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

96 П 000389 04.10.2016 

30.07.2020  

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «КИЇВАУДИТ» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
01204513 



Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. 

Саксаганського, 53/80, оф. 

306 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
1970 23.02.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

96 П 000389 04.10.2016 

30.07.2020 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Звiт щодо вимог «Положення про порядок подання до Нацiонального банку України звiту аудитора за результатами 

щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi», затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України 

09.09.2003 року № 389, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29.09.2003 року № 871/8192, iз змiнами та 

доповненнями. 

Питання, що розкритi в цьому звiтi, розглядались лише в рамках проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової 

звiтностi Банку за 2016 рiк на основi вибiркового тестування та у обсягах, необхiдних для планування та проведення 

аудиторських процедур вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту.  

 

1. Вiдповiднiсть (достовiрнiсть вiдображення) розподiлу активiв i зобов’язань банку за строками до погашення на 

пiдставi аналiзу статистичної форми № 631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками», затвердженої 

постановою Правлiння НБУ вiд 01.03.2016 № 129 iз змiнами та доповненнями.  

Аудитор здiйснив аналiз статистичної форми звiтностi № 631 “Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками” 

станом на кiнець дня 31.12.2016 року з метою визначення вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) обсягу активiв i 

зобов’язань Банку за строками погашення. В результатi встановлено:  

 

Короткостроковi Довгостроковi 

(понад 12 мiс) 

 

(тис. грн.) 

На вимогу та менше 1 мiсяця 

(тис. грн.) Вiд 1 до 3 мiс 

(тис. грн.) Вiд 3 до 12 мiс 

(тис. грн.) Всього 

короткострокових  

За станом на кiнець дня 31.12.2016 року  

Активи 666 185 391 121 408 279 1 465 585 564 733 

Зобов’язання 738 646 242 651 538 249 1519 546 69 301 

Чистий розрив лiквiдностi (72 461) 148 470 (129 970) (53 961) 495 432 

Сукупний розрив лiквiдностi (72 461) 76 009 (53 961) - - 

Статистична форма звiтностi № 631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками складена станом на 01.01.2017 

року у вiдповiдностi з вимогами постанови Правлiння НБУ вiд 01.03.2016 № 129, iз послiдуючими змiнами. Данi цiєї 

форми звiтностi станом на кiнець дня 31.12.2016 року свiдчать про накопичення вiд’ємного «розриву» за термiнами 

погашення короткострокових фiнансових активiв та зобов’язань у декiлькох часових iнтервалах: «На вимогу та менше 

мiсяця» в сумi 72 461 тис.грн., «Вiд 3 до 12 мiсяцiв» в сумi 129 970 тис. грн. Нагромадженi лiквiднi кошти в iнтервалi 

« Вiд 1 до 3 мiс.» не перекривають вiд’ємний розрив в цiлому по короткострокових активах та зобов’язаннях. Отже, 

Банку слiд посилити контроль та провести певнi заходи для усунення вiд’ємного розриву лiквiдностi та збалансування 

лiквiдностi активiв та зобов’язань.  

Аудитор здiйснив аналiз Примiтки № 27 «Аналiз фiнансових активiв та зобов’язань за строками погашення за 2016 

рiк». 

Всього 

До одного року 

(тис. грн.) Всього 

Понад один рiк 

(тис. грн.) 

Активи 1 385 765 552 614 

Зобов’язання 1 522 254 69 485 

Чистий розрив лiквiдностi (136 489) 483 129 

У цiй таблицi управлiнський персонал Банку розкрив iнформацiю щодо накопичення вiд’ємного «розриву» за 

термiнами погашення короткострокових фiнансових активiв та зобов’язань.  

На думку аудитора, фiнансова iнформацiя щодо активiв та пасивiв Банку за строками погашення вiдображена в 

фiнансовiй звiтностi достовiрно, в усiх суттєвих аспектах. Данi статистичної форми № 631 «Звiт про структуру активiв 

та пасивiв за строками» станом на кiнець дня 31.12.2016 року вiдрiзняються вiд даних примiтки № 27 «Аналiз 



фiнансових активiв та зобов’язань за строками погашення» на суму проведених коригуючих проводок. 

В результатi виконаних аудиторських процедур встановлено, що якiсть управлiння ризиком лiквiдностi потребує 

вдосконалення в частинi збалансування активiв i пасивiв за строками погашення. 

2. Якiсть управлiння активами та пасивами Банку. 

2.1. Активи Банку. 

Станом на кiнець дня 31.12.2016 року активи Банку мають наступну структуру: 

Станом 

на кiнець дня 

31.12.2016 року 

(тис. грн.) В % до активiв 

1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 198 549 10,4 

2. Похiднi фiнансовi активи 8 547 0,4 

3. Кредити клiєнтам 1 179 669 60,9 

4. Iнвестицiйнi цiннi папери, утримуванi до погашення 55 036 2,8 

5. Основнi засоби 423 600 21,9 

6. Iнвестицiйна нерухомiсть 9 988 0,5 

7. Поточнi податковi активи 14 445 0,8 

8. Вiдстроченi податковi активи 25 620 1,3 

9. Iншi активи 22 925 1,2 

Всього активiв 1 938 379 100 

Аналiз операцiй з грошовими коштами. 

Фiнансова iнформацiя щодо грошових коштiв станом на кiнець дня 31.12.2016 року розкрита управлiнським 

персоналом Банку в пояснювальнiй примiтцi № 7 „Грошовi кошти та їх еквiваленти ”. В результатi проведених 

процедур, нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про порушення вимог чинних законодавчих та 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України стосовно операцiй з грошовими коштами. Iнформацiя 

стосовно операцiй з грошовими коштами представлена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. 

На думку аудитора, фiнансова iнформацiя щодо операцiй з грошовими коштами вiдображена в фiнансовiй звiтностi 

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах. 

Аналiз якостi кредитного портфелю та визначення кредитного ризику описано в пунктi 3.1 цього звiту. 

 

Аналiз якостi портфелю цiнних паперiв, утримуваних до погашення. 

Фiнансова iнформацiя щодо портфелю цiнних паперiв до погашення станом на кiнець дня 31.12.2016 року розкрита 

управлiнським персоналом Банку в пояснювальнiй примiтцi № 10 „Iнвестицiйнi цiннi папери, утримуванi до 

погашення”. 

Вкладення Банку в цiннi папери станом на кiнець дня 31.12.2016 року є незначними i складаються на 100 % з 

депозитних сертифiкатiв НБУ, якi є неризиковими та незнецiненими. Резерв за цими цiнними паперами Банком не 

формувався.  

В результатi проведених процедур нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про порушення вимог чинних 

законодавчих та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України стосовно операцiй з цiнними паперами. 

Iнформацiя стосовно операцiй з цiнними паперами представлена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

На думку аудитора, якiсть портфеля цiнних паперiв задовiльна.  

На думку аудитора, iнформацiя щодо операцiй з цiнними паперами до погашення вiдображена в фiнансовiй звiтностi 

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах. 

 

Аналiз операцiй з основними засобами та нематерiальними активами. 

Фiнансова iнформацiя щодо операцiй з основними засобами та нематерiальними активами станом на кiнець дня 

31.12.2016 року розкрита управлiнським персоналом Банку в пояснювальнiй примiтцi № 11 „Основнi засоби”. 

Переоцiнка земельних дiлянок та об’єктiв нерухомостi, якi є власнiстю Банку, в 2016 роцi не проводилась. В звiтному 

роцi Банк не визнавав зменшення корисностi основних засобiв.  

В результатi проведених процедур нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про порушення вимог чинних 

законодавчих та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України стосовно операцiй з основними засобами та 

нематерiальними активами. Iнформацiя стосовно операцiй з основними засобами та нематерiальними активами 

представлена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

На думку аудитора, iнформацiя щодо операцiй з основними засобами та нематерiальними активами, вiдображена в 

фiнансовiй звiтностi достовiрно, в усiх суттєвих аспектах. 

Аналiз розрахунку вiдстрочених податкових активiв 

В примiтцi 4 Банк розкрив iнформацiю щодо полiтики визнання вiдстрочених податкових активiв. Вiдстроченi 

податковi активи визнаються за всiма тимчасовими рiзницями та невикористаними податковими збитками лише в тiй 

мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути 

зарахованi цi тимчасовi рiзницi, що зменшують податкову базу.  

Банк визнав тимчасовою рiзницею невикористанi податковi збитки минулих рокiв та нарахував i розкрив iнформацiю 



щодо визнаних вiдстрочених податкових активiв в сумi 25 620 тис.грн. На формування даної статтi суттєвим чином 

впливає оцiнка управлiнського персоналу на основi прогнозного розрахунку оподаткованого прибутку у майбутнiх 

перiодах, а саме розроблений Банком i затверджений належним чином «Стратегiчний план розвитку на 2017-2019 

роки».  

Управлiнський персонал вважає, що визнаний ним у фiнансовiй звiтностi розмiр вiдстроченого податкового активу є 

належним чином обґрунтованим на пiдставi припущення про те, що Банк матиме достатнiй оподаткований прибуток. 

На нашу думку, у зв'язку з економiчною ситуацiєю, що склалась в Українi, доступнiсть майбутнього оподаткованого 

прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову рiзницю, не є високоймовiрним. 

Аналiз операцiй з iншими активами. 

Фiнансова iнформацiя щодо операцiй з iншими активами на кiнець дня 31.12.2016 року розкрита управлiнським 

персоналом Банку в примiтцi № 13 „Iншi активи та зобов’язання”. 

Найбiльшу питому вагу в iнших активах (44,2%) займають нарахованi та неотриманi доходи. В результатi проведених 

процедур нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про порушення вимог чинних законодавчих та нормативно-

правових актiв Нацiонального банку України стосовно операцiй з iншими активами. Iнформацiя стосовно операцiй з 

iншими активами представлена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

На думку аудитора, iнформацiя щодо iнших активiв вiдображена в фiнансовiй звiтностi достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах. 

2.2. Зобов’язання Банку. 

Зобов’язання Банку станом на кiнець дня 31.12.2016 року мають наступну структуру: 

Станом 

на кiнець дня 

31.12.2016 року 

(тис. грн.) В % до зобов’язань 

Банку 

1. Кошти кредитних установ 473 022 29,7 

2. Кошти клiєнтiв 1 072 348 67,4 

3. Iншi зобов’язання 46 369 2,9 

Всього зобов’язань 1 591 739 100 

Аналiз операцiй з коштами банкiв. 

Фiнансова iнформацiя щодо операцiй з коштами банкiв станом на кiнець дня 31.12.2016 року розкрита управлiнським 

персоналом Банку в пояснювальнiй примiтцi № 15 „Кошти кредитних установ”.  

В результатi проведених процедур нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про порушення вимог чинних 

законодавчих та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України стосовно операцiй з коштами банкiв. 

Iнформацiя про операцiї з коштами банкiв представлена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. 

На думку аудитора, iнформацiя щодо операцiй з коштами банкiв вiдображена в фiнансовiй звiтностi достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах. 

Аналiз операцiй з коштами клiєнтiв. 

Фiнансова iнформацiя щодо операцiй з коштами клiєнтiв станом на кiнець дня 31.12.2016 року розкрита 

управлiнським персоналом Банку в пояснювальнiй примiтцi № 16 „Кошти клiєнтiв ”. 

Аудитором здiйснений аналiз коштiв клiєнтiв.  

Станом на кiнець дня 

31.12.2016 року 

(тис. грн.) В % до коштiв клiєнтiв В % до зобов’язань Банку 

Поточнi рахунки юридичних осiб 26 680 2,5 1,7 

Строковi кошти юридичних осiб 11 955 1,1 0,8 

Всього коштiв юридичних осiб 38 635 3,6 2,5 

Поточнi рахунки фiзичних осiб 84 920 7,9 5,3 

Строковi кошти фiзичних осiб 948 793 88,5 59,6 

Всього коштiв фiзичних осiб 1 033 713 96,4 64,9 

Всього коштiв клiєнтiв 1 072 348 100 67,4 

Всього зобов’язань 1 591 739 х х  

В результатi проведеного аналiзу встановлено, що станом на кiнець дня 31.12.2016 року кошти фiзичних осiб на 

поточних та депозитних рахунках склали 1 033 713 тис. грн., що становить 96,4 % коштiв клiєнтiв, 64,9 % зобов’язань 

Банку i 53,3 % пасивiв. Це свiдчить про залежнiсть Банку вiд ресурсiв фiзичних осiб. Зважаючи на те, що в iснуючих 

умовах падiння рiвня реальних доходiв населення можливий значний вiдтiк з депозитiв фiзичних осiб, що призведе до 

зростання ризику лiквiдностi. На нашу думку Банку необхiдно проводити заходи в напрямку диверсифiкацiї ресурсної 

бази. 

Iнформацiя про операцiї з коштами клiєнтiв представлена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

На думку аудитора, iнформацiя щодо операцiй з коштами клiєнтiв вiдображена в фiнансовiй звiтностi достовiрно, в 

усiх суттєвих аспектах. 

 



2.3. Непередбаченi зобов`язання та непередбаченi активи. 

Фiнансова iнформацiя щодо непередбачених зобов`язань станом на кiнець дня 31.12.2016 року розкрита 

управлiнським персоналом Банку в пояснювальнiй примiтцi № 18 «Договiрнi та умовнi зобов`язання». 

В результатi проведених процедур нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про порушення вимог чинних 

законодавчих та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України стосовно непередбачених зобов`язань. 

Iнформацiя щодо непередбачених зобов`язань представлена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

На думку аудитора, iнформацiя щодо непередбачених зобов`язань вiдображена в фiнансовiй звiтностi достовiрно, в 

усiх суттєвих аспектах. 

Враховуючи все вищевикладене, на думку аудитора, якiсть управлiння активами та пасивами Банку потребує 

вдосконалення з огляду на незбалансованiсть активiв та пасивiв Банку за строками погашення в короткостроковому 

перiодi та залежнiсть Банку вiд ресурсiв фiзичних осiб.  

 

3.Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України щодо 

питань, що викладенi нижче. 

3.1.Визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями. 

Фiнансова iнформацiя щодо кредитного портфелю станом на кiнець дня 31.12.2016 року розкрита управлiнським 

персоналом Банку в пояснювальнiй примiтцi № 9 «Кредити клiєнтам».  

 

Заборгованiсть за кредитами 

В % до заборгованостi за кредитними операцiями Сума нарахованого резерву Резерв в % до заборгованостi 

за кожним видом кредитної операцiї 

Кредити юридичним особам 

5 262 0,4 5 262 100 

Споживчi кредити фiзичним особам 

1 490 041 99,6 310 372 20,8 

Всього заборгованостi за кредитами, що наданi клiєнтам 1 495 303 100 315 634 21,1 

Iз таблицi видно, що найбiльше кредитiв видано фiзичним особам – 99,6 % загальної заборгованостi за кредитами. 

Банком розкрита iнформацiя про полiтику щодо основних видiв прийнятного забезпечення, методи оцiнки та 

припущення, що використовувались Банком для визначення справедливої вартостi забезпечення, що зменшує 

кредитний ризик Банку. Основнi види отриманої застави включають: при комерцiйному кредитуваннi – об’єкти 

нерухомого майна, майновi права, товари в оборотi, при кредитуваннi фiзичних осiб – застава товарiв i транспортних 

засобiв.  

За даними статистичної форми звiтностi № 604 «Звiт про формування резервiв для вiдшкодування можливих втрат за 

кредитними операцiями» якiсть кредитного портфеля станом на 31.12.2016 року представлена наступним чином: 

Категорiя якостi Сума, тис.грн. В % до заборгованостi за кредитами 

1(кредитний ризик мiнiмальний) 1 039 680 69,6 

2(кредитний ризик помiрний) 199 234 13,3 

3(кредитний ризик значний) 24 204 1,6 

4(високий кредитний ризик) 24 559 1,6 

5(реалiзований кредитний ризик) 207 626 13,9 

Усього кредитiв 1 495 303 100 

в.т.ч. негативно класифiкованi 232 185 15,5 

В результатi проведених процедур нами виявлено, що для кредитiв за програмою «Кредитних карт», якi оцiнюються 

на портфельнiй основi, основним чинником визначення коефiцiєнта резервування є кiлькiсть днiв прострочення 

сплати мiнiмального платежу, який встановлюється умовами продукту i договiрними вiдносинами з клiєнтом.  

Питання погашення заборгованостi за кредитними картками регулюється «Умовами надання та обслуговування 

платiжних карток ПАТ «ФОРВАРД БАНК». Клiєнт для погашення кредиту, щомiсячно повинен забезпечити на 

рахунку суму у розмiрi мiнiмального платежу. Розмiр мiнiмального платежу передбачений Тарифами Банку за 

продуктом та доводиться клiєнту при оформленнi карткового продукту i щомiсячно надсилається у виписцi. В разi 

недостатностi коштiв на рахунку клiєнта, даний вид продукту передбачає капiталiзацiю вiдсоткiв (тобто збiльшення 

кредитного лiмiту по картковому рахунку та спрямування частини виданого кредиту на погашення вiдсоткiв, комiсiй). 

Ми вважаємо, що керiвництву Банку необхiдно переглянути кредитну полiтику Банку в частинi бiльш виваженого 

пiдходу до режиму функцiонування продукту «Кредитна картка».  

На нашу думку, Банк в цiлому дотримується вимог «Положення про порядок формування та використання банками 

України резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями», затвердженого 

Постановою Правлiння НБУ вiд 25.01.2012 року № 23, але керiвництву Банку необхiдно переглянути режим 

функцiонування продукту «Кредитна картка». 

3.2.Визнання пов’язаних з Банком осiб та здiйснення операцiї з пов’язаними особами. 

Iнформацiя щодо операцiй з пов’язаними особами Банку розкрита в примiтцi № 28 «Операцiї з пов’язаними 

сторонами». 

Пiд час проведення аудиту нами були проаналiзованi господарськi операцiї, що здiйсненi Банком з пов’язаними 

особами, на предмет дотримання статтi 52 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть». До перелiку 



пов’язаних осiб Банк станом на 1 сiчня 2017 року включив 83 юридичнi особи i 329 фiзичних осiб.  

Нами встановлено, що умови здiйснення Банком операцiй з пов’язаними особами не вiдрiзняються вiд умов, за якими 

проводяться операцiї з iншими незалежними сторонами. 

На думку аудитора, операцiї з iнсайдерами/пов’язаними особами в цiлому вiдповiдають вимогам Закону України «Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III та «Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в 

Українi», затвердженої постановою Правлiння НБУ вiд 28.08.2001 р. № 368. 

На думку аудитора, обсяг операцiй з iнсайдерами/пов’язаними особами не має потенцiйного впливу на фiнансовi 

результати та не несе ризикiв для Банку. 

3.3.Система внутрiшнього аудиту. 

У вiдповiдностi до Закону України „Про банки i банкiвську дiяльнiсть” та Положення „Про органiзацiю внутрiшнього 

аудиту в банках України ”, яке затверджено Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 311 вiд 10 травня 

2016 року в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «БАНК ФОРВАРД» створено Управлiння 

внутрiшнього аудиту, яке дiє згiдно з «Положенням про внутрiшнiй аудит ПАТ «БАНК ФОРВАРД»”, що було 

затверджено рiшенням Спостережної ради Банку 29.06.2016р.(протокол № 12). 

Управлiння внутрiшнього аудиту пiдпорядковується безпосередньо Спостережнiй радi Банку. Внутрiшнi аудитори 

компетентнi та мають незалежний статус. 

Управлiння внутрiшнього аудиту проводить перевiрки напрямiв дiяльностi Банку, а також пiдроздiлiв Банку у 

вiдповiдностi до плану проведення перевiрок, який погоджено Спостережною радою Банку. Управлiння внутрiшнього 

аудиту складає звiти за результатами перевiрки та подає звiти на розгляд Правлiння Банку та Спостережної ради 

Банку.  

В результатi проведених нами процедур не виявлено фактiв, якi б свiдчили про невiдповiднiсть роботи або органiзацiї 

Управлiння внутрiшнього аудиту Банку нормативно-правовим актам Нацiонального банку України. Процедури 

аудиту, якi здiйснює Управлiння внутрiшнього аудиту, в цiлому вiдповiдають нормативно-правовим актам 

Нацiонального банку України. 

3.4. Достатнiсть капiталу, яка визначається з урахуванням якостi активiв Банку. 

Фiнансова iнформацiя щодо капiталу Банку станом на кiнець дня 31.12.2016 року розкрита управлiнським персоналом 

Банку в пояснювальнiй примiтцi № 17 «Капiтал». 

Власний капiтал Банку станом на кiнець дня 31.12.2016 року має наступну структуру: 

Станом на кiнець дня 

31.12.2016 року 

(тис. грн) В % до капiталу В % до 

зобов’язань 

Статутний капiтал 283 000 81,6 17,8 

Внески за незареєстрованим статутним капiталом 261 771 75,5 16,4 

Додатковий капiтал 328 088 94,6 20,6 

Непокритий збиток (528 975) (152,5) (33,2) 

Резервний фонд 2 756 0,8 0,2 

Всього капiталу: 346 640 100 - 

Всього зобов’язань: 1 591 739 х х 

В результатi проведених процедур нами було встановлено, що найбiльшу питому вагу в структурi власного капiталу 

Банку мають непокритi збитки (152,5%) та додатковий капiтал (94,6%), який представлений сумою коштiв, отриманих 

Банком вiд єдиного акцiонера у виглядi безповоротної фiнансової допомоги.  

Резервний фонд формується Банком у вiдповiдностi до Статуту, згiдно з яким резервний фонд створюється Банком у 

розмiрi 25% розмiру капiталу та розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду має бути не менше 5% вiд 

прибутку Банку за рiк. У зв’язку з отриманими за пiдсумками 2015 року збитками Банк не направляв в 2016 роцi 

вiдрахувань до резервного фонду.  

Полiтики та процедури щодо управлiння капiталом Банку розкрито в примiтцi № 29 «Достатнiсть капiталу». 

В 2015 роцi єдиним акцiонером Банку прийнято рiшення щодо збiльшення статутного капiталу на 257 752 тис.грн.( 

Рiшення № 7 вiд 17.09.2015р.). Станом на кiнець дня 31.12.2016 року внески за незареєстрованим статутним капiталом 

в сумi 261 771 тис.грн. облiковуються на балансовому рахунку 5004. 

Регулятивний капiтал Банку станом на 31.12.2016 року складав 400 074 тис.грн., норматив адекватностi регулятивного 

капiталу становить 19,0 % при нормативному значеннi не менше 10%.  

На думку аудитора, станом на 31.12.2016 року регулятивний капiтал Банку вiдповiдає нормативним вимогам 

Нацiонального банку України та Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III. 

3.5. Система внутрiшнього контролю Банку. 

При проведеннi аудиторських процедур щодо фiнансової звiтностi Банку нами було розглянуто у межах, необхiдних 

для визначення характеру, послiдовностi та обсягу аудиторських процедур заходи внутрiшнього контролю Банку. 

Проведенi процедури не мали за мету проведення повної та всеохоплюючої перевiрки системи внутрiшнього 

контролю Банку з метою визначення всiх можливих недолiкiв. 

Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю та функцiонування системи внутрiшнього контролю. 

Пiд час аналiзу заходiв контролю Банку та загальної якостi управлiння Банком нами було розглянуто адекватнiсть 

структури управлiння видам та обсягам операцiй Банку (участь органiв управлiння у прийняттi рiшень, розподiл 

обов’язкiв мiж керiвниками, наявнiсть положень про структурнi пiдроздiли та посадових iнструкцiй, як заходiв 



контролю управлiнського персоналу за дiяльнiстю Банку) на предмет дотримання вимог «Положення про органiзацiю 

внутрiшнього контролю в банках України», затвердженого постановою Правлiння НБУ № 867 вiд 29 грудня 2014 р. 

Система внутрiшнього контролю Банку потребує вдосконалення. В Банку застосовується подвiйний контроль при 

здiйсненнi та облiку операцiй, заходи запобiгання несанкцiонованим операцiям, забезпечене пiдвищення 

квалiфiкацiйного рiвня персоналу. Однак Банк не повною мiрою виконує вимоги нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України щодо розробки внутрiшнiх документiв з питань органiзацiї системи внутрiшнього 

контролю та функцiонування системи управлiння iнформацiйною безпекою. Внаслiдок недолiкiв системи 

внутрiшнього контролю Банк наражається на суттєвий операцiйно-технологiчний ризик. 

Ми провели огляд системи управлiння iнформацiйною безпекою (СУIБ) з метою визначити вiдповiднiсть системи 

внутрiшнього контролю за iнформацiйною безпекою вимогам Нацiонального банку України. При оглядi 

використовувалась управлiнська iнформацiя, внутрiшнi положення та процедури щодо функцiонування системи 

управлiння iнформацiйною безпекою, iнформацiя, що отримана вiд працiвникiв банку. Процедури огляду включали 

аналiз внутрiшнiх нормативних документiв банку з питань iнформацiйної безпеки, та аналiтичнi процедури щодо 

окремих контролiв у процесах СУIБ, достатнiсть яких має вплив на рiчну фiнансову звiтнiсть банку. 

В результатi проведення аудиторських процедур ми дiйшли висновку, що система внутрiшнього контролю в 

ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «БАНК ФОРВАРД» не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам 

«Положення про органiзацiю внутрiшнього контролю в банках України», затвердженого постановою Правлiння НБУ 

№ 867 вiд 29 грудня 2014 р. та потребує вдосконалення. 

3.6. Ведення бухгалтерського облiку. 

Бухгалтерський облiк в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «БАНК ФОРВАРД» протягом 2016 року 

вiвся у вiдповiдностi до вимог Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi ”, 

нормативних актiв НБУ та облiкової полiтики Банку, яка затверджена рiшенням Правлiння вiд 28 грудня 2015 

р.(Протокол № 56 ) iз змiнами, внесеними 6 липня 2016 р. 

Фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРВАРД» станом на кiнець дня 31 

грудня 2016 року складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

Iнформацiя щодо основних положень облiкової полiтики та облiкових оцiнок розкрита управлiнським персоналом 

Банку в примiтцi № 4 до фiнансової звiтностi. Банк зазначив основу складання фiнансової звiтностi, принципи, методи 

оцiнки, професiйнi судження.  

Аудитором були виконанi процедури щодо визначення того, чи є прийнятними облiковi оцiнки, застосованi 

управлiнським персоналом Банку.  

В результатi виконаних процедур нами було встановлено, що управлiнський персонал Банку застосовує наступнi 

облiковi оцiнки: 

Статтi активiв та пасивiв 

Облiкова оцiнка при первiсному визнаннi Послiдуюча оцiнка станом  

на кiнець дня 31.12.2016 р. 

Нематерiальнi активи Первiсна (iсторична) вартiсть Первiсна вартiсть за вирахуванням накопиченої амортизацiї 

Основнi засоби Первiсна (iсторична) вартiсть Первiсна вартiсть за вирахуванням накопиченої амортизацiї 

Запаси Собiвартiсть Найменша з двох оцiнок: собiвартiсть або чиста вартiсть реалiзацiї 

Кредити наданi (отриманi) Справедлива вартiсть, включаючи витрати на операцiю За амортизованою собiвартiстю з 

використанням ефективної ставки вiдсотка 

Депозити (вклади) розмiщенi (залученi) Справедлива вартiсть За амортизованою собiвартiстю з використанням 

ефективної ставки вiдсотка 

Похiднi фiнансовi iнструменти в торговому портфелi За позабалансовими рахунками (як вимога щодо отримання 

одного активу, та зобов’язання з поставки iншого) Справедлива вартiсть визначалась з використанням моделi на 

основi справедливої вартостi базового активу 

Цiннi папери до погашення Справедлива вартiсть За амортизованою собiвартiстю з урахуванням зменшення 

корисностi 

На думку аудитора, облiковi оцiнки, що використанi Банком у фiнансовiй звiтностi, є обґрунтованими, прийнятними 

та достатньо розкритими у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

В фiнансовiй звiтностi Банк розкрив iнформацiю про зробленi ним основнi припущення, що стосуються майбутнього. 

Банк засвiдчив, що станом на кiнець дня 31.12.2016 року не має iнформацiї, що свiдчила б про можливий суттєвий 

вплив майбутнiх подiй на оцiнку активiв i зобов’язань. 

Iнформацiя у фiнансовiй звiтностi належним чином розкрита вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi, дозволяє користувачу фiнансової звiтностi скласти власне уявлення щодо фiнансового стану Банку та 

прийняти адекватнi зваженi рiшення. 

Органiзацiйна структура пiдроздiлiв, якi займаються вiдображенням господарських операцiй в фiнансовому облiку, є 

адекватною та вiдповiдає загальнiй органiзацiйнiй структурi Банку.  

Iнвентаризацiя основних засобiв, нематерiальних активiв та товарно-матерiальних цiнностей проведена Банком 

станом на 1 листопада 2016 року. Вiдповiдно до протоколу засiдання iнвентаризацiйної комiсiї Банку вiд 13 грудня 

2016 року виявлено неробочi основнi засоби на суму 471 тис.грн., якi пiдлягають списанню, не проводилась 

iнвентаризацiя основних засобiв, якi знаходяться на територiях, пiдконтрольних терористам та в зонi проведення АТО. 

Iнвентаризацiю дебiторської i кредиторської заборгованостi та витрат майбутнiх перiодiв проведено Банком станом на 

1 листопада 2016 року. Iнвентаризацiйною комiсiєю не встановлено обставин, що вказували б на необхiднiсть 



додатково формувати резерв пiд дебiторську заборгованiсть та не виявлено кредиторської заборгованостi, що пiдлягає 

списанню. Iнвентаризацiйною комiсiєю не виявлено не списаних чи надлишково списаних сум витрат майбутнiх 

перiодiв. 

Iнформацiя щодо доходiв, витрат та фiнансового результату Банку представлена у вiдповiдностi до вимог 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

В результатi проведення аудиторських процедур, нами не виявлено фактiв, що свiдчили б про невiдповiднiсть 

бухгалтерського облiку вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-

XIV вiд 16.07.1999 р., «Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в банках України», 

затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 566 вiд 30.12.1998 року, Облiкової полiтики 

Банку. 

4. Подiї, що вiдбулись пiсля дати балансу. 

Iнформацiя про подiї, що вiдбулись мiж датою балансу (31 грудня 2016 року) та датою затвердження фiнансової 

звiтностi, розкрита Банком в примiтцi № 30 «Подiї пiсля дати балансу». В результатi проведених процедур нами було 

отримано iнформацiю про суттєвi подiї, що вiдбулись мiж датою балансу (31 грудня 2016 року) та датою складання 

цього звiту, якi не потребують коригування фiнансової звiтностi або додаткового розкриття в фiнансовiй звiтностi, та 

якi можуть суттєво впливати на прийняття економiчних рiшень користувачами фiнансової звiтностi, а саме: 

- в березнi 2017 року було зареєстровано збiльшення статутного капiталу банку в розмiрi 257 752 тис. грн. до 540 752 

тис грн. 

5. Спроможнiсть Банку продовжити дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Звертаємо увагу на залежнiсть Банку вiд коштiв фiзичних осiб та роботу Банку виключно в сферi кредитування 

фiзичних осiб. Цi обставини в умовах падiння реальних доходiв i зниження платоспроможностi населення можуть 

привести до значного вiдтоку депозитiв фiзичних осiб та негативно вплинути на результати дiяльностi та майбутнiй 

фiнансовий стан Банку такою мiрою, яка на дату видачi цього висновку не пiдлягає обґрунтованому прогнозуванню. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2016 4 3 

2 2015 7 6 

3 2014 5 2 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори 
 

X 

Акціонери  X 
 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): Нi Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 
 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  
 

X 

Підняттям рук  X 
 

Інше (запишіть): Нi Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Так Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 
 

членів наглядової ради - представників акціонерів 
 

членів наглядової ради - незалежних директорів 
 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 
 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 
 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 
 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 
 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) Не проводила 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
42 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Комiтети у складi наглядової ради 

не створювались 



Інші (запишіть)  
 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 
 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 

Інше (запишіть)  
 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): а) члени спостережної ради обираються з числа фiзичних осiб, 

якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб – 

акцiонерiв. б) член спостережної ради не може бути одночасно членом Правлiння 

та/або членом Ревiзiйної комiсiї Банку. в) Голова, Заступник Голови, а також iншi 

члени Спостережної ради повиннi мати бездоганну дiлову репутацiю.  

X 
 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  22 листопада7 липня 20156 року 

усiх членiв спостережної ради 

було обрано новогоих членiва 



спостережноїнаглядової ради 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 
ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років?  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 



пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  1) Положення про кредитний 

комiтет. 2) Положення про 

комiтет з управлiння активами та 

пасивами. 3) Положення про 

тарифний комiтет. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 



Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  
 

X 

Частіше ніж раз на рік  X 
 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) Спостережна рада 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  У вiдповiдностi до вимог 

Постанови НБУ №389, бiльше 7-

ми рокiв 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились X 
 

Інше (запишіть) Перевiрка не здiйснювалась 

 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 



За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  Перевiрка не здiйснювалась 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  X 
 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть):  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 

Iнформацiя вiдсутня.  



Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Iнформацiя вiдсутня.  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Iнформацiя вiдсутня. 



ЗВІТ 

про фінансовий стан (Баланс) 

на 31.12.2016 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

198549 126447 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 

України    

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток  
8547 7411 

Кошти в інших банках 
   

Кредити та заборгованість клієнтів 
 

1179669 962033 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 
   

Цінні папери в портфелі банку до погашення 
 

55036 50025 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 
   

Інвестиційна нерухомість 
 

9988 
 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
14445 30091 

Відстрочений податковий актив 
 

25620 
 

Гудвіл 
   

Основні засоби та нематеріальні активи 
 

423600 444687 

Інші фінансові активи 
 

12060 7411 

Інші активи 
 

10865 8080 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 

вибуття   
14163 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників 
 

Активи – усього за додатковими статтями 
   

Усього активів: 
 

1938379 1650348 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 
 

473022 513776 

Кошти клієнтів 
 

1072348 768456 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток    

Боргові цінні папери, емітовані банком 
  

102 

Інші залучені кошти 
   

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 
   

Відстрочені податкові зобов'язання 
   

Резерви за зобов’язаннями 
   

Інші фінансові зобов’язання 
 

31852 14136 



Інші зобов'язання 
 

14517 13485 

Субординований борг 
   

Зобов'язання групи вибуття 
   

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Зобов’язання – усього за додатковими статтями 
   

Усього зобов'язань: 
 

1591739 1309955 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 
 

283000 283000 

Емісійні різниці 
 

328088 328088 

Незареєстрований статутний капітал 
 

261771 261771 

Інший додатковий капітал 
   

Резервні та інші фонди банку 
 

2756 2756 

Резерви переоцінки 
   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
   

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 
   

Неконтрольована частка 
   

Усього власного капіталу 
 

346640 340393 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

1938379 1650348 

Затверджено до випуску та підписано       
 

03.04.2017 року   Голова правління Кисельов А.В. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Захарченко О.М. 390-95-86   Головний бухгалтер  Мiщенко С.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2016 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 
 

525928 551446 

Процентні витрати 
 

-202672 -253470 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
 

323256 297976 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках    

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 

після створення резерву під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 
 

-163121 -464949 

Комісійні доходи 
 

39289 45012 

Комісійні витрати 
 

-14173 -12093 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

-13565 232858 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 
   

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж    

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

-4810 5246 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

-68007 -401385 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 
   

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою 

або нижчою, ніж ринкова 
   

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 
   

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів  
-1079 -4467 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

цінних паперів у портфелі банку на продаж    

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

цінних паперів у портфелі банку до погашення    

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 
   

Інші операційні доходи 
 

121712 487048 

Адміністративні та інші операційні витрати 
 

-223376 -319231 



Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 
   

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 
   

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 
   

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

-3874 -133985 

Витрати на податок на прибуток 
 

10121 -19230 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
   

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування    

Прибуток/(збиток) за рік 
 

6247 -153215 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 
   

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
   

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями    

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями    

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток 

чи збиток 
   

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток після оподаткування    

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 

потоків    

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності    

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
   

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями    

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  



Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями    

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи 

збиток 
   

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування    

Інший сукупний дохід після оподаткування 
   

Усього сукупного доходу за рік 
   

Прибуток (збиток), що належить: 
 

власникам банку 
   

неконтрольованій частці 
   

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
   

неконтрольованій частці 
   

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію    

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію    

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку:  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію за рік    

 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

03.04.2017 року   Голова правління Кисельов А.В. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Захарченко О.М. 390-95-86   
Головний 

бухгалтер  
Мiщенко С.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 



Звіт 

про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2016 рік 

 

Найменування 

статті 
Примітки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатковий 

капітал 

незареєстрований 

статутний 

капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцінки 

нерозподілений 

прибуток 

додаткові 

статті 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок на 

кінець періоду, 

що передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

 
283000 328088 

 
2756 

 
-382007 

 
231837 

 
231837 

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправлення 

помилок та вплив 

переходу на нові 

та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

           

Скоригований 

залишок на 

початок 

попереднього 

періоду 

 
283000 

  
2756 

 
-382007 

 
231837 

 
283000 

Усього сукупного 

доходу:  

прибуток/(збиток) 

за рік       
-153215 

    

інший сукупний 

дохід            

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

           

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

           

Незареєстрований 
   

261771 
       



статутний капітал 

Операції з 

акціонерами            

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість            

емісійний дохід 
           

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
           

продаж 
           

анулювання 
           

Об'єднання 

компаній            

Дивіденди 
           

Залишок на 

кінець 

попереднього 

періоду 

 
283000 328088 261771 2756 

 
-535222 

 
340393 

 
340393 

Усього 

сукупного 

доходу: 
 

прибуток/(збиток) 

за рік       
6247 

 
6247 

 
6247 

інший сукупний 

дохід            

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

           

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

           

Незареєстрований 

статутний капітал            

Операції з 

акціонерами            

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість            

емісійний дохід 
           



Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
           

продаж 
           

анулювання 
           

Об'єднання 

компаній            

Дивіденди 
           

Додаткові статті – 

опис статей та 

вміст показників 
 

Додаткові статті – 

усього за 

додатковими 

статтями 

           

Залишок на 

кінець звітного 

періоду 
 

283000 328088 261771 2756 
 

-528975 
 

346640 
 

346640 

 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

03.04.2017 року   Голова правління Кисельов А.В. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Захарченко О.М. 390-95-86   
Головний 

бухгалтер  
Мiщенко С.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 



ЗВІТ 

про рух грошових коштів за прямим методом 

за 2016 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані 
 

521731 582490 

Процентні витрати, що сплачені 
 

-195667 -343994 

Комісійні доходи, що отримані 
 

38910 45012 

Комісійні витрати, що сплачені 
 

-14174 -12093 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
   

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
 

-14700 265001 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

-4810 5246 

Інші отримані операційні доходи 
 

116604 486749 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 
 

-112169 -171969 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
 

-86495 -111392 

Податок на прибуток, сплачений 
 

147 
 

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях  
249377 745050 

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  
-376571 117837 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 
   

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

-6245 8093 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

-99560 -475153 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

279299 -302580 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком  
-99 -31 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
   



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань  
17756 -10048 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 

операційної діяльності  
-185420 -661882 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

-5000 -50000 

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 
 

-4111 -781890 

Надходження від реалізації основних засобів 
 

9041 426616 

Придбання нематеріальних активів 
   

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
   

Дивіденди, що отримані 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності  
-70 -405274 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
   

Емісія привілейованих акцій 
   

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
  

261771 

Викуп власних акцій 
   

Продаж власних акцій 
   

Отримання субординованого боргу 
   

Погашення субординованого боргу 
  

-261832 

Отримання інших залучених коштів 
   

Повернення інших залучених коштів 
   

Додаткові внески в дочірню компанію 
   

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
   



Дивіденди, що виплачені 
   

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності   
-61 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти  
8215 40352 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
72102 -281815 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
 

126447 408262 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
 

198549 126447 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

03.04.2017 року   Голова правління Кисельов А.В. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Захарченко О.М. 390-95-86   
Головний 

бухгалтер  
Мiщенко С.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

 

 

 



 

ЗВІТ 

про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2016 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
   

Коригування: 
   

Знос та амортизація 
   

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 

активів    

Амортизація дисконту/(премії) 
   

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
   

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
   

Результат операцій з іноземною валютою 
   

(Нараховані доходи) 
   

Нараховані витрати 
   

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
   

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності 
   

Інший рух коштів, що не є грошовим 
   

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 
   

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
   

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 

Національному банку України    

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів 
   

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
   

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках 
   

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 

клієнтів    

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 
   

Чисте зменшення (збільшення) інших активів 
   



Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
   

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
   

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком    

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
   

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань    

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток    

Податок на прибуток, що сплачений 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 

на продаж    

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
   

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення    

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів    

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів    

Придбання асоційованих компаній 
   

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
   

Придбання інвестиційної нерухомості 
   

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
   

Придбання основних засобів 
   

Надходження від реалізації основних засобів 
   

Придбання нематеріальних активів 
   

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
   

Дивіденди, що отримані 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
   

Емісія привілейованих акцій 
   

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
   

Викуп власних акцій 
   



Продаж власних акцій 
   

Отримання субординованого боргу 
   

Погашення субординованого боргу 
   

Отримання інших залучених коштів 
   

Повернення інших залучених коштів 
   

Додаткові внески в дочірню компанію 
   

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
   

Дивіденди, що виплачені 
   

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності    

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти    

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів    

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
   

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
   

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

25.04.2017 року   Голова правління 
 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

 
  

Головний 

бухгалтер   

(прізвище виконавця, номер телефону)     
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

 


