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

X

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
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп 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
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які

відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за
якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

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

33. Примітки

До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
Роздiл 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - не
заповнюється, оскiльки у банку вiдсутня посада корпоративного секретаря.
Роздiл 7. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
- пiдпункт 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - не
заповнюється, оскiльки у звiтному перiодi емiтент не здiйснював випуск
iнших цiнних паперiв окрiм облiгацiй;
- пiдпункт 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - не
заповнюється, оскiльки у звiтному перiодi емiтент не здiйснював випуску
похiдних цiнних паперiв;
Роздiл 15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється, оскiльки емiтент не випускав цiннi папери iз
забезпеченням.
Роздiл 18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй; Роздiл 19.
Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття; Роздiл 20.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за
якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття;
Роздiл 21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв та Роздiл 22.
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – не заповнюються, оскiльки
емiтент не випускав iпотечних та цiльових облiгацiй.

Роздiл 23. Основнi вiдомостi про ФОН; Роздiл 24. Iнформацiя про випуски
сертифiкатiв ФОН; Роздiл 25. Iнформацiя про осiб, що володiють
сертифiкатами ФОН; Роздiл 26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН;
Роздiл 27. Правила ФОН – не заповнюється, оскiльки емiтент не випускав
сертифiкати ФОН.
Роздiл 32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi
об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - не заповнюються,
оскiльки емiтент не випускав цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №306161
3. Дата проведення державної реєстрації
26.08.1992
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
8217092410.00
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)
3749
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
--10. Органи управління підприємства
Органи управлiння пiдприємства: Згiдно Статуту органами управлiння емiтента є: а) Загальнi
збори акцiонерiв; б) Наглядова Рада Банку; в) Правлiння Банку. Органами контролю Банку є
Ревiзiйна комiсiя та внутрiшнiй аудит Банку. Вищим органом управлiння Банку є Загальнi
збори акцiонерiв Банку (далi – Загальнi збори). Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi
питання дiяльностi Банку. Наглядова Рада Банку утворюється за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв. Наглядова Рада Банку є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Банку в межах
компетенцiї, визначеної чинним законодавством України, Статутом та Положенням про
Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Банку. В своїй дiяльностi
Наглядова Рада Банку керується чинним законодавством, рiшеннями Загальних зборiв Банку та
Положенням про Наглядову Раду, яке затверджується Загальними зборами. Виконавчим
органом Банку є Правлiння, яке здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку, формування
фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть
його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, Положенням
про Правлiння Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради Банку.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка
утворюється та обирається з числа акцiонерiв Банку або їх уповноважених представникiв
Загальними зборами акцiонерiв.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті

Головне управлiння Нацiонального банку України по м. Києву i Київськiй областi
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32006134701
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Операцiйне управлiння Нацiонального банку України, м. Київ
5) МФО банку
300001
6) поточний рахунок
32003100401
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 Закону України «Про
банки i банкiвську дiяльнiсть»

1

22.06.2012

Опис

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй згiдно з
додатком
Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна
дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна
дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв
спiльного iнвестування

Опис

Нацiональний
Необмежена
банк України

Лiцензiя була чинна протягом звiтного перiоду.
Термiну дiї виданої лiцензiї - необмежений.

1

05.10.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

Лiцензiя була чинна протягом звiтного перiоду.
Термiну дiї виданої лiцензiї - необмежений.

Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
цiнних
№
24.09.2013
Необмежена
паперiв та
286518
фондового
ринку
Лiцензiя була чинна протягом звiтного перiоду.
Термiну дiї виданої лiцензiї - необмежений.

Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
цiнних
№
24.09.2013
Необмежена
паперiв та
286519
фондового
ринку
Лiцензiя була чинна протягом звiтного перiоду.
Термiну дiї виданої лiцензiї - необмежений

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть.

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть.

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг.

Опис

Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
цiнних
№
15.10.2012
Необмежена
паперiв та
185098
фондового
ринку
Лiцензiя була чинна протягом звiтного перiоду.
Термiну дiї виданої лiцензiї - необмежений.

Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
цiнних
№
15.10.2012
Необмежена
паперiв та
185099
фондового
ринку
Лiцензiя була чинна протягом звiтного перiоду.
Термiну дiї виданої лiцензiї - необмежений.

Нацiональна
комiсiя з
Серiя АЕ
цiнних
№
15.10.2012
Необмежена
паперiв та
185100
фондового
ринку
Лiцензiя була чинна протягом звiтного перiоду.
Термiну дiї виданої лiцензiї - необмежений.

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
Приватна органiзацiя (установа, заклад) «Загальноосвiтнiй навчальний заклад «Росiйськоукраїнська гуманiтарна гiмназiя»
2) організаційно-правова форма
160
3) код за ЄДРПОУ
38637640
4) місцезнаходження
02217, м.Київ, вул. Миколи Закревського, будинок 42
5) опис
Засновником гiмназiї є ПАТ «Промiнвестбанк» з часткою участi в статутному капiталi -100%
(установчий внесок не перераховувався).
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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО
"ЕКСПЕРТ РЕЙТИНГ"

уповноважене
рейтингове агентство

11.11.2013

uaAA+

Фiлiал компанiї «Фiтч Рейтингз СНГ
Лтд»

міжнародне рейтингове
агентство

20.12.2013

'B-'/Negative

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)

Державна корпорацiя "Банк
розвитку та зовнiшньоекономiчної
дiяльностi (Зовнiшекономбанк)"

-

10799Росiйська Федерацiя
Росiйська Федерацiя пр-т
Академiка Сахарова, 9,

98.60

Iншi юридичнi особи (48 осiб)

-

-- - -

0.22

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)

61.8 тис. фiзичних осiб

---

0.96

Iншi

---

0.22

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмiтрiєв Володимир Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища, Московський фiнансовий iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Державної корпорацiї «Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi
(Зовнiшекономбанк)», Росiйська Федерацiя
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.04.2013 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про
Наглядову Раду Банку. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримував. Змiни на
данiй посадi протягом звiтного року не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмiтрiєв Кирило Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища, Стенфордський унiверситет, Гарвардський унiверситет
6) стаж керівної роботи (років)**
12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор Керуючої Компанiї Росiйського фонду Прямих Iнвестицiй (РФПI),
Росiйська Федерацiя
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.04.2013 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про
Наглядову Раду Банку. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримував. Змiни на
данiй посадi протягом звiтного року не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiнiн Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища, МДУ iм. Ломоносова
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту дочiрнiх банкiв Державної корпорацiї «Банк розвитку та
зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Зовнiшекономбанк)», Росiйська Федерацiя
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.04.2013 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про
Наглядову Раду Банку. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримував. Змiни на
данiй посадi протягом звiтного року не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фрадков Петро Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища, Московський державний iнститут мiжнародних вiдносин (Унiверситет) МЗС Росiї
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ВАТ "Росiйське агентство по страхуванню експортних кредитiв i
iнвестицiй", Росiйська Федерацiя
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.04.2013 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про
Наглядову Раду Банку. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримував. Змiни на
данiй посадi протягом звiтного року не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зеленов Олександр Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища, Московський фiнансовий iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Департаменту фiнансових iнститутiв Державної корпорацiї «Банк розвитку та
зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Зовнiшекономбанк)», Росiйська Федерацiя
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.04.2013 на 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про
Наглядову Раду Банку. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримував. Змiни на
данiй посадi протягом звiтного року не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Васильєв Сергiй Олександрович
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, Ленiнградський фiнансово-економiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член Правлiння - заступник Голови Державної корпорацiї «Банк розвитку та
зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Зовнiшекономбанк)», Росiйська Федерацiя.
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.04.2013 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про
Наглядову Раду Банку. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримував. Змiни на
данiй посадi протягом звiтного року не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

1965
5) освіта**
вища, Московський державний iнститут мiжнародних вiдносин
6) стаж керівної роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Правового департаменту Державної корпорацiї «Банк розвитку та
зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Зовнiшекономбанк)»
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.04.2013 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про
Наглядову Раду Банку. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримував. Змiни на
данiй посадi протягом звiтного року не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андрiанов Володимир Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища, Московський унiверситет iменi М.В. Ломоносова (Iнститут країн Азiї та Африки)
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Департаменту стратегiчного аналiзу та розробок Державної корпорацiї «Банк
розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Зовнiшекономбанк)»
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.04.2013 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про
Наглядову Раду Банку. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримував. Змiни на
данiй посадi протягом звiтного року не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiнiчев Iлля Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1971
5) освіта**
директор Департаменту структурного та боргового фiнансування Державної корпорацiї «Банк
розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Зовнiшекономбанк)»
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Департаменту структурного та боргового фiнансування Державної корпорацiї «Банк
розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Зовнiшекономбанк)».
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.04.2013 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про
Наглядову Раду Банку. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримував. Змiни на
данiй посадi протягом звiтного року не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної Комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Улупов В’ячеслав Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища, МДУ iм. Ломоносова
6) стаж керівної роботи (років)**

23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор служби внутрiшнього контролю Державної корпорацiї «Банк розвитку та
зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Зовнiшекономбанк)», Росiйська Федерацiя
8) дата обрання та термін, на який обрано
06.04.2012 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про Ревiзiйну
комiсiю Банку. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримував. Змiни на данiй
посадi протягом звiтного року не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної Комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiдний Олександр Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут, Академiя народного господарства при РМ
СРСР
6) стаж керівної роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор будiвельної компанiї «Етуаль»
8) дата обрання та термін, на який обрано
06.04.2012 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну
комiсiю Банку. Володiє 0,00014% акцiй банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не отримував. Змiни на данiй
посадi протягом звiтного року не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної Комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пантелєєв Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища, Фiнансова академiя при Урядi РФ
6) стаж керівної роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння зовнiшнiх перевiрок Служби внутрiшнього контролю Державної
корпорацiї «Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Зовнiшекономбанк)», Росiйська
Федерацiя.
8) дата обрання та термін, на який обрано
06.04.2012 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи вiдповiдно до Статуту та Положення про Ревiзiйну
комiсiю Банку. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримував. Змiни на данiй
посадi протягом звiтного року не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Правлiння банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Башкiров Вiктор Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1971
5) освіта**
- вища, Московський державний iнститут мiжнародних вiдносин МЗС РФ, 1994 р.,
спецiальнiсть – мiжнароднi економiчнi вiдносини; квалiфiкацiя – економiст з мiжнародних
економiчних вiдносин зi знанням iноземної мови.
6) стаж керівної роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Глава фiлiї Акцiонерної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кренвел Iнвестментс ПТЕ.
ЛТД".
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.03.2009 н/д
9) Опис
Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
* 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
Перший заступник Голови Правлiння банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юткiн Вячеслав Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища: 1) Українська академiя зовнiшньої торгiвлi, 1999 р., спецiальнiсть – менеджмент
зовнiшньоекономiчної дiяльностi; 2) Київський ордена Ленiна державний унiверситет iм.
Т.Г.Шевченка, 1979 р., спецiальнiсть – журналiстика.
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Спостережної Ради, радник Голови Спостережної Ради, в.о. Голови Правлiння, Голова
Правлiння банку ЗАТ «Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї» (ЗАТ «Комерцiйний банк НРБ Україна».
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.03.2009 н/д
9) Опис
Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
* 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 банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чайников Олександр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища, Московський державний iнститут мiжнародних вiдносин (Унiверситет) МЗС РФ, 1997 р.,
квалiфiкацiя – економiст з мiжнародних економiчних вiдносин зi знанням iноземної мови
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора Департаменту структурного фiнансування Дирекцiї iнвестицiйних
банкiвських операцiй; заступник начальника Департаменту структурного i боргового
фiнансування Дирекцiї iнвестицiйних банкiвських операцiй
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.03.2009 н/д
9) Опис
Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
* 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 комплаєнс
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Харченко Полiна Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища: 1.Тернопiльська академiя народного господарства, 2001, банкiвська справа; 2.
Житомирський iнженерно-технологiчний iнститут, 1997, менеджмент
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Захiдно-Українського Головного регiонального управлiння Промiнвестбанкукеруючий фiлiєю "Вiддiлення Промiнвестбанку в м.Луцьк"
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.03.2009 н/д
9) Опис

Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
* 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 з корпоративного бiзнесу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кравець Владислав Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1974
5) освіта**
Київський нацiональний економiчний унiверситет, 1998 р., спецiальнiсть «Фiнанси та кредит»;
2. Київський державний унiверситет будiвництва та архiтектури, 1996 р., спецiальнiсть
«Iнженер-будiвельник»
6) стаж керівної роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
- начальник управлiння цiнних паперiв, заступник Голови Правлiння – начальник управлiння
цiнних паперiв, в.о. Голови Правлiння банку, Голова Правлiння банку, Перший заступник
Голови Правлiння ВАТ «Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї» (ЗАТ «Комерцiйний банк НРБУкраїна»; ЗАТ «Банк-НРБ»)
8) дата обрання та термін, на який обрано
08.07.2009 н/д
9) Опис
Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
* 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 з операцiйної та фiнансової дiяльностi банку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мехдi Ширазi
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1958

5) освіта**
Унiверситет Карачi, факультет управлiння бiзнесом i комерцiйної дiяльностi, де отримав
науковий ступiнь магiстра управлiння бiзнесом
6) стаж керівної роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Казначей ВАТ «Альфа-банк» (Росiя)
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.05.2009 н/д
9) Опис
Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
* 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 ризик-менеджменту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мюллер Клаус
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1969
5) освіта**
Бiрмiнгемський унiверситет, 1997р, спецiальнiсть бiзнес адмiнiстрування (Мiжнародна
банкiвська справа та фiнанси)
6) стаж керівної роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння/директор з ризикiв «Фольксбанк а.д.» (Сербiя)
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.12.2011 н/д
9) Опис
Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни на данiй посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
* 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
Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
Дата
який видав)* або
внесення
ідентифікаційний код за
до реєстру
ЄДРПОУ юридичної особи

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

1

2

3

Член
Ревiзiйної
комiсї

Бiдний Олександр
Валентинович

---

4

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

Кількість за видами акцій

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

5

6

7

8

9

10

1130

0.00014

1130

0

0

0

1130

0.00014

1130

0

0

0

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

Найменування
юридичної особи
Державна корпорацiя
"Банк розвитку та
зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
(Зовнiшекономбанк)",
Росiйська Федерацiя
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи*

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

-

10799 Росiйська
Федерацiя - м.Москва
пр-т Академiка
Сахарова, 9

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

Дата
внесення
до
реєстру

Дата
внесення
до
реєстру
Усього

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

810224917

98.60

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

Кількість за видами акцій
прості
іменні

810224917

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні

0

0

привілейовані
на
пред'явника

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні
0

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні
0

0

привілейовані
на
пред'явника
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

25.04.2013

Кворум зборів**

99.1874

Опис

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**
Опис

На рiчних Загальних зборах акцiонерiв 25.04.2013 р. розглядалися питання та приймалися рiшення
вiдповiдно до затвердженого порядку денного зборiв:
-Звiт Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерний комерцiйний
промислово-iнвестицiйний банк» за 2012 рiк.;
-Звiт Правлiння Банку за 2012 рiк;
-Звiт Ревiзiйної комiсiї Банку за 2012 рiк;
-Розгляд висновку зовнiшнього аудитора про перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2012
рiк;
-Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2012 рiк;
-Розподiл прибутку(збиткiв) за 2012 рiк;
-Затвердження Кодексу корпоративного управлiння Банку;
-Щодо збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв;
-Щодо затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй;
-Щодо затвердження проспекту емiсiї акцiй;
-Щодо затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких
прийнято рiшення про приватне розмiщення;
-Припинення повноважень i обрання членiв Наглядової Ради Банку;
-Затвердження умов договорiв з членами Наглядової Ради Банку. Визначення осiб, уповноважених
на пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради Банку.
чергові

позачергові
X
16.08.2013
98.9422

На позачергових загальних зборах акцiонерiв 16.08.13 р., якi скликалися Наглядовою Радою Банку,
вiдповiдно до порядку денного було прийнято рiшення про внесення змiн до Статуту та
затвердження Статуту в новiй редакцiї.

9. Інформація про дивіденди
За результатами періоду, що
передував звітньому

За результатами звітнього періоду
за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

Дивiденди в звiтному роцi не виплачувались

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська - м.Київ вул.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

т.(044)279-65-40

Факс

ф.(044)279-13-22

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

Опис

Проведення депозитарних операцiй за розпорядженнями емiтента
(адмiнiстративнi операцiї, облiковi операцiї, iнформацiйнi операцiї);
послуги акцiонерам, якi сукупно є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв
простих акцiй емiтента.
Згiдно Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв
зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку України 1 жовтня 2013 року ПАТ «Нацiональний депозитарiй
України» є Центральним депозитарiєм.
Згiдно Статтi 29. Закону України «Про депозитарну систему України»
вiд 6 липня 2012 року iз змiнами та доповненнями, лiцензiя на
провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю, не
видається.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бюро iнвестицiйних
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи технологiй»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33056212

Місцезнаходження

01133 Україна Київська - м.Київ вул.Кутузова, буд 18/7

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 507128
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.12.2009

Міжміський код та телефон

т.(044) 501-77-44

Факс

ф.(044) 284 -53-02

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами

Опис

Проведення операцiй з цiнними паперами емiтента

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004 Україна Київська - м.Київ вул. Шовковична, 42-44;

Номер ліцензії або іншого документа на цей АД 034421
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.12.2012

Міжміський код та телефон

т/ф:(044)277-50-00, 277-50-01

Факс

т/ф:(044)277-50-00, 277-50-01

Вид діяльності

бiржовi операцiї з фондовими цiнностями

Опис

Проведення операцiй з цiнними паперами

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "ПЕРСПЕКТИВА"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33718227

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м.Днiпропетровськ вул.Ленiна, 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 483591
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.06.2009

Міжміський код та телефон

т/ф(056) 373-97-95

Факс

т/ф(056) 373-97-95

Вид діяльності

бiржовi операцiї з фондовими цiнностями

Опис

Проведення операцiй з цiнними паперами

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

36184092

Місцезнаходження

01004 Україна Київська - м.Київ вул.Шовковична, 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ 399339
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.10.2010

Міжміський код та телефон

т.(044)495-74-74

Факс

ф.(044)495-74-73

Вид діяльності

бiржовi операцiї з фондовими цiнностями

Опис

Проведення операцiй з цiнними паперами

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Українська мiжбанкiвська валютна
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи бiржа"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

22877057

Місцезнаходження

04070 Україна Київська - м.Київ вул.Межигiрська, 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 498025
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.11.2009

Міжміський код та телефон

т/ф(044)461-54-30

Факс

т/ф(044)461-54-30

Вид діяльності

управлiння фiнансовими ринками

Опис

Проведення операцiй з цiнними паперами

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйний Капiтал
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Україна"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35649564

Місцезнаходження

01030 Україна Київська - м.Київ вул. Б.Хмельницького, 19-21

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ 579781
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.09.2010

Міжміський код та телефон

т. (044) 220-01-20

Факс

ф. (044)220-16-25

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами

Опис

Проведення операцiй з цiнними паперами емiтента

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Iнвестицiйна фiнансова компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "АРТ Капiтал"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33308667

Місцезнаходження

03151 Україна Київська - м.Київ вул. Народного Ополчення,1

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ 579775
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.08.2011

Міжміський код та телефон

т/ф (044) 490-51-84

Факс

т/ф (044) 490-51-84

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами

Опис

Проведення операцiй з цiнними паперами емiтента

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Альфа
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Страхування"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30968986

Місцезнаходження

04073 Україна Київська - м.Київ пр-т. Московський, 9

Номер ліцензії або іншого документа на цей 11100968
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.01.2010

Міжміський код та телефон

т/ф(044) 495-83-52

Факс

т/ф(044) 495-83-52

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя; перестрахування;
дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв; iнша допомiжна дiяльнiсть у
сферi страхування та пенсiйного забезпечення

Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Альянс Україна"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32253696

Місцезнаходження

04119 Україна Київська - м.Київ вул.Дегтярiвська, 21-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей 11100501
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.08.2004

Міжміський код та телефон

т(044)459-00-51

Факс

ф(044)459-00-52

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя; перестрахування;
оцiнювання ризикiв та завданої шкоди; дiяльнiсть страхових агентiв i
брокерiв; iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та
пенсiйного забезпечення

Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Страхування"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20474912

Місцезнаходження

04070 Україна Київська - м.Київ вул.Iллiнська, 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей 11100795
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.09.2009

Міжміський код та телефон

т/ф(044)499-24-99

Факс

т/ф(044)499-24-99

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя; перестрахування;
оцiнювання ризикiв та завданої шкоди; дiяльнiсть страхових агентiв i
брокерiв; iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та
пенсiйного забезпечення

Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування, вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи «Акцепт»
Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36695082

Місцезнаходження

01001 Україна Київська - м.Київ вул.Хрещатик, 16,

Номер ліцензії або іншого документа на цей 11102482
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.03.2010

Міжміський код та телефон

т/ф(044) 278-01-58

Факс

т/ф(044) 278-01-58

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя; перестрахування;
iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного
забезпечення

Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ВУСО"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

31650052

Місцезнаходження

83001 Україна Донецька - м.Донецьк вул.Постишева, 60

Номер ліцензії або іншого документа на цей 11100829
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.08.2004

Міжміський код та телефон

т/ф(062)300-30-31

Факс

т/ф(062)300-30-31

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя

Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "IНГО Україна"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

16285602

Місцезнаходження

01054 Україна Київська - м.Київ вул.Воровського, 33

Номер ліцензії або іншого документа на цей 11100857
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.08.2004

Міжміський код та телефон

т/ф(044)490-27-44

Факс

т/ф(044)490-27-44

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя; перестрахування;
iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного
забезпечення

Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Кремiнь"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24559002

Місцезнаходження

83048 Україна Донецька - м.Донецьк вул.Унiверситетська, 89

Номер ліцензії або іншого документа на цей 11100811
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.08.2004

Міжміський код та телефон

(062) 345-20-83, 345-06-31

Факс

(062) 345-20-83, 345-06-31

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя

Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Провiдна"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

23510137

Місцезнаходження

03049 Україна Київська - м.Київ Повiтрофлотський, 25

Номер ліцензії або іншого документа на цей 11100854
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2010

Міжміський код та телефон

т (044) 492-18-18

Факс

т/ф(044) 492-18-19

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя; перестрахування

Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи «Спiвдружнiсть»
Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31714697

Місцезнаходження

01001 Україна Київська - м.Київ вул.Хрещатик, 16

Номер ліцензії або іншого документа на цей 11100912
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.08.2004

Міжміський код та телефон

т/ф(062) 387-67-22

Факс

т/ф(062) 387-67-22

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя

Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "ТАС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30115243

Місцезнаходження

03062 Україна Київська - м.Київ пр. Перемоги, 65

Номер ліцензії або іншого документа на цей 11100895
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.01.2010

Міжміський код та телефон

т (044) 536-00-20

Факс

ф (044) 536-00-21

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя; перестрахування

Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УНIКА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20033533

Місцезнаходження

01103 Україна Київська - м.Київ вул.Кiквiдзе, 14-В

Номер ліцензії або іншого документа на цей 11100836
вид діяльності

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.03.2010

Міжміський код та телефон

т(044)225-60-00

Факс

ф(044)225-60-02

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя

Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20113829

Місцезнаходження

01030 Україна Київська - м.Київ вул.Богдана Хмельницького, 48-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей 11100424
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.08.2004

Міжміський код та телефон

т/ф(044) 281-61-50 (55)

Факс

т/ф(044) 281-61-50 (55)

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя; перестрахування

Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи компанiя"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20602681

Місцезнаходження

04080 Україна Київська - м.Київ вул.Фрунзе,40

Номер ліцензії або іншого документа на цей 11100830
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.08.2004

Міжміський код та телефон

т/ф (044) 537-66-14

Факс

т/ф (044) 537-66-14

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя; оцiнювання ризикiв
та завданої шкоди; дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв; iнша
допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення

Опис

Страхова компанiя здiйснює добровiльне та обов`язкове страхування
за видами страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй, крiм
страхування життя.

Повне найменування юридичної особи або «Лавринович i Партнери» Адвокатська фiрма» Товариство з
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи обмеженою вiдповiдальнiстю
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34728765

Місцезнаходження

01021 Україна Київська - м.Київ в. Кловський узвiз,14/24

Номер ліцензії або іншого документа на цей Серiя АА № 357785
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державний комiтет статистики України – Головне мiжрегiональне
управлiння статистики у м. Києвi

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2010

Міжміський код та телефон

(044) 494-27-27

Факс

(044) 494-27-27

Вид діяльності

юридична дiяльнiсть

Опис

Адвокатська дiяльнiсть,
видання журналiв та перiодичних публiкацiй,
нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть,
дослiдження кон'юктури ринку та виявлення суспiльної думки,
консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння,
рекламна дiяльнiсть

Повне найменування юридичної особи або «Боргова агенцiя «Пристав» Товариство з обмеженою
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи вiдповiдальнiстю
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37079700

Місцезнаходження

01054 Україна Київська - м.Київ вул. Воровського, 33

Номер ліцензії або іншого документа на цей Серiя А01 №725470
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державний комiтет статистики України – Головне мiжрегiональне
управлiння статистики у м. Києвi

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.07.2010

Міжміський код та телефон

(044) 391-35-12

Факс

(044) 391-35-13

Вид діяльності

Надання юридичних послуг

Опис

Надання Банку юридичнi послуги, пов’язанi з представництвом його
iнтересiв у компетентних органах, зокрема, щодо стягнення на
користь Банку заборгованостi Позичальникiв/Поручителiв та/або
Заставодавцiв/Iпотекодавцiв за кредитними договорами, укладеними з
Банком.

Повне найменування юридичної особи або «Кредит Колекшн Груп» Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34045919

Місцезнаходження

01103 Україна Київська - м.Київ Залiзничне шосе, будинок 57

Номер ліцензії або іншого документа на цей ФК № 133
вид діяльності
Назва державного органу, що видав

Державна Комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.04.2007

Міжміський код та телефон

-

Факс

-

Вид діяльності

Надання юридичних послуг

Опис

Надання юридичних послуг в частинi проведення заходiв по
стягненню заборгованостi по позичальниках

Повне найменування юридичної особи або «Ювенал плюс» Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36512343

Місцезнаходження

83001 Україна Донецька - м.Донецьк вул.Челюскiнцiв, 117а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

050-908-22-69

Факс

-

Вид діяльності

Надання юридичних послуг

Опис

Представництво в судах, пiдготовка та аналiз юридичних документiв

Повне найменування юридичної особи або «УАГ сервiс» Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37818311

Місцезнаходження

04060 Україна Київська - м.Київ вул. Бориса Житкова, 5-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей Серiя АА 387676
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державний комiтет статистики України - Головне Мiжрегiональне
управлiння статистики у м. Києвi

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.08.2011

Міжміський код та телефон

-

Факс

-

Вид діяльності

Юридичнi та консультацiйнi послуги

Опис

Юридичнi та консультацiйнi послуги у виглядi: юридичний супровiд,
пiдготовка необхiдних документiв i представництво iнтересiв Банку з
питань продовження строку перебування та реєстрацiї паспортних
документiв громадян РФ

Повне найменування юридичної особи або «Триада» Консалтингова компанiя» Приватне пiдприємство
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

36472632

Місцезнаходження

02660 Україна Київська - м.Київ вул. М.Раскової, 21

Номер ліцензії або іншого документа на цей 20043546
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна податкова адмiнiстрацiя України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.02.2011

Міжміський код та телефон

-

Факс

-

Вид діяльності

Юридичнi послуги зi стягнення боргiв

Опис

Надання Банку юридичнi послуги, пов’язанi з представництвом його
iнтересiв у компетентних органах, зокрема, щодо стягнення на
користь Банку заборгованостi Позичальникiв/Поручителiв та/або
Заставодавцiв/ Iпотекодавцiв за кредитними договорами, укладеними
з Банком.

Повне найменування юридичної особи або «Дельта – М» Агенцiя комплексного захисту бизнесу» Товариство з
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи обмеженою вiдповiдальнiстю
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35199148

Місцезнаходження

02140 Україна Київська - м.Київ вул. Вишняковська, 13

Номер ліцензії або іншого документа на цей 13296/07
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державний комiтет статистики України - Головне Мiжрегiональне
управлiння статистики у м. Києвi

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.07.2007

Міжміський код та телефон

-

Факс

-

Вид діяльності

Юридичнi послуги зi стягнення боргiв

Опис

Надання Банку юридичнi послуги, пов’язанi з представництвом його
iнтересiв у компетентних органах, зокрема, щодо стягнення на
користь Банку заборгованостi Позичальникiв/Поручителiв та/або
Заставодавцiв/ Iпотекодавцiв за кредитними договорами, укладеними
з Банком.

Повне найменування юридичної особи або «ЮРИДИЧ-НА КОМПАНIЯ «ФЕНIКС» Товариство з обмеженою
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи вiдповiдальнiстю
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

366439440

Місцезнаходження

03680 Україна Київська - м.Київ вул. Боженка, 31

Номер ліцензії або іншого документа на цей 10681020000024849
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Голосiївська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.08.2009

Міжміський код та телефон

-

Факс

-

Вид діяльності

Юридичнi послуги

Опис

Юридичнi послуги з представництва iнтересiв банку пiд час
будiвництва

Повне найменування юридичної особи або «Вiста - комфорт» Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37797611

Місцезнаходження

04214 Україна Київська - м.Київ пр-т Оболонський буд. 34-В

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1069 102 0000 027709
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Оболонська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.07.2011

Міжміський код та телефон

-

Факс

-

Вид діяльності

Послуги з правових питань

Опис

Надання iнформацiцйно-консультацiйних послуг з правових питань

Повне найменування юридичної особи або «Спiвдружнiсть-Прогрес» Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31111632

Місцезнаходження

01133 Україна Київська - м.Київ вул. Кутузова, 18/7

Номер ліцензії або іншого документа на цей Серiя АБ 001843
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державний комiтет статистики України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.06.2008

Міжміський код та телефон

-

Факс

-

Вид діяльності

Юридичнi послуги

Опис

Юридичнi послуги з питань здiйснення комерцiйним банком
iнвестицiй в грошових коштах закордон, процедури випуску цiнних
паперiв українськими емiтентами закордон,
випуску iпотечних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33306921

Місцезнаходження

01001 Україна Київська - м.Київ вул. Хрещатик,буд.19 А

Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiдоцтво № 3516
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2005

Міжміський код та телефон

+380444903030

Факс

+380444903030

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Аудиторськi послуги

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

-

Місцезнаходження

- Великобританiя - Мiсцезнаходження фiлiалу - Росiйська Федерацiя.
115054, Москва Бiзнес-центр ЛайтХаус, вул. Валова, б. 26

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+44 203 530 1000

Факс

+44 203 530 1500

Вид діяльності

Рейтингове агентство

Опис

Рейтинговi послуги. Fitch Ratings CIS Ltd - є компанiєю з обмеженою
вiдповiдальнiстю, яка дiє через росiйський фiлiал, лiцензiї не має.

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34819244

Місцезнаходження

04073 Україна - м.Київ провул. Куренiвський, 15

Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiдоцтво №5
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

09.06.2010

Міжміський код та телефон

+38 044 227-60-74

Факс

+38 044 227-60-74

Вид діяльності

рейтинговi послуги

Опис

Рейтингове агентство «Експерт-рейтинг» (далi – РА) є найбiльшим
оператором ринку добровiльного рейтингування в Українi.
Починаючи з квiтня 2007 року РА є офiцiйно визнаною Українською
асоцiацiєю iнвестицiйного бiзнесу - найбiльш авторитетною
професiйною асоцiацiєю, що об'єднує iнституцiональних iнвесторiв на
фондовому ринку України, яка одночасно є саморегулюючою
органiзацiєю для Компанiй з управлiння активами.
З 09 червня 2010 року РА отримало вiд Нацiональної Комiсiї з цiнних
паперiв i фондового ринку України статус уповноваженого
рейтингового агентства.
Рейтингове агентство активно розвиває лiнiю iндивiдуальних
рейтингiв, сприяє полiпшенню системи розкриття iнформацiї,

проводить комплекснi рейтинговi дослiдження.
Методологiчна база рейтингового агентства покриває банкiвський,
страховий i iнвестицiйний сектори, а також бiльшiсть галузей
промисловостi i
сфери послуг.

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

27.07.1993

105/1/93

Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

1250000

125000.00

100

Опис

27.07.1993

106/1/93

Опис

25.10.1993

211/1/93

Опис

27.12.1993

313/1/93

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.

Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

2120000

212000.00

62.91

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.

Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

1130000

113000.00

25.11

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.

Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

25000000

2500000.00

84.75

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.

Опис

27.12.1993

314/1/93

83/1/94

Опис

13.05.1994

185/1/94

Опис

08.07.1994

276/1/94

Опис

31.03.1995

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

20500000

2050000.00

41

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.

Опис

01.03.1994

Мiнiстерство
фiнансiв України

140/1/95

Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

16500000

1650000.00

24.81

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.

Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

58800000

5880000.00

46.93

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.

Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

74700000

7470000.00

37.35

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.

Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна

Документарні
іменні

0.10

91500000

9150000.00

31.39

іменна
Опис

14.07.1995

262/1/95

Опис

05.03.1996

132/1/96

Опис

15.08.1996

395/1/96

Опис

30.12.1997

1090/1/97

Опис

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.

Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

444000000

44400000.00

60.37

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.

Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

339000000

33900000.00

31.55

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.

Мiнiстерство
фiнансiв України

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.10

442800000

44280000.00

29.18

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.

Управлiння
ДКЦПФР в
м.Києвi та
Київськiй обл.

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10.00

20017500

200175000.00

100

Вимоги щодо iснування випуску цiнних паперiв в документарнiй або бездокументарнiй формi встановлено Законом України "Про Нацiональну
депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", який набрав чинностi в 1998 роцi. До 1998 року акцiї Банку
iснували в паперовiй формi.

10.12.1998

1196/10/1/98

Опис

08.09.2008

356/1/08-Т

Опис

11.11.2008

447/1/08-Т

Опис

30.12.2008

505/1/08

Опис

16.09.2009

271/1/09

Опис

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1000091009

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10.00

20017500

200175000.00

100

В зв'язку з обранням форми випуску акцiй вiдповiдно до вимог законодавства, свiдоцтво про реїстрацiю випуску цiнних паперiв реїстрацiйний
№ 1090/1/97 вiд 30 грудня 1997 року було замiнено свiдоцтвом про реїстрацiю випуску цiнних паперiв, виданим Управлiнням Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi, реїстрацiйний № 1196/10/1/98, дата реїстрацiї 10 грудня 1998 року.
Форма випуску акцiй - документарна.

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1000091009

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10.00

43000000

430000000.00

214.81

Розпорядженням уповноваженої особи Комiсiї вiд 21.10.2008 р. №74-СТ-А випуск акцiй скасовано та анульовано тимчасове свiдотство про
реєстрацiю випуску акцiй вiд 08.09.2008 №356/1/08-Т,в зв'язку з тим, що емiсiя акцiй не вiдбулася.

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1000091009

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10.00

90000000

900000000.00

449.61

Розпорядженням уповноваженої особи Комiсiї вiд 26.12.2008 р. №82-СТ-А випуск акцiй скасовано та анульовано тимчасове свiдотство про
реєстрацiю випуску акцiй вiд 11.11.2008 №447/1/08-Т,в зв'язку з тим, що емiсiя акцiй не вiдбулася.

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1000091009

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10.00

130017500

1300175000.00

100

Додаткова емiсiя здiйснювалася з метою фiнансового оздоровлення банку. Збiльшення статутного капiталу здiйснювалось шляхом закритого
(приватного) розмiщення акцiй серед акцiонерiв, якi подали План фiнансового оздоровлення Промiнвестбанку, що затверджений Тимчасовим
адмiнiстратором та погоджений Нацiональним банком України.

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1000091009

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

10.00

529871452

5298714520.00

100

Додаткова емiсiя здiйснювалась в межах Плану заходiв щодо фiнансового оздоровлення Банку, погодженого Нацiональним банком України, з
метою забезпечення фiнансової стабiльностi та захисту iнтересiв вкладникiв та iнших кредиторiв Банку. Збiльшення статутного капiталу
здiйснювалось шляхом закритого (приватного) розмiщення акцiй серед акцiонерiв банку в два етапи: I етап - реалiзацiя акцiонерами
преважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї, II етап - розмiщення нереалiзованих протягом I етапу акцiй серед акцiонерiв, якi взяли

на себе iнвестицiйнi зобовязання вiдповiдно до Плану заходiв щодо фiнансового оздоровлення Банку.
На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" Банком укладено договiр вiд 24.09.2009 року №170-А-П з ПрАТ "Фондова
бiржа ПФТС" про допуск цiнних паперiв до торгiвлi на бiржi (позалiстинг). Листом вiд 28.09.2009 р. №0892 бiржа ПФТС повiдомила, що акцiї
простi iменнi ПАТ Промiнвестбанк 28 вересня 2009 року допущенi до обiгу на ПФТС без включення до бiржового реєстру.

16.09.2009

271/1/09

Акція проста
бездокументарна
іменна

UA4000136329

Бездокументарні
іменні

10.00

529871452

5298714520.00

100

В зв'язку зi змiною форми випуску акцiй вiдповiдно до вимог законодавства, свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй реєстрацiйний № 271/1/09
дата реєстрацiї 16.09.2009 р., дата видачi 20.10.2009 р. (вiдновлено 21.02.2012) було замiнено свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй,
виданим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний № 271/1/09, дата реєстрацiї 16.09.2009 р., дата видачi
23.02.2012 р. Форма випуску акцiй - бездокументарна.

Опис

04.06.2013

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

57/1/2013

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

Акція проста
бездокументарна
іменна

UA4000136329

Бездокументарні
іменні

10.00

821709241

8217092410.00

100

Додаткова емiсiя здiйснювалася з метою збiльшення статутного капiталу на виконання вимог Нацiонального банку України щодо додаткової
капiталiзацiї банку, змiцнення фiнансової стiйкостi та пiдвищення конкурентоспроможностi. Збiльшення статутного капiталу здiйснювалось
шляхом приватного розмiщення акцiй серед акцiонерiв банку.

Опис

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(штук)

Форма
існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Процентна
ставка за
облігаціями
(у відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума
виплачених
Дата
процентів за погашення
звітний період облігацій
(грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14.01.2011

02/2/11

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового

1000

500000

Бездокументарні
іменні

500000000

22

щоквартально

57776488.74

31.01.2014

ринку
Торгiвля облiгацiями ПАТ «Промiнвестбанк» серiї А здiйснювалась на внутрiшньому фондовому ринку. Протягом звiтного року облiгацiї перебували у лiстингу
бiржi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС». Облiгацiї перебували у лiстингу фондової бiржi в повному об’ємi. Метою емiсiї облiгацiй було залучення коштiв на
збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфеля банку. Публiчне розмiщення облiгацiй здiйснювалось вiдповiдно до Проспекту емiсiї облiгацiй.

Опис

14.01.2011

1000

500000

Бездокументарні
іменні

500000000

14

щоквартально

17435000.00

01.03.2013

Протягом звiтного року торгiвля облiгацiями ПАТ «Промiнвестбанк» серiї В здiйснювалась на внутрiшньому фондовому ринку. 25 лютого 2013 року облiгацiї
були виключенi iз лiстингу бiржi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС». Пiдставою для прийняття рiшення про делiстинг облiгацiй було закiнчення строку обiгу
облiгацiй. Облiгацiї перебували у лiстингу фондової бiржi в повному об’ємi. Метою емiсiї облiгацiй було залучення коштiв на збiльшення кредитноiнвестицiйного портфеля банку. Публiчне розмiщення облiгацiй здiйснювалось вiдповiдно до Проспекту емiсiї облiгацiй.

Опис

14.01.2011

04/2/11

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

1000

500000

Бездокументарні
іменні

500000000

15

щоквартально

2615514.59

28.03.2014

Торгiвля облiгацiями ПАТ «Промiнвестбанк» серiї С здiйснювалась на внутрiшньому фондовому ринку. Протягом звiтного року облiгацiї перебували у лiстингу
бiржi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС». Облiгацiї перебували у лiстингу фондової бiржi в повному об’ємi. Метою емiсiї облiгацiй було залучення коштiв на
збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфеля банку. Публiчне розмiщення облiгацiй здiйснювалось вiдповiдно до Проспекту емiсiї облiгацiй.

Опис

05.09.2011

Опис

03/2/11

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

130/2/2011

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

1000

500000

Бездокументарні
іменні

500000000

12.75

щоквартально

0.0

01.08.2014

Торгiвля облiгацiями ПАТ «Промiнвестбанк» серiї F здiйснювалась на внутрiшньому фондовому ринку. Протягом звiтного року облiгацiї в лiстингу фондових
бiрж не перебували. Метою емiсiї облiгацiй було залучення коштiв на збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфеля банку. Публiчне розмiщення облiгацiй
здiйснювалось вiдповiдно до Проспекту емiсiї облiгацiй.

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№
з/п

Дата зарахування
акцій на рахунок

Кількість акцій,
що викуплено

Дата реєстрації випуску
акцій, що викуплено

Номер свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій,

Найменування органу, що
зареєстрував випуск акцій, що

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)

емітента

(шт.)

(шт.)

що викуплено

викуплено

1

2

3

4

5

6

7

1

22.05.2013

86203

16.09.2009

№271/1/09

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

0.0163

2

28.05.2013

65754

16.09.2009

№271/1/09

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

0.0124

3

01.06.2013

93260

16.09.2009

№271/1/09

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

0.0176

4

05.06.2013

100000

16.09.2009

№271/1/09

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

0.0189

5

07.06.2013

19963

16.09.2009

№271/1/09

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

0.0038

6

10.06.2013

68811

16.09.2009

№271/1/09

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

0.0130

7

13.06.2013

59451

16.09.2009

№271/1/09

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

0.0112

8

27.06.2013

4626

16.09.2009

№271/1/09

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

0.0009

9

01.07.2013

1234345

16.09.2009

№271/1/09

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

0.2330

10

05.07.2013

36946

16.09.2009

№271/1/09

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

0.0070

11

10.07.2013

10162

16.09.2009

№271/1/09

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

0.0019

XI. Опис бізнесу
Протягом звiтного року важливих змiн, у тому числi злиття, подiлу, приєднання, чи перетворення
емiтента не вiдбувалось.
Станом на 01.01.2014 року ПАТ «Промiнвестбанк» є засновником трьох дочiрнiх пiдприємств:
- Сiльськогосподарського дочiрнього пiдприємства ПАТ Промiнвестбанку «Обрiй» (вул.
Просолова 1, с.Бiлки, Коростенський район, Житомирська область);
- Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Київський iнститут банкiвської справи» (пров.
Шевченка,12, м.Київ, 01001);
- Приватної органiзацiї (установа, заклад) «Загальноосвiтнiй навчальний заклад «Росiйськоукраїнська гуманiтарна гiмназiя» (вул. Миколи Закревського , 42, м.Київ, 02232).
Також Банк виступає iнвестором асоцiйованої компанiї ТОВ «Берег» (вул.Григоренка 33/44,
м.Київ 02068).
Представництв на територiї iнших держав емiтент не має.
Станом на 01.01.2014 року мережа установ ПАТ «Промiнвестбанк» складається з Центрального
апарату та 80 безбалансових вiддiлень:
1. Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк",
01001, м.Київ, пpов.Шевченка, 12;
2. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №2 ПАТ «Промiнвестбанк», 01034, м.Київ, вул.Ярославiв
Вал, 7;
3.Роздрiбне безбалансове вiддiлення №45 ПАТ «Промiнвестбанк», 01133, м.Київ, вул.Кутузова,
18/7;
4. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №10 ПАТ «Промiнвестбанк», 08720, Київська обл.,
м.Укpаїнка, вул.Cоснова, 6;
5. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №36 ПАТ «Промiнвестбанк»,09113, Київська обл., м.Бiла
Цеpква, Cквиpське шосе, 240-а;
6.Роздрiбне безбалансове вiддiлення №11 ПАТ «Промiнвестбанк», 07400, Київська обл.,
м.Бpоваpи, бульвар Hезалежностi, 14-а;
7.Роздрiбне безбалансове вiддiлення №1 ПАТ «Промiнвестбанк», 01001, м.Київ, вул.Софiївська, 9
(лiтера А);
8.Роздрiбне безбалансове вiддiлення №3 ПАТ «Промiнвестбанк», 02095, м.Київ, вул.А.Ахматової,
35;
9.Роздрiбне безбалансове вiддiлення №4 ПАТ «Промiнвестбанк», 04073, м.Київ, пр.Московський,
21;
10. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №5 ПАТ «Промiнвестбанк», 03194, м.Київ, вул.Зодчих, 32в;
11. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Житомир, 10014, м.Житомиp, Бульвар Hовий,
5;
12. Коростенське вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Житомирськiй областi, 11500,
Житомирська обл., м.Коpостень, вул.Гpушевського, 44;
13. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Черкаси, 18002, м.Чеpкаси, вул.Ленiна, 33;
14. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №12 ПАТ «Промiнвестбанк», 18002, м.Черкаси, вул.Ленiна,
буд.31;
15. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Полтава, 36014, м.Полтава,
вул.Котляpевського, 1/27;
16. Кременчуцьке вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Полтавськiй областi, 39614, Полтавська
обл., м.Кpеменчук, бул.Пушкiна, 4;
17. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Суми, 40000, м.Суми, вул.Кipова, 20;
18. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №46 ПАТ «Промiнвестбанк», 01135, м.Київ,
вул.В.Чорновола, 8-а;
19. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №47 ПАТ «Промiнвестбанк», 03126, м.Київ, бульваp

I.Лепсе, 91-а;
20. Лiвобережне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Київ, 02125, м.Київ, бульваp Пеpова, 28;
21. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Чернiгiв, 14038, м.Чернiгiв, пр. Перемоги, 133;
22. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №16 ПАТ «Промiнвестбанк», 07100, Київська обл.,
м.Славутич, вул.Геpоїв Днiпpа, 2;
23. Прилуцьке вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Чернiгiвськiй областi, 17507, Чернiгiвська
обл., м.Пpилуки, вул.Київська, 210;
24. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Вiнниця, 21000, м.Вiнниця, Хмельницьке
шосе, 23-а;
25. Тульчинське вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Вiнницькiй областi, 23600, Вiнницька обл.,
м.Тульчин, вул.Ленiна, 60;
26. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Кiровоград, 25006, м.Кipовогpад,
вул.Тимipязєва, 74/55;
27. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №28 ПАТ «Промiнвестбанк», 28000, Кiровоградська обл.,
м.Олександpiя, вул.Пеpшотравнева, 14;
28. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Рiвне, 33028, м.Рiвне, вул.C.Петлюри, 14-а;
29. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №33 ПАТ «Промiнвестбанк», 34400, Рiвненська обл.,
м.Кузнецовськ, Перемоги мiкрорайон, буд.42а;
30. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Хмельницький, 29000, м.Хмельницький,
вул.Театpальна, 13;
31. Вiддiлення №1 ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Хмельницький, 29000, м.Хмельницький,
вул.Чорновола, 7;
32. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №32 ПАТ «Промiнвестбанк», 30100, Хмельницька обл.,
м.Нетiшин, пр.Незалежностi, 12б;
33. Кам'янець-Подiльське вiддiлення №1 ПАТ «Промiнвестбанк» в Хмельницькiй областi, 32307,
Хмельницька обл., м.Кам"янець-Подiльський, вул.Чеpвоноаpмiйська, 48-а;
34. Кам'янець-Подiльське вiддiлення №2 ПАТ «Промiнвестбанк» в Хмельницькiй областi, 32300,
Хмельницька обл., м.Кам"янець-Подiльський, вул.Д. Галицького, 32;
35. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Луцьк, 43025, м.Луцьк, вул.Степана Бандери,
20;
36. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №42 ПАТ «Промiнвестбанк», 46008, м.Теpнопiль,
вул.Танцоpова, 11;
37. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №43 ПАТ «Промiнвестбанк», 76015, м.Iвано-Фpанкiвськ,
вул.Днiстpовська, 32;
38. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №34 ПАТ «Промiнвестбанк», 89600, Закарпатська обл.,
м.Мукачево, вул.Ярослава Мудрого, 10;
39. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Львiв, 79007, м.Львiв, вул.Гнатюка, 2;
40. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Херсон, 73000, м.Хеpсон, вул.Горького, 8;
41. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Миколаїв , 54001, м.Миколаїв,
вул.Декабpистiв, 4-а;
42. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Одеса, 65011, м.Одеса, вул.Пушкiнська, 36;
43. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №26 ПАТ «Промiнвестбанк», 65011, м.Одеса,
вул.Пушкiнська, 36;
44. Бiлгород-Днiстровське вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Одеськiй областi, 67700, Одеська
обл., м.Бiлгород -Днiстровський, вулиця Комсомольська, будинок 27;
45. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Харкiв, 61003, м.Хаpкiв, пл.Р.Люксембуpг, 10;
46. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Луганськ , 91055, м.Луганськ, вул.К.Маркса,
36;
47. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №24 ПАТ «Промiнвестбанк», 92060, Луганська обл.,
м.Лутугiно, вул.Гагарiна, 18;
48. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №41 ПАТ «Промiнвестбанк», 93200, Луганська обл.,
м.Первомайськ, вул.Ленiна, 60-б;
49. Сєвєродонецьке вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Луганськiй областi, 93400, Луганська

обл., м.Сєвєродонецьк, Гвардiйський проспект, 28;
50. Алчевське вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Луганськiй областi, 94220, Луганська обл.,
м.Алчевськ, вул.Ленiна, 44;
51. Кримське Центральне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк», 95011, Автономна Республiка Крим,
м.Сiмфеpополь, вул.Севастопольська, 10
52. Севастопольське вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Автономнiй Республiцi Крим, 99029,
Автономна Республiка Крим, м.Севастополь, проспект Генерала Острякова, будинок 36-"а";
53. Керченське вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Автономнiй Республiцi Крим 98300,
Автономна Республiка Крим, м.Кеpч, вул.К.Маpкса, 36;
54. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Донецьк, 83082, м.Донецьк, пл.Pадянська, 1;
55. Роздрiбне без балансове вiддiлення №17 ПАТ «Промiнвестбанк», 83000, м.Донецьк, проспект
Комсомольський, 21;
56. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №18 ПАТ «Промiнвестбанк», 83017, м.Донецьк, бульвар
Шевченка, 67;
57. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №37 ПАТ «Промiнвестбанк», 86600, Донецька обл.,
м.Тоpез, вул.Нiколаєва, 35;
58. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №44 ПАТ «Промiнвестбанк» 85300, Донецька обл.,
м.Кpасноаpмiйськ, пл.Шибанкова, 1-а;
59. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №20 ПАТ «Промiнвестбанк», 83048, м.Донецьк, пр.Титова,
буд.8б;
60. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №38 ПАТ «Промiнвестбанк», 85004, Донецька обл.,
м.Добpопiлля, вул.Pадянська, 41;
61. Макiївське вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Донецькiй областi, 86157, Донецька обл.,
м.Макiївка, Сонячний мiкрорайон, буд.12;
62. Горлiвське вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Донецькiй областi, 84601, Донецька обл.,
м.Гоpлiвка, вул.Петpовського Г.I., 1;
63. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №39 ПАТ «Промiнвестбанк», 86430, Донецька обл.,
м.Єнакiєве, пр.Металуpгiв, 14;
64. Слов'янське вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Донецькiй областi, 84100, Донецька обл.,
м.Слов'янськ, вул.Pози Люксембуpг, 44;
65. Краматорське вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Донецькiй областi, 84300, Донецька обл.,
м.Краматорськ, вул.Двiрцева, 40-В;
66. Марiупольське вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Донецькiй областi, 87535, Донецька обл.,
м.Маpiуполь, пp.Iллiча, 136;
67. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Днiпропетровськ , 49000, м.Днiпpопетpовськ,
вул.Ленiна, 17;
68. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №40 ПАТ «Промiнвестбанк», 51400, Днiпропетровська
обл., м.Павлогpад, пpов.Музейний, 2;
69. Днiпродзержинське вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Днiпропетровськiй областi, 51925,
Днiпропетровська обл., м.Днiпpодзеpжинськ, пp.Ленiна, 4;
70. Криворiзьке вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Днiпропетровськiй областi, 50000,
Днiпропетровська обл., м.Кpивий Piг, пp.К.Маpкса, 5;
71. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №22 ПАТ «Промiнвестбанк», 50042, Днiпропетровська
обл., м.Кривий Рiг, пр.200-рiччя Кривого Рогу, 12, прим.33, 62;
72. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №23 ПАТ «Промiнвестбанк», 50006, Днiпропетровська
обл., м.Кривий Рiг, вул.Косiора, буд.8, прим.50;
73. Обласне вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в м.Запорiжжя, 69600, м.Запоpiжжя, пp.
Маяковського, 20-а;
74. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №13 ПАТ «Промiнвестбанк», 69600, м.Запорiжжя,
Днiпропетровське шосе, 3;
75. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №14 ПАТ «Промiнвестбанк», 69002, м.Запоpiжжя,
вул.Дзеpжинського, 54;
76. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №15 ПАТ «Промiнвестбанк», 69006, м.Запоpiжжя,

пp.Металуpгiв, 12
77. Мелiтопольське вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Запорiзькiй областi, 72312, Запорiзька
обл., м.Мелiтополь, вул.К.Маpкса, 14;
78. Енергодарське вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Запорiзькiй областi, 71500, Запорiзька
обл., м.Енеpгодаp, вул.Куpчатова, 30-а;
79. Бердянське вiддiлення ПАТ «Промiнвестбанк» в Запорiзькiй областi, 71112, Запорiзька обл.,
м.Беpдянськ, пр.Пролетарський, 234;
80. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №48 ПАТ «Промiнвестбанк», 03045, м.Київ, Столичне
шосе, 90;
81. Роздрiбне безбалансове вiддiлення №49 ПАТ «Промiнвестбанк», 02121, м.Київ, Харкiвське
шосе, 179.
В груднi 2013 року ПАТ «Промiнвестбанк» разом з ПАТ «Українська автомобiльна корпорацiя»
започаткували проект щодо вiдкриття роздрiбних безбалансових вiддiлень в автосалонах
корпорацiї. Так, в рамках цього проекту наприкiнцi 2013 року були вiдкритi першi два вiддiлення,
а протягом 1 кварталу 2014 року - ще 57.
Протягом 2013 року в органiзацiйнiй структурi Банку вiдбулися наступнi змiни:
- Департамент iнформацiйних технологiй був виключений iз складу Дирекцiї iнформацiйних
технологiй i супроводу роздрiбного бiзнесу та набув статус самостiйного структурного пiдроздiлу;
- Дирекцiя iнформацiйних технологiй i супроводу роздрiбного бiзнесу перейменована в Дирекцiю
супроводу операцiй роздрiбного бiзнесу та iнфраструктурних проектiв регiональної мережi, до
складу якої були включенi наступнi структурнi пiдроздiли: Департамент платежiв, клiєнтiв;
Департамент роздрiбних операцiй; Управлiння «Контактний центр»; Управлiння реорганiзацiї
регiональної мережi та iнфраструктурних проектiв.
- самостiйний структурний пiдроздiл головного офiсу «Управлiння справами» увiйшов до складу
Юридичної дирекцiї ПАТ «Промiнвестбанк»;
- Управлiння депозитарної дiяльностi реорганiзовано в Департамент депозитарної дiяльностi;
- до штатного розкладу банку введено посаду «Директор з операцiйної пiдтримки та
забезпечення»;
- у головному офiсi створено новий структурний пiдроздiл «Управлiння забезпечення» з
функцiональним пiдпорядкуванням Директору з операцiйної пiдтримки та забезпечення;
- структурнi пiдроздiли «Головне управлiння iнкасацiї та перевезення валютних цiнностей» i
«Управлiння методологiї» виключенi iз складу Операцiйного департаменту та набули статус
самостiйних структурних пiдроздiлiв з функцiональним пiдпорядкуванням Директору з
операцiйної пiдтримки та забезпечення;
- структурний пiдроздiл «Департамент платiжних карток» у складi Дирекцiї iнформацiйних
технологiй i супроводу роздрiбного бiзнесу перейменований в Департамент платежiв, клiєнтiв;
- посада «Директор з органiзацiйного, структурного розвитку та операцiйної ефективностi»
перейменована в «Директор з органiзацiйного та структурного розвитку банку»;
- лiквiдований самостiйний структурний пiдроздiл головного офiсу «Управлiння по будiвництву»;
- у головному офiсi створений новий структурний пiдроздiл «Департамент машинобудування та
хiмiчної промисловостi».
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу – 3 425 осiб;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв – 399 осiб;
Особи, якi працюють за сумiсництвом – вiдсутнi;
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 6 осiб;
Фонд оплати працi за 2013 рiк склав 480 979 273,11 грн., фонд оплати працi за 2012 рiк - 602 892
тис. грн.
В 2013 роцi спiвробiтники ПАТ Промiнвестбанк проходили навчання за наступними напрямками:
Електронне навчання: «Вступне навчання з охорони працi та пожежної безпеки», «Комплаєнс в
ПАТ "Промiнвестбанк"», «Iнформацiйна безпека», «Вступне навчання ПАТ "Промiнвестбанк"»
(всi спiвробiтники Банку). «Навчання роботi в ПО "Електронний архiв"» (корпоративний бiзнес),

«Навчання роботi в ПО "Sibel CRM", та коректне заповнення депозитних договорiв», «ПIБ - Все в
одному Мультивалютний» (роздрiбний бiзнес), «Управлiння конфлiктами» (управлiння iнкасацiї).
Внутрiшнє навчання тренерами – спiвробiтниками банку: «Академiя менеджера», «Навички
активних продажiв: актуалiзацiя», «Навички активних продажiв: виявлення потреби, презентацiя
пропозицiї», «Навички активних продажiв: робота з запереченнями», «Академiя фiнансового
консультанта» (роздрiбний бiзнес (канал продажiв branch)). «Навички активних продажiв:
актуалiзацiя», «Навички активних продажiв: виявлення потреби, презентацiя пропозицiї»,
«Навички активних продажiв: робота з запереченнями» (роздрiбний бiзнес (канал продажiв
B@W)). «Академiя оператора Контакт-центру», «Навички активних продажiв: актуалiзацiя»,
«Навички активних продажiв: виявлення потреби, презентацiя пропозицiї», «Навички активних
продажiв: робота з запереченнями» (роздрiбний бiзнес (канал продажiв Контактний центр)).
«Навички проведення публiчних презентацiй» (роздрiбний бiзнес), «Ефективна комунiкацiя»
(департамент фiнансових ринкiв).
Навчання за допомогою зовнiшнiх провайдерiв: «Командоутворення» (топ-менеджмент, керiвники
вищої та середньої ланки), «Стратегiчна сесiя для топ - менеджерiв компанiї» (топ-менеджмент),
«Аналiтика для HR» (фахiвцi, керiвники), «IТ – навчання» (фахiвцi, керiвники середньої ланки),
«Навчання за напрямом депозитарної дiяльностi, оцiнка об'єктiв, торгiвля цiнними паперами»
(фахiвцi, керiвники всiх рiвнiв), «Навчання з питань охорони працi» (тех. персонал, фахiвцi),
«Профiльне навчання спiвробiтникiв банку в Нацiональному центрi пiдготовки банкiвських
спiвробiтникiв України» (фахiвцi, керiвники середньої та вищої ланки).
Станом на 31.12.2013 року Емiтент є членом:
- Асоцiацiя «Незалежна асоцiацiя банкiв України». 03150, Україна, м. Київ, вул.
Червоноармiйська, буд. 72 (лiтера А), прим. 6.
Опис дiяльностi: Основною метою дiяльностi Асоцiацiї є захист прав та законних iнтересiв членiв
Асоцiацiї; представництво iнтересiв членiв Асоцiацiї у вiдносинах з державними органами,
установами та iншими особами; формування позицiї членiв Асоцiацiї з важливих питань
функцiонування банкiвської системи, їх представництво та пiдтримка у вiдносинах з третiми
особами; сприяння створенню в Українi дiєвої нормативної бази для ефективного функцiонування
банкiвської системи; участь в розробцi державних програм розвитку банкiвської системи;
вирiшення конкретних завдань та спiльних проблем, що виникають у банкiвськiй сферi та
впливають на права та iнтереси членiв Асоцiацiї; налагодження вiдносин з банками та
банкiвськими об’єднаннями iнших країн; створення позитивного iмiджу банкiвської системи
України; сприяння розвитку та пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв банкiвського сектору
економiки України.
Мотиви та строк участi: участь з метою сприяння дiяльностi банку в межах дiяльностi Асоцiацiї,
строк участi – не обмежений.
ПАТ «Промiнвестбанк» як член Асоцiацiї має право:
- брати участь у вирiшеннi усiх питань дiяльностi Асоцiацiї шляхом голосування на Загальних
зборах Асоцiацiї;
- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв Асоцiацiї;
- пропонувати кандидатури до складу керiвних органiв Асоцiацiї;
- отримувати повну i достовiрну iнформацiю з питань дiяльностi Асоцiацiї;
- в будь-який час добровiльно вийти з Асоцiацiї в порядку, передбаченому цим Статутом;
- представляти за дорученням iнтереси Асоцiацiї в будь-яких органах та органiзацiях;
- звертатись до органiв управлiння Асоцiацiї iз запитами, заявами та отримувати вiдповiдi на них;
- користуватись пiдтримкою Асоцiацiї при захистi своїх прав та законних iнтересiв у вiдносинах з
дiловими партнерами, органами державної влади та управлiння, а також у налагодженi контактiв з
iноземними партнерами;
- одержувати вiд Асоцiацiї в установленому порядку iнформацiю, пов'язану зi своїми iнтересами.
зобов’язаний:
- дотримуватись вимог Статуту та виконувати рiшення керiвних органiв Асоцiацiї;

- приймати активну участь та усiляко сприяти успiшнiй дiяльностi Асоцiацiї, реалiзацiї її
статутних цiлей та завдань;
- не допускати дiй, що можуть завдати Асоцiацiї матерiальної шкоди або нашкодити її репутацiї;
- своєчасно оплачувати вступний та членськi внески;
- на вимогу посадових осiб Асоцiацiї надавати запитувану iнформацiю окрiм випадкiв, коли така
iнформацiя є комерцiйною або банкiвською таємницею, або ж вважається конфiденцiйною
iнформацiєю.
- Асоцiацiї членiв платiжних систем «ЄМА». 01033, м.Київ, вул.Саксаганського 37, оф.2
Опис дiяльностi: Сприяння розвитку обiгу безготiвкових платiжних продуктiв та кредитування в
Українi, участь у заходах, що проводяться органами державної влади, а також НБУ, по
удосконаленню обiгу безготiвкових платiжних iнструментiв та кредитування.
Банк, як член Асоцiацiї має право:
- обирати i бути обраним до органiв управлiння i контролю Асоцiацiї;
- виносити на розгляд органiв управлiння Асоцiацiї пропозицiї по напрямках дiяльностi Асоцiацiї,
впровадженню проектiв;
- брати участь у заходах, якi проводяться за рiшенням Конференцiї Асоцiацiї, Ради та Директора
Асоцiацiї, а також в будь-якiй дiяльностi, що ведеться пiд егiдою Асоцiацiї;
- брати участь на пiльгових умовах в проектах, що провадяться Асоцiацiєю;
- iншi права вiдповiдно до установчих та нормативних документiв Асоцiацiї.
Банк, як член Асоцiацiї зобов'язаний:
- виконувати положення Статуту Асоцiацiї, рiшення Конференцiї, Ради, Директора Асоцiацiї, що
були прийнятi в межах компетенцiї цих органiв;
- виконувати свої обов'язки перед Асоцiацiєю, в тому числi своєчасно сплачувати щорiчнi i
щоквартальнi членськi внески, а також можливi разовi або цiльовi внески у порядку та розмiрах,
що затвердженi рiшенням Конференцiї або Ради;
- брати участь у дiяльностi та управлiннi Асоцiацiєю у встановленому Статутом та Установчим
договором порядку.
- не розповсюджувати без письмового дозволу Ради конфiденцiйну, службову та комерцiйну
iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацiї, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством;
- утримуватися вiд будь-якої дiяльностi, що може завдати шкоди Асоцiацiї.
- Асоцiацiї "Фондове партнерство". 01133, г. Киев, ул. Щорса, 31.
Опис дiяльностi: сприяння розвитку вiдкритого i рiвнодоступного ринку цiнних паперiв в Українi
шляхом розробки, впровадження i забезпечення виконання Членами Асоцiацiї єдиних
обов'язкових правил, вимог i стандартiв дiяльностi. Асоцiацiя є неприбутковою органiзацiєю
згiдно чинного законодавства та не ставить своєю метою отримання прибутку.
Банк, як член Асоцiацiї має право:
- Брати участь в управлiннi Асоцiацiєю у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим
Статутом, зокрема брати участь у прийняттi рiшень Загальними Зборами Членiв Асоцiацiї,
вносити пропозицiї для розгляду Загальними Зборами Членiв Асоцiацiї, виставляти кандидатури
до органiв управлiння та контролю Асоцiацiї, брати участь в роботi комiтетiв, комiсiй, робочих
груп Асоцiацiї тощо;
- На пiльгових умовах брати участь у будь-якiй дiяльностi, що здiйснюється в межах Асоцiацiї, а
також переважного користування послугами, технiчними засобами i системами Асоцiацiї тощо;
- Отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацiї: копiю рiчного балансу, затвердженi протоколи
засiдань i звiти Ради;
- Припинити Членство в Асоцiацiї (вийти зi складу Членiв Асоцiацiї) в порядку i на умовах,
визначених цим Статутом, положеннями i правилами Асоцiацiї;
- У випадку лiквiдацiї Асоцiацiї, отримати майно, тимчасово передане останнiй на договiрних
засадах;
- iншi права, передбаченi чинним законодавством, Установчими та iншими документами
Асоцiацiї, а також рiшеннями Загальних Зборiв Членiв Асоцiацiї.
Банк, як член Асоцiацiї зобов'язаний:
- Виконувати вимоги чинного законодавства про цiннi папери, виданих на його основi пiдзаконних

актiв, вимоги Статуту, правил, положень та стандартiв Асоцiацiї, рiшення органiв управлiння та
контролю Асоцiацiї, враховувати їх вiдповiднi рекомендацiї.
- Своєчасно i в повному обсязi сплачувати членськi внески.
- Не розголошувати надану їм iнформацiю, а також iнформацiю, що стала їм вiдома внаслiдок їх
статусу i яка має комерцiйний/конфiденцiйний характер стосовно Асоцiацiї або будь-кого з її
Членiв.
- Своєчасно та в повному обсязi надавати Асоцiацiї звiтнiсть, документи та iнформацiю щодо своєї
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, передбаченi правилами та положеннями
Асоцiацiї.
- Асоцiацiї «Українськi Фондовi Торговцi». 49000 м.Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30.
Опис дiяльностi: Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" є саморегульованою органiзацiєю
професiйних учасникiв фондового ринку України. Асоцiацiя "УФТ" представляє та захищає права
членiв "УФТ" у органах державної влади та iнших установах, розробляє та впроваджує заходи
щодо захисту iнтересiв клiєнтiв та iнвесторiв, розробляє та контролює дотримання норм та правил
поведiнки, регламентiв, правил здiйснення операцiй з ЦП членами "УФТ", iнiцiює вдосконалення
законодавства України, що стосується фондового ринку, тощо. Асоцiацiя є вiдкритим
добровiльним договiрним об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi
здiйснюють торгiвлю цiнними паперами.
Банк, як член Асоцiацiї має право:
- брати участь в управлiннi асоцiацiєю у порядку, передбаченому чинним законодавством,
статутом;
- на пiльгових умовах брати участь у будь-якiй дiяльностi, що здiйснюється в межах асоцiацiї, а
також переважно користування послугами, технiчними засобами i системами асоцiацiї тощо;
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть асоцiацiї: копiї фiнансової звiтностi, протоколiв засiдань i
звiтiв ради асоцiацiї, а також будь-яку iнформацiю, пов’язану з iнтересами Членiв асоцiацiї;
- припинити членство в асоцiацiї (добровiльно вийти зi складу членiв асоцiацiї) в порядку i на
умовах, визначених правилами асоцiацiї;
- використовувати належнiсть до асоцiацiї вiдповiдно до правил асоцiацiї;
- iншi права, передбаченi чинним законодавством та правилами асоцiацiї.
Банк, як член асоцiацiї зобов’язаний:
- виконувати вимоги чинного законодавства про цiннi папери, правил асоцiацiї, рiшень органiв
асоцiацiї, враховувати їх рекомендацiї;
- сприяти досягненню мети асоцiацiї, передбаченої цим статутом;
- своєчасно i в повному обсягу сплачувати членськi внески;
- не розголошувати iнформацiю, що стала вiдома внаслiдок статусу члена асоцiацiї та яка має
конфiденцiйний характер стосовно асоцiацiї або будь-кого з членiв асоцiацiї;
- не допускати випадкiв зловживання належнiстю до асоцiацiї;
- виконувати рiшення третейського суду асоцiацiї;
- своєчасно та в повному обсязi надавати асоцiацiї звiтнiсть, документи та iнформацiю щодо своєї
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, передбаченi правилами асоцiацiї;
- забезпечувати вiдкритiсть iнформацiї для перевiрок, що проводяться асоцiацiєю;
- дотримуватись правил комерцiйної конкуренцiї.
- Професiйної асоцiацiї реєстраторiв i депозитарiїв. 01133, м.Київ, вул. Щорса, 32б, оф. 61.
Опис дiяльностi: сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї мiж суб`єктами фондового ринку в
галузi ведення реєстрiв власникiв цiнних паперiв, облiку руху цiнних паперiв, депозитарної
дiяльностi; iнформацiйна, методична i технiчна пiдтримка членiв ПАРД; здiйснення
представницьких функцiй i захист iнтересiв членiв асоцiацiї у державних органах та iнших
установах, допомога цим органам i установам в розробцi законопроектiв i проектiв нормативних
актiв, якi стосуються ринку цiнних паперiв та iн.
Банк, як член Асоцiацiї має право:
-. брати участь у Загальних зборах ПАРД;
- вийти з ПАРД в порядку, визначеному Внутрiшнiми документами ПАРД;
- отримувати вiд органiв ПАРД iнформацiю про її дiяльнiсть, консультацiї з питань професiйної

дiяльностi, стандарти тощо;
- направляти свого представника для роботи в органах ПАРД;
- пропонувати органам ПАРД проекти документiв для їх розгляду та затвердження, вносити
зауваження до документiв, що дiють, або мають бути затвердженi;
- на проведення перевiрки (експертизи) своєї професiйної дiяльностi за вiдповiдним запитом та за
умови сплати ПАРД спецiального внеску;
- отримати свiдоцтво для пiдтвердження свого членства в ПАРД;
- на здiйснення ПАРД представництва iнтересiв члена ПАРД;
- брати участь у програмах i заходах, що проводяться ПАРД;
- вимагати змiни посадових осiб ПАРД у випадку порушення такими особами Статуту ПАРД та
Правил ПАРД.
- оскаржувати рiшення ПАРД про застосування до члена ПАРД заходiв впливу.
Банк, як член Асоцiацiї зобов’язаний:
-. неухильно додержуватись вимог законодавства України, Статуту ПАРД, Правил ПАРД;
- допускати осiб, призначених Президентом ПАРД, до здiйснення перевiрки дотримання членами
ПАРД Правил ПАРД, Статуту ПАРД в обсязi, дозволеному чинним законодавством;
- письмово сповiщати ПАРД про випадки порушення законодавства України, Правил ПАРД, що
допущенi членом ПАРД;
- мати кошти, достатнi для здiйснення ними професiйної дiяльностi. Розмiр коштiв
(статутного/власного капiталу) члена ПАРД повинен бути не менше нiж розмiр, передбачений
чинним законодавством;
- сплачувати разовi та перiодичнi (членськi) внески у випадках та порядку, визначених
Внутрiшнiми документами ПАРД;
- надавати до ПАРД звiтнiсть за формою, у порядку та строки, встановленi Положенням про
звiтнiсть членiв ПАРД перед ПАРД.
Мотивом участi емiтента в об'єднаннi (групi) є набуття прав члена вiдповiдного об’єднання. Строк
участi емiтента в зазначених об'єднаннях (групах) – без обмеження строку. В зазначених
об’єднаннях емiтент має статус дiйсного члена, частки в статутному капiталi не має.
Мiжгруповий продаж товарiв (робiт, послуг) вiдсутнiй.
Результати фiнансово-господарської дiяльностi Банку не залежать вiд iнших учасникiв об’єднань
пiдприємств (групи суб’єктiв господарювання).
У звiтному роцi емiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами, та не робив вкладiв для отримання прибутку чи iнших цiлей.
Протягом звiтного року емiтент не отримував будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх
осiб.
Облiкова полiтика – це сукупнiсть принципiв, умов, правил та практик, прийнятих з метою
пiдготовки фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. Облiкова полiтика Банку (далi
Облiкова полiтика) включає конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практику, що
застосованi Банком при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика дає змогу
скласти такi фiнансовi звiти, якi мiстять доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї
та умови, до яких вони застосовуються.
Нарахування амортизацiї на основнi засоби починається з дати коли об’єкт стає придатним до
використання, тобто коли об’єкт знаходиться у мiсцi та станi, в якому вiн придатний для
використання iз запланованою метою.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом наступних очiкуваних строкiв
корисної служби активiв:
- Будiвлi, примiщення, споруди, передавальнi пристрої - 10-60 рокiв;

- Обладнання, iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 2-12 рокiв;
- Транспортнi засоби - 5-10 рокiв.
Запаси – це активи, якi iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у
виробничому процесi або при наданнi послуг.
Запаси облiковуються банком у складi статтi «Iншi активи» Звiту про фiнансовий стан.
До складу запасiв включаються матерiальнi активи, що призначенi для забезпечення безперервної
роботи банку (у т.ч. для ремонту примiщень та iнших основних засобiв) чи для надання послуг.
Запаси складаються з господарських матерiалiв i малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, якi
використовуються не бiльше нiж один рiк, а також з господарського iнвентарю вартiстю до 1000
грн. та строком використання бiльше року.
Запаси первiсно оцiнюються за собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на
придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх
теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Витрати на придбання
складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом
повертаються Банку податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження,
розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням будь-якого предмету.
Торгiвельнi знижки, iншi подiбнi знижки вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
В подальшому запаси оцiнюються за чистою вартiстю реалiзацiї. Банк визнає збиток вiд уцiнки
запасiв до чистої вартостi реалiзацiї у складi статтi «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати»
Звiту про прибутки та збитки.
На кожну звiтну дату Банк визначає наявнiсть об’єктивних ознак зменшення корисностi iнвестицiї
або групи iнвестицiй, наявних для продажу.
Що стосується iнвестицiй у дольовi iнструменти, класифiкованих як наявнi для продажу,
об’єктивнi ознаки зменшення корисностi включають суттєве або тривале зменшення справедливої
вартостi iнвестицiї нижче її первiсної вартостi. При наявностi ознак зменшення корисностi
сукупний збиток, визначений як рiзниця мiж початковою вартiстю придбання та поточною
справедливою вартiстю, виключаючи збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, ранiше
визнаного у звiтi про прибутки та збитки, вилучається з iншого сукупного доходу та визнається у
звiтi про прибутки та збитки. Втрати вiд зменшення корисностi iнвестицiй у дольовi iнструменти
не сторнуються через звiт про прибутки та збитки; збiльшення справедливої вартостi цих
iнвестицiй пiсля зменшення корисностi визнаються безпосередньо в iншому сукупному доходi.
Що стосується боргових iнструментiв, класифiкованих як наявнi для продажу, зменшення
корисностi оцiнюється на пiдставi аналогiчних критерiїв, що i для фiнансових активiв,
вiдображених за амортизованою собiвартiстю. Майбутнi процентнi доходи нараховуються на
основi зниженої балансової вартостi з використанням процентної ставки, що застосовувалась для
дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд зменшення корисностi.
Процентнi доходи вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки. Якщо в наступному роцi
справедлива вартiсть боргового iнструменту збiльшується, i таке збiльшення може бути
об’єктивно пов’язане з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi у
звiтi про прибутки та збитки, збиток вiд зменшення корисностi сторнується у звiтi про прибутки та
збитки.
Основним банкiвським продуктом, який приносить ПАТ «Промiнвестбанк» бiльше 10% доходiв, у
2013 роцi залишались кредити, наданi корпоративним клiєнтам. Станом на кiнець звiтного року
корпоративний кредитний портфель на балансi банку становив 29 447,6 млн. грн., в тому числi 10
623,0 млн. грн. у нацiональнiй валютi, 18,824,6 млн. грн. – в iноземнiй валютi. Обсяг доходiв вiд
кредитiв, наданих ПАТ «Промiнвестбанк» корпоративним клiєнтам, становив за 2013 рiк 454,9
млн. грн.
Основними джерелами фiнансування активних операцiй банку є кошти, залученi вiд клiєнтiв
(юридичних та фiзичних осiб), кошти материнського банку, Внєшекономбанку, та його дочiрнiх
структур в рамках встановлених лiмiтiв кредитних лiнiй, а також кошти, залученi на ринку
капiталiв, у тому числi з використанням iнструментiв цiнних паперiв власної емiсiї, торгового

фiнансування, обслуговування проектних мiжнародних лiнiй.
Плани розвитку ПАТ «Промiнвестбанк» на 2014 та наступнi роки нацiленi на подальше змiцнення
позицiй на банкiвському ринку, пiдтримку стабiльного фiнансового стану банку, покращення
якiсних i кiлькiсних показникiв дiяльностi.
В 2014 роцi Банк буде продовжувати активну роботу з обслуговування найбiльших нацiональних
компанiй в стратегiчних галузях економiки країни завдяки своєму багаторiчному досвiду
дiяльностi на банкiвському ринку України.
Так, дiяльнiсть Промiнвестбанку в 2014 роцi буде нацiлена на отримання операцiйного прибутку в
обсязi 576,7 млн. гривень за умови вiдсутностi суттєвих макроекономiчних коливань та форсмажорних обставин на банкiвському ринку.
Згiдно планiв подальшого розвитку кредитування, зокрема в корпоративному секторi, в 2014 роцi
очiкується отримання процентних доходiв в розмiрi 3 924,0 млн. гривень. Процентнi витрати
плануються на рiвнi 2 641,3 млн. грн. Таким чином, чистий процентний дохiд становитиме 1 282,7
млн. гривень.
Банк планує отримати чистий комiсiйний дохiд в обсязi 398,4 млн. гривень, чистий дохiд вiд
операцiй з iноземними валютами очiкується в обсязi 30,2 млн. гривень, дохiд вiд iнших операцiй
планується на рiвнi 303,2 млн. гривень.
Дiяльностi Емiтента не властива сезоннiсть.
Основними ринками, на яких Емiтент реалiзує свої послуги є фiнансовий ринок, в тому числi
валютний, мiжбанкiвський, фондовий. Серед клiєнтiв та контрагентiв Емiтента є банкiвськi
установи, державнi та недержавнi установи та органiзацiї, суб’єкти господарювання рiзних форм
власностi та рiзних галузей економiки, фiзичнi особи.
На поточну дiяльнiсть Банку мають вплив наступнi ризики.
1. Кредитний ризик, пов’язаний з можливiстю фiнансових втрат внаслiдок несвоєчасного
виконання позичальниками своїх зобов’язань. Обмеження кредитного ризику досягається за
рахунок проведення Банком виваженої кредитної полiтики. Процедури розгляду, затвердження,
надання та монiторингу кредитiв чiтко регламентованi вiдповiдними внутрiшнiми положеннями та
процедурами. Цей тип ризику мiнiмiзується за рахунок диверсифiкацiї клiєнтської бази, системи
лiквiдних застав, створення резервiв та пiдтримки адекватного рiвня власного капiталу.
2. Ризик лiквiдностi, пов’язаний ймовiрнiстю виникнення проблем у Банку з виконанням своїх
зобов’язань у зв’язку з наявнiстю розривiв у строках погашення мiж активами i пасивами
фiнансової установи. Мiнiмiзацiя ризику лiквiдностi забезпечується за рахунок збалансованостi
активiв та пасивiв Банку, пiдтримкою адекватного рiвня високолiквiдних активiв при дотриманнi
нормативiв лiквiдностi Нацiонального банку України, а також наявнiстю пiдтримки зi сторони
материнської фiнансової установи.
3. Процентний ризик, пов’язаний з негативним впливом змiни процентних ставок як на
прибутковiсть Банка, так i на економiчну вартiсть його активiв, зобов’язань та позабалансових
iнструментiв. Процес управлiння процентним ризиком спрямований на проведення оцiнки
чутливостi фiнансового результату Банку до змiни процентних ставок та прогнозування рiвня
процентної маржi при переглядi процентних ставок за активними та пасивними операцiями за
допомогою застосування вiдповiдних методiв та пiдходiв.
4. Валютний ризик виникає внаслiдок несприятливих ринкових змiн курсiв обмiну валют та може
негативно впливати на прибутковiсть дiяльностi та капiтал Банку. З метою обмеження можливих
втрат, пов’язаних з коливаннями валютних курсiв, Банк на постiйнiй основi контролює, аналiзує та
прогнозує обсяги балансових та позабалансових вiдкритих валютних позицiй в розрiзi основних
валют.
5. Ринковий (цiновий) ризик виникає через несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та
товарiв i курсiв iноземних валют за iнструментами, що знаходяться в торговельному портфелi
Банку. Цей ризик випливає з маркетмейкерства, дилiнгу, прийняття рiшень щодо купiвлi-продажу
цiнних паперiв, валют, товарiв та похiдних фiнансових iнструментiв (деривативiв).
6. Операцiйний ризик. Полiтика управлiння операцiйним ризиком Банку передбачає створення
ефективної системи управлiння операцiйним ризиком, спрямованої на мiнiмiзацiю втрат,
пов'язаних з операцiйним ризиком, врахування операцiйного ризику при прийняттi управлiнських

рiшень, а також унiфiкацiю процедур управлiння операцiйним ризиком на рiвнi всiх структурних
пiдроздiлiв та установ Банку. Для забезпечення пiдтримання i вчасного вiдновлення дiяльностi та
бiзнес-процесiв Банку у випадку настання непередбачуваних надзвичайних обставин, а також для
мiнiмiзацiї наслiдкiв таких обставин у Банку передбаченi вiдповiднi плани заходiв та антикризовi
процедури.
7. Юридичний (правовий) ризик, пов’язаний зi змiнами законодавчого регулювання банкiвської
сфери, податкової полiтики, валютного та iнвестицiйного регулювання. Полiтика управлiння
юридичним ризиком Банку полягає у запровадженнi єдиних стандартiв та порядку ведення
договiрної та претензiйно-позовної роботи, побудови прозорих взаємовiдносин з
правоохоронними та контролюючими органами, а також детального вивчення вимог законiв,
нормативно-правових актiв, угод, систематичного монiторингу змiн законодавчої бази.
8. Ризик репутацiї. Полiтика управлiння ризиком репутацiї Банку спрямована на створення та
пiдтримання позитивного iмiджу як на рiвнi фiнансових ринкiв, клiєнтiв, так i на рiвнi органiв
державного регулювання, чiтке дотримання технологiй здiйснення банкiвських операцiй та правил
корпоративного етикету.
9. Стратегiчний ризик. Полiтика управлiння стратегiчним ризиком Банка передбачає чiтке
визначення стратегiчних цiлей та послiдовне впровадження їх у практичну дiяльнiсть, а також
оперативне коригування стратегiї та внесення змiн до прийнятих управлiнських рiшень у разi
суттєвих змiн внутрiшнього та зовнiшнього середовища. Цей ризик обмежуються за рахунок
постiйного монiторингу та аналiзу змiн макроекономiчних показникiв України та свiтових
фiнансових ринкiв.
Фактори ризику, якi вказанi вище, та iншi фактори ризику, що можуть вплинути на спроможнiсть
Банку, як емiтента, виконувати свої зобов’язання, контролюються Банком за рахунок
впровадження ефективної функцiї внутрiшнього контролю та управлiння ризиками.
Головним завданням у цьому напрямку є забезпечення виконання поточних та стратегiчних цiлей
Банку, застосовуючи вiдповiднi полiтики, методи, засоби керування та контролю ризикiв, якi
генеруються зовнiшнiм середовищем, структурою активiв i пасивiв та бiзнес-процесами Банку.
Ключовi аспекти функцiонування системи ризик-менеджменту в Банку викладенi в Полiтицi з
корпоративного управлiння ризиками Банку, яка орiєнтована на рекомендацiї Базельського
комiтету з банкiвського нагляду.
Банкiвський ринок України в 2013 роцi продовжив своє зростання. Загальнi активи банкiвської
системи Українi збiльшилися на 11% (у 2012 роцi зростання склало 5%). Причиною цього стало,
перш за все, зростання кредитного портфеля на 11,8% (-1,2% у 2012 р.), при цьому корпоративний
кредитний портфель збiльшився на 15% у порiвняннi з +5% протягом 2012 року.
Обсяги коштiв клiєнтiв протягом 2013 р. продовжили своє збiльшення (+102,1 млрд.грн. або
+18%) та на 01.01.2014 р. склали 668,7 млрд.грн., що дало банкам змогу пiдтримувати гривневу
лiквiднiсть на високому рiвнi на протязi всього 2013 року. При цьому середнiй рiвень вiдсоткових
ставок по системi залишався на стабiльному та вiдносно невисокому рiвнi (15%-17% рiчних по
гривнi та 5%-7% по долару США) з незначними коливаннями протягом року.
У 2013 роцi робота ПАТ «Промiнвестбанк» була сконцентрована на сегментi великих
корпоративних клiєнтiв, орiєнтуваннi на прiоритетнi галузi української економiки та надання
клiєнтам найширшого спектру послуг з урахуванням їх iндивiдуальних потреб. Завдяки цьому
банку вдалося утримати власнi ринковi позицiї, незважаючи на гостру ринкову конкуренцiю. Так,
частка ПАТ «Промiнвестбанк» в сегментi кредитування клiєнтiв на 01.01.2014 становила 3,4%, а в
кредитах юридичним особам: 4,2%.
Основними конкурентами ПАТ «Промiнвестбанк» є комерцiйнi банки, якi входять в групу
найбiльших банкiв: Райффайзен Банк Аваль, ВТБ Банк, Сбербанк Росiї, Альфа Банк, Укрсоцбанк,
Укрсиббанк, Укрексiмбанк.
Серед найбiльших комерцiйних (недержавних) банкiв України ПАТ «Промiнвестбанк» станом на
1 сiчня 2014 року:
- 2й за обсягом кредитiв, наданих корпоративним клiєнтам;
- 5й за величиною чистих активiв;
- 5й за величиною регулятивного капiталу;

- 9й за величиною коштiв юридичних осiб;
- 9й за величиною коштiв фiзичних осiб.
Важливiшим iндикатором фiнансової стiйкостi Промiнвестбанку є високi рейтинги мiжнародного
агентства Fitch Rating, який присвоїв банку довгостроковий кредитний рейтинг за нацiональною
шкалою на рiвнi AAA(ukr) – найвищий з тих, що мають українськi банки.
Основнi придбання та продаж активiв за останнi п'ять рокiв:
1) 2013 рiк: Придбання основних засобiв та нематерiальних активiв на суму 75,5 млн. грн., продаж
– балансова вартiсть 42,1 млн. грн. ( первiсна вартiсть: 61,2 млн. грн., накопичений знос: 19,1 млн.
грн.), з них 32,8 млн. грн. – продаж будiвництва банку РКЦ в м. Донецьк;
2) 2012 рiк: Придбання основних засобiв та нематерiальних активiв на суму 55,7 млн. грн., продаж
– балансова вартiсть 11 млн. грн. (первiсна вартiсть: 28,3 млн. грн., накопичений знос: 17,3 млн.
грн.);
3) 2011 рiк: Придбання основних засобiв та нематерiальних активiв на суму 24,6 млн. грн., продаж
- балансова вартiсть 7,5 млн. грн.(первiсна вартiсть: 23,2 млн. грн., накопичений знос: 15,7 млн.
грн.);
4) 2010 рiк: Придбання основних засобiв та нематерiальних активiв на суму 27,6 млн. грн., продаж
– балансова вартiсть 7,1 млн. грн. (первiсна вартiсть 15,9 млн. грн., накопичений знос – 8,8 млн.
грн.);
5) 2009 рiк: Придбання основних засобiв та нематерiальних активiв - 12,1 млн. грн., продаж –
балансова вартiсть 5,6 млн. грн. (первiсна вартiсть: 20,4 млн. грн., накопичений знос – 14,8 млн.
грн.)
Плани щодо значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю емiтента
вiдсутнi.
Мiж емiтентом та власником iстотної участi укладено 2 договори купiвлi-продажу акцiй: на I етапi
(Договiр№09-1399/9-1 вiд 16.07.2013 р.) та II етапi (Договiр №09-1422/9-1 вiд 19.07.2013)
укладання договорiв з першими власниками вiдповiдно до умов приватного розмiщення додатково
розмiщених акцiй.
Крiм цього, протягом 1 кварталу 2013 року були укладенi наступнi правочини.
04 лютого 2013 року ПАТ «Промiнвестбанк» з Государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Росiйська Федерацiя) – власником
iстотної участi був укладений Договiр про внесення змiн до Договору банкiвського рахунка в
iноземнiй валютi i в гривнях вiд 27.05.2009 року №09-0807/2-9, яким був змiнений порядок
вiдкриття iнвестицiйних рахункiв у банку.
22 лютого 2013 року ПАТ «Промiнвестбанк» з ОАО «Белвнешэкономбанк» (Республiка Бiлорусь),
яке є афiлiйованою особою власника iстотної участi – Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Росiйська Федерацiя), були
укладенi Договори про внесення змiн та доповнень до Договору про вiдкриття та обслуговування
кореспондентського рахунку в iноземнiй валютi вiд 08.11.2011 року №109 та Договору про
вiдкриття та обслуговування кореспондентського рахунку в нацiональнiй валютi України вiд
09.11.2010 року №09-1008/2-4. Вказаними Договорами про внесення змiн та доповнень змiнений
порядком вiдкриття рахункiв в ПАТ «Промiнвестбанк» та порядок нарахування процентiв на
залишок коштiв по рахункам.
Протягом 2 кварталу 2013 року були укладенi наступнi правочини.
30 квiтня 2013 року ПАТ «Промiнвестбанк» з Государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Росiйська Федерацiя) – власником
iстотної участi, була укладена Додаткова угода до Кредитного договору вiд 09.02.2009 року №244,
якою зменшений лiмiт заборгованостi за кредитною лiнiєю, вiдкритою ПАТ «Промiнвестбанк»
кредитором до 455 млн. доларiв США.
15 травня 2013 року ПАТ «Промiнвестбанк» з ОАО АКБ «Связь-Банк» (Росiйська Федерацiя), яке

є афiлiйованою особою власника iстотної участi – Государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Росiйська Федерацiя), була укладена
Генеральна угода №КР 1132/1/13 про надання фiнансування з метою проведення фiнансування
зовнiшньоторговельних операцiй клiєнтiв. В рамках вказаної Генеральної угоди сторони можуть
укладати окремi угоди про залучення ПАТ «Промiнвестбанк» кредитiв в доларах США, євро або
росiйських рублях.
19 червня 2013 року в рамках Договору про загальнi умови проведення мiжбанкiвських операцiй
(далi – Договiр) з ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (Росiйська Федерацiя), яке є афiлiйованою особою
власника iстотної участi – Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» (Росiйська Федерацiя), укладена угода про залучення ПАТ
«Промiнвестбанк» мiжбанкiвського кредиту в сумi 50 млн. доларiв США, та додаткова угода до
Договору, якою уточненi параметри вищезазначеної угоди.
22 квiтня 2013 року ПАТ «Промiнвестбанк» дiючи згiдно з iнструкцiями банку-емiтента
акредитива – ОАО «Белвнешэкономбанк» (Республiка Бiлорусь), яке є афiлiйованою особою
власника iстотної участi Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» (Росiйська Федерацiя), пiдтвердив акредитив на суму 20 830,00
доларiв США.
09 квiтня 2013 року ПАТ «Промiнвестбанк» направив Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Росiйська Федерацiя) –
власнику iстотної участi, рамбурснi повноваження здiйснити вiдшкодування за акредитивами,
випущеними ПАТ «Промiнвестбанк» на користь BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 12 квiтня
2013 року рамбурснi зобов’язання випущенi на суму 835 302,00 євро.
19 та 26 червня 2013 року ПАТ «Промiнвестбанк» направив ОАО «Газпромбанк» (Росiйська
Федерацiя), яке є афiлiйованою особою власника iстотної участi – Государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Росiйська Федерацiя),
рамбурснi повноваження здiйснити вiдшкодування за акредитивами, випущеними ПАТ
«Промiнвестбанк» на користь банкiв UBS AG, Швейцарiя, та ABN AMRO BANK N.V.,
Нiдерданди.
24 червня та 01 липня 2013 року рамбурснi зобов’язання випущенi на загальну суму 1 531 700,00
євро.
Протягом 3 кварталу 2013 року були укладенi наступнi правочини.
30 липня 2013 року ПАТ «Промiнвестбанк» з Государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Росiйська Федерацiя) – власником
iстотної участi, була укладена Угода про загальнi умови вiдкриття кредитної лiнiї. В рамках
вказаної угоди сторони можуть укладати окремi кредитнi договори про залучення ПАТ
«Промiнвестбанк» кредитiв для фiнансування зовнiшньоекономiчних операцiй клiєнтiв.
26 липня 2013 року в рамках Генеральної угоди про спiвробiтництво на мiжбанкiвському ринку з
ОАО АКБ «Связь-Банк» (Росiйська Федерацiя) [афiлiйованою особою власника iстотної участi –
Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (Росiйська Федерацiя)], укладена угода про залучення ПАТ «Промiнвестбанк»
мiжбанкiвського кредиту в сумi 21 млн. доларiв США.
11 та 18 липня 2013 року ПАТ «Промiнвестбанк» направив Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Росiйська Федерацiя) –
власнику iстотної участi, рамбурснi повноваження здiйснити вiдшкодування за акредитивами,
випущеними ПАТ «Промiнвестбанк» на користь CREDIT SUISSE AG (Швейцарiя). 12 та 19 липня
2013 року вiдповiдно рамбурснi зобов’язання випущенi на загальну суму 500 000,00 доларiв США.
09 вересня 2013 року ПАТ «Промiнвестбанк» направив Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Росiйська Федерацiя) –
власнику iстотної участi, рамбурснi повноваження здiйснити вiдшкодування за акредитивами,
випущеними ПАТ «Промiнвестбанк» на користь CREDIT SUISSE AG (Швейцарiя). 10 вересня
2013 року рамбурснi зобов’язання випущенi на суму 300 000,00 доларiв США.
Протягом 4 кварталу 2013 року були укладенi наступнi правочини.
07 жовтня 2013 року ПАТ «Промiнвестбанк» з Государственной корпорацией «Банк развития и

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Росiйська Федерацiя) – власником
iстотної участi були укладенi Договори про внесення змiн до Договору про вiдкриття кредитної
лiнiї вiд 20.12.2011 та Договору про вiдкриття кредитної лiнiї вiд 05.11.2011, якими змiненi строки
погашення кредитiв та процентнi ставки.
17 жовтня 2013 року ПАТ «Промiнвестбанк» з ОАО «Белвнешэкономбанк» (Республiка Бiлорусь),
яке є афiлiйованою особою власника iстотної участi – Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Росiйська Федерацiя), був
укладений Договiр кореспондентського рахунку в росiйських рублях №08-05-15/17, згiдно з яким
ПАТ «Промiнвестбанк» вiдкрито кореспондентський рахунок.
01 листопада 2013 року в рамках Договору про загальнi умови проведення мiжбанкiвських
операцiй (далi – Договiр) з ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (Росiйська Федерацiя), яке є афiлiйованою
особою власника iстотної участi – Государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Росiйська Федерацiя), укладена угода
про залучення ПАТ «Промiнвестбанк» мiжбанкiвського кредиту в сумi 50 млн. доларiв США, та
додаткова угода до Договору, якою уточненi параметри вищезазначеної угоди.
08 та 18 листопада та 24 грудня 2013 року ПАТ «Промiнвестбанк» направив Государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Росiйська
Федерацiя) – власнику iстотної участi, iнструкцiї щодо пiдтвердження акредитивiв вiдкритих за
дорученням клiєнтiв для розрахункiв за зовнiшньоекономiчними договорами на загальну суму
167.0 млн. росiйських рублiв.
В 2013 роцi при виконаннi операцiй з основними засобами ПАТ «Промiнвестбанк» керувався
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, Iнструкцiєю з бухгалтерського облiку основних
засобiв та нематерiальних активiв комерцiйних банкiв України, затвердженою постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 20.12.2005р. №480 (iз змiнами та доповненнями),
Облiковою полiтикою Промiнвестбанку та iншими нормативно-правовими актами.
Станом на 01.01.2014 р. первiсна (переоцiнена) вартiсть об’єктiв основних засобiв, що є власнiстю
ПАТ «Промiнвестбанк», становила 3 026,1 млн.грн. та їх залишкова вартiсть – 2 659,0 млн.грн.
В 2013 роцi об’єкти групи «Будiвлi», що не використовувались в дiяльностi Банку, переводились в
групу «Iнвестицiйна нерухомiсть» по їх справедливiй (ринковiй) вартостi. До переведення
залишкова вартiсть таких об’єктiв нерухомостi становила 26,5 млн.грн. Переоцiнка їх вартостi
здiйснювалась на пiдставi експертних оцiнок сертифiкованих незалежних експертiв. За
результатами переоцiнки вартiсть об’єктiв групи «Будiвлi» при переведеннi до складу
«Iнвестицiйної нерухомостi» збiльшилася на 0,2 млн. грн. i становила 26,7 млн.грн.
Станом на 01.01.2014р. залишкова вартiсть об’єктiв основних засобiв становила – 2 659,0 млн.грн.
Питома вага окремих груп основних засобiв в залишковiй вартостi: «Будiвлi» – 70,7% (1 878,6
млн.грн.), «Незавершене будiвництво» – 10,7% (284,0 млн.грн.), «Обладнання» – 16,3% (433,8
млн.грн.), «Транспортнi засоби» – 1,6% (42,4 млн.грн.), «Земля» – 0,6% (17,2 млн.грн.),
«Полiпшення орендованого майна» – 0,1% (3,0 млн.грн.).
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства у ПАТ
«Промiнвестбанк» вiдсутнi, у 2013 рiк витрати емiтента на екологiчнi заходи становили – 1 488
651, 14 грн.(екологiчний податок).
Щодо капiтальних iнвестицiй на 2014 рiк:
На 2014 рiк план капiтальних вкладень становить 611,3 млн. грн.
Основнi статтi:
- будiвництво, реконструкцiя, модернiзацiя – 274,9 млн. грн.
- iнформацiйнi технологiї – 162,7 млн. грн.
- придбання нематерiальних активiв – 55 млн. грн.
Джерелом фiнансування є власнi кошти банку.
Протягом звiтного року суттєвих проблем в дiяльностi емiтента не виникало. Дiяльнiсть банку

вiдповiдає законодавству України. Банк повинен виконувати усi нормативнi, законодавчi та
економiчнi вимоги.
Данi по рахунку 7397 «Штрафи, пенi, що сплаченi банком» на 01.01.2014 р. склали 1 340 863,99
грн. в т.ч. :
01- Порушення правил валютного законодавства: 0, 00 грн;
02- Пеня за порушення нормативного термiну проходження розрахункових документiв: 21
187,64грн.;
03- Порушення вимог податкового законодавства: 810 813,41грн.;
04- Порушення вимог банкiвського законодавства: 3 400,00 грн.;
05- Порушення умов договорiв 504 782,94грн;
06- Штрафнi санкцiї за невиконання вказiвок суду: 680,00 грн.
Ризик лiквiдностi, пов’язаний ймовiрнiстю виникнення проблем у Банку з виконанням своїх
зобов’язань у зв’язку з наявнiстю розривiв у строках погашення мiж активами i пасивами
фiнансової установи. Мiнiмiзацiя ризику лiквiдностi забезпечується за рахунок збалансованостi
активiв та пасивiв Банку, пiдтримкою адекватного рiвня високолiквiдних активiв при дотриманнi
нормативiв лiквiдностi Нацiонального банку України, а також наявнiстю пiдтримки зi сторони
материнської фiнансової установи.
Процес управлiння ризиком лiквiдностi визначається Полiтикою з управлiння ризиком лiквiдностi
в Банку та передбачає наступне:
• консолiдоване управлiння ризиком лiквiдностi;
• розрахунок GAP-розривiв лiквiдностi в розрiзi основних валют;
• рекласифiкацiя активiв та пасивiв у вiдповiдностi з їх реальними строками до погашення;
• контроль за змiнами лiквiдностi ринку, оцiнка вартостi позицiй, моделювання можливих
сценарiїв;
• план дiй на випадок кризових ситуацiй;
• делегування повноважень Казначейству з поточного управлiння ризиком лiквiдностi.
Управлiння ризиком лiквiдностi в цiлому здiйснює КУАП, а поточне управлiння лiквiднiстю
Банку в короткостроковому перiодi – Казначейство в межах встановлених регулятивних вимог та
обмежень.
Управлiння ризиком короткострокової лiквiдностi здiйснюється на пiдставi щоденного
прогнозування грошових потокiв з урахуванням лiквiдностi активiв та середньостатистичної
динамiки пасивiв Банку.
План вiдповiдних заходiв щодо забезпечення стабiльної та безперервної дiяльностi Банку на
випадок виникнення кризи лiквiдностi визначається Процедурою антикризового управлiння у разi
виникнення системної, або близької до системної кризи лiквiдностi, що розроблена в рамках
Полiтики з управлiння ризиком лiквiдностi в Банку.
У випадку виявлення ознак та передумов щодо виникнення кризи лiквiдностi, визначення
потенцiйної загрози лiквiдностi Банку, на засiданнi КУАП Банку приймається рiшення стосовно
запровадження деталiзованого плану дiй з антикризового управлiння лiквiднiстю за вiдповiдним
сценарiєм щодо ймовiрного розвитку подiй.
Основною метою заходiв з антикризового управлiння лiквiднiстю є забезпечення спроможностi
Банку покривати вiдтiк грошових коштiв за кризовим сценарiєм за рахунок прийняття вiдповiдних
рiшень щодо максимального акумулювання грошових коштiв, необхiдних для виконання
зобов’язань перед клiєнтами та контрагентами Банку.
У випадку введення в Банку антикризового управлiння лiквiднiстю КУАП приймає рiшення про
залучення додаткових ресурсiв з наведених нижче джерел в обсягах, строках та за вартiстю, якi
вiдповiдають ситуацiї, що склалася.
Джерела залучення додаткових ресурсiв на перiод дiї антикризового управлiння лiквiднiстю:
• залучення депозитiв за рахунок пiдвищення вiдсоткових ставок та запровадження акцiйних умов;

• зменшення та призупинення видаткiв, зокрема скорочення витрат на рекламу, маркетингових
заходiв, господарських витрат, призупинення довгострокових iнвестицiйних проектiв Банку,
закриття збиткових вiддiлень;
• отримання фiнансування пiд заставу та/або продаж активiв Банку, зокрема, непрофiльних
активiв, цiнних паперiв, високолiквiдних активiв, окремих кредитних угод або пулiв кредитiв,
рухомого та нерухомого майна Банку, офiсної технiки;
• звернення до акцiонерiв Банку з метою розгляду можливостi збiльшення капiталу Банку (в т.ч. на
умовах залучення субординованого боргу) та/або отримання додаткового фiнансування;
• звернення до НБУ з метою розгляду можливостi отримання рефiнансування та/або
стабiлiзацiйного кредиту.
По операцiям з цiнними паперами на кiнець звiтного перiоду вартiсть укладених, але ще не
виконаних договорiв склала 153 887,24 тис. грн. Вiд виконання зазначених договорiв очiкується
отримати 153 887,24 тис.грн. Iншi укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) вiдсутнi.
В Поточний план дiяльностi ПАТ «Промiнвестбанк» на 2014 рiк закладено основнi шляхи
досягнення поставлених Банком завдань. Головним з них є проведення збалансованої полiтики
активно-пасивних операцiй, досягнення цiльового орiєнтира корпоративного кредитного
портфелю при забезпеченнi достатнього запасу лiквiдностi на випадок непередбачуваних
обставин.
Станом на кiнець 2014 року розмiр кредитiв, наданих клiєнтам, очiкується на рiвнi 32,0 млрд. грн.,
в тому числi кредитного портфелю, наданого корпоративним клiєнтам – 31,4 млрд. грн.
Також в Поточному планi ПАТ «Промiнвестбанк» на 2014 рiк закладено збiльшення ресурсної
бази як за рахунок залучення коштiв юридичних осiб, в тому числi шляхом концентрацiї коштiв
позичальникiв i їх партнерiв в банку, так i шляхом збiльшення депозитiв, залучених вiд населения.
З цiєю метою пiдроздiли роздрiбного бiзнесу планують провести ребрендинг вiддiлень, перш за
все в великих мiстах, реаллокацiю ряду незручно розмiщених вiддiлень, здiйснити активнi
маркетинговi заходи.
Згiдно з Поточним планом ПАТ «Промiнвестбанк» на 2014 рiк кошти клiєнтiв очiкуються на рiвнi
16,7 млрд. грн. станом на 1 сiчня 2015 року.
В найближчi роки банк незмiнно продовжуватиме втiлювати стратегiю ефективного розвитку,
спрямовану на пiдвищення ефективностi дiяльностi i якостi обслуговування клiєнтiв i здiйснення
операцiй. Для цього банк вирiшуватиме наступнi задачi:
• Укрiплення i розширення позицiй у сегментi великих нацiональних клiєнтiв, промислових i
торговельних компанiй, експортно-орiєнтованих пiдприємств, компанiй – лiдерiв нацiональної
iндустрiї, що працюють у стратегiчних галузях економiки
• Розширення мiждержавного економiчного спiвробiтництва, пiдтримка реалiзацiї великих
спiльних проектiв, розвиток фiнансової iнфраструктури мiжнародної економiчної iнтеграцiї
• Становлення i розвиток сучасної системи управлiння банкiвськими ризиками
• Розвиток оновленої концепцiї роздрiбного бiзнесу на основi найкращої свiтової практики
• Пiдвищення ефективностi фiлiальної мережi на основi консолiдованої операцiйної моделi банку
та нової iнформацiйної iнфраструктури
• Модернiзацiя продуктового ряду, модернiзацiя банкiвських послуг, розвиток каналiв продажу,
пiдвищення якостi обслуговування.
Витрат на здiйснення дослiджень емiтентом у звiтному роцi не понесено.
У звiтному роцi були вiдкритi провадження по судовим справам, стороною в яких виступав
емiтент:

1). 28.11.2012р., позивач - ПАТ "Промiнвестбанк" вiдповiдач - ТОВ "Сумисукно", ТОВ
Сумитекстильторг",стягнення кредитних коштiв, господарський суд Сумської областi, 18.03.2013
року винесено рiшення 12956523,87 грн.
2). 06.02.2013 Позовна заява до ГСIФО. 13.02.2013 Ухвалою ГСIФО поруш провадження у справi
№ 909/144/13-г12.03.2013 Рiшенням ГСIФО позов задоволено на 4001252,83 грн. 28.02.2014
Накази передано на виконання у ВДВС
3). 28.03.2013р. господарським судом Херсонської областi вiдкрито провадження за позовом банку
до ТОВ "Вiшва Ананда" та СТОВ "Махарiшi" про стягнення заборгованостi за кредитним
договором, справа знаходиться на розглядi Одеського апеляцiйного господарського суду.розмiр
позовних вимог 42313231,53 грн.
4). 28.03.2013р. господарським судом Херсонської областi вiдкрито провадження за позовом банку
до СТОВ "Махарiшi" про звернення стягнення на предмет застави, ухвалою суду вiд 21.05.2013
розгляд справи зупинено. Розмiр позовних вимог 42313231,53 грн.
5). 13.12.2013р. господарським судом Херсонської областi вiдкрито провадження за позовом банку
до ПАТ "КЗЕСО"про стягнення заборгованостi за кредитним договором, винесено рiшення .
Розмiр позовних вимог 3764604 грн.
6). 24.12.2013господарським судом Херсонської областi вiдкрито провадження за позовом банку
до ПАТ "КЗЕСО"про стягнення заборгованостi за кредитним договором, винесено рiшення,
боржником подано апеляцiйну скаргу Розмiр позовних вимог 46386859,32 грн.
7). Ухвалою ГСIФО порушено провадження у справi № 909/144/13-г за позовом банку про
стягнення боргу 1381601,48 грн., слухання призначено на 26.02.2013. 12.03.2013 року IваноФранкiвським господарським судом винесено рiшення про стягнення заборгованостi з ПАТ
"Живиця" в повному обсязi (Кредитний договiр про вiдкриття кредитної лiнiї № 7 вiд 04.08.2010
року укладений мiж ПАТ «Промiнвестбанк» i ПАТ "Живиця"). Станом на 28.04.2014 року
вiдкрито виконавче провадження та проведено опис та арешт майна.
8). Ухвалою ГСIФО порушено провадження у справi № 909/144/13-г за позовом банку про
стягнення боргу 318078,28 дол. США - екв. по оф. курсу НБУ 2542399,69 грн., слухання
призначено на 26.02.2013, 12.03.2013 року Iвано-Франкiвським господарським судом винесено
рiшення про стягнення заборгованостi з ПАТ "Живиця" в повному обсязi (Кредитний договiр про
вiдкриття кредитної лiнiї № 8 вiд 04.08.2010 року укладений мiж ПАТ «Промiнвестбанк» i ПАТ
"Живиця"). Станом на 28.04.2014 року вiдкрито виконавче провадження та проведено опис та
арешт майна.
9). 12.08.2013 ГС Донецької областi порушив провадження у справi №905/5359/13 про
банкрутство ТОВ «ВОСХОД». 26.12.2013 р. боржника визнано банкрутом. Триває процедура
лiквiдацiї. Розмiр вимог банку 593803476,42 грн.
10). 05.04.2013 р. господарський суд Харкiвської областi порушив провадження у справi
№922/1226/13 про банкрутство ПАТ “Миропiльска паперова фабрика” (ЄДРПОУ 05773698).
Вимоги ПIБ визнанi в сумi 16444912,82 грн. Триває процедура санацiї боржника.
11). 26.12.2013 р. господарським судом Львiвської областi винесено ухвалу про порушення
провадження у справi №914/4725/13 про банкрутство ТОВ "Херсонський оптовий торговий дiм 97". 09.01.2014 р. боржника визнано банкрутом. Триває процедура лiквiдацiї. Розмiр вимог 9 850
702,06 грн.
12). 03.01.2013р. Господарським судом Львiвської областi порушено провадження по справi
№914/40/13 про банкрутство ТОВ «Херсонський оптовий торговий дiм-02». 11.01.2013 р.
боржника визнано банкрутом. Триває процедура лiквiдацiї. Розмiр вимог 58 638 02, 66 грн
13). Господарський суд Херсонської областi; справа № 923/1742/13; порушено провадження
13.12.2013р. Позивач: ПАТ Промiнвестбанк, вiдповiдач: ПАТ Каховський завод
електрозварювального устаткування, справа про стягнення заборгованостi в сумi стягнення 63 665
297, 65 грн. за кредитним договором №02-24/176 вiд 01.10.2010р. Станом на 12.03.14р. судом
винесене рiшення (25.02.14р.) про задоволення позову повнiстю.
14). 10.12.2013р., за позовом ПАТ "Промiнвестбанк" до ПАТ "Чорномортехфлот", господарський
суд Одеської обл., 24.02.2014р. Винесено рiшення про задоволення позовних вимог. 99988214,4
грн.

15). До Господарського суду м. Києва 03.12.2013 року подано позовну заяву до ТОВ "МД Холдiнг"
про стягнення заборгованостi за кредитним договором про вiдкриття кредитної лiнiї № 20-1410/21 вiд 17.09.2010 року на 103216371,96 грн. . 24.02.2014 року Господарський суд м. Києва прийняв
рiшення про задоволення позову банку.
16). Справа № 911/4713/13, Господарський суд Київської областi суддя В.М.Антонова, Позов ПIБ
до ТОВ «А.М.В» та ПП «Автолюкс-2000» про стягнення коштiв. В груднi 2013 р. подано позов.
Ухвалою вiд 18.12.2013р. порушено провадження у справi. Розгляд справи вiдкладено на 16.04.14 /
12-30. Розмiр вимог 61672655,83 грн.
17). 31.01.2013 р. ГС Тернопiльської областi ( справа №921/110/13-г) винесена ухвала про
порушення провадження у справi за позовом ПАТ Промiнвестбанк до ТзОВ "Бумеранг" про
стягнення суми заборгованостi за кредитним договором №01-1/7 вiд 03.03.2011 року в розмiрi 131
502,76 грн. Рiшенням ГС вiд 15.04.2013 року стягнуто з боржника 133 904,91 грн.
18). Справа № 911/4713/13, Господарський суд Київської областi суддя В.М.Антонова. Позов ПIБ
до ТОВ «А.М.В» та ПП «Автолюкс-2000» про стягнення коштiв на 61672655,83 грн. В груднi 2013
р. подано позов. Ухвалою вiд 18.12.2013р. порушено провадження у справi. Розгляд справи
вiдкладено на 16.04.14 / 12-30.
19). Господарський суд Полтавської областi, ухвалою вiд 05.06.2013 р. порушено провадження у
справi № 917/1105/13, про стягнення заборгованостi за кредитним договором № 27-08/КР вiд
02.04.2008 р. на 57477654,24 грн. , вiдповiдач - ПАТ "АвтоКрАЗ". Рiшенням вiд 10.09.2013 р.,
залишеним без змiн постановою суду апел. iнстанцiї вiд 12.11.2013 р. позов задоволено частково.
Постановою ВГСУ вiд 05.02.2014 р. касацiйну скаргу ПАТ «АвтоКрАЗ» залишено без задоволення
20). Господарський суд Полтавської областi, ухвалою вiд 19.06.2013 р. порушено провадження у
справi № 917/1218/13, про стягнення заборгованостi за кредитним договором № 40-08/КР вiд
25.04.2008 р на 86326602,87 грн. ., вiдповiдач - ПАТ "АвтоКрАЗ". Рiшенням вiд 18.11.2013 р.,
залишеним без змiн постановою суду апел. iнстанцiї вiд 16.01.2014 р., позов задоволено частково.
Постановою ВГСУ вiд 12.03.2014 р. касацiйну скаргу ПАТ «АвтоКрАЗ» залишено без
задоволення.
21). Господарський суд Полтавської областi, ухвалою вiд 19.06.2013 р. порушено провадження у
справi № 917/1217/13, про стягнення заборгованостi за кредитним договором № 76-08/КР вiд
01.12.2008 р. на 184366247,51 грн. Рiшенням суду вiд 13.11.2013 р., залишеним без змiн
постановою суду апел. iнстанцiї вiд 20.01.2014 р. позов задоволено частково. Постановою ВГСУ
вiд 05.03.2014 р. касацiйну скаргу ПАТ «АвтоКрАЗ» залишено без задоволення.
22). Господарський суд Полтавської областi, ухвалою вiд 05.06.2013 р. порушено провадження у
справi № 917/1106/13, про стягнення заборгованостi за кредитним договором № 39-08/КР вiд
22.04.2008 р., на 87836727,43 грн. вiдповiдач - ПАТ "АвтоКрАЗ". Рiшенням вiд 02.10.2013 р.,
залишеним без змiн постановою суду апел. iнстанцiї вiд 11.11.2013 р. позов задоволено частково.
Постановою ВГСУ вiд 16.01.2014 р. касацiйну скаргу ПАТ «АвтоКрАЗ» залишено без
задоволення.
23). Господарський суд Полтавської областi, ухвалою вiд 05.06.2013 р. порушено провадження у
справi № 917/1106/13, про стягнення заборгованостi за кредитним договором № 39-08/КР вiд
22.04.2008 р., на 87836727,43 грн. вiдповiдач - ПАТ "АвтоКрАЗ". Рiшенням вiд 02.10.2013 р.,
залишеним без змiн постановою суду апел. iнстанцiї вiд 11.11.2013 р. позов задоволено частково.
Постановою ВГСУ вiд 16.01.2014 р. касацiйну скаргу ПАТ «АвтоКрАЗ» залишено без
задоволення.
24). 10.04.2013 господарським судом Iвано-Франкiвської областi порушено провадження по справi
за позовом ПАТ "Промiнвестбанк" до ПП "Ве-Ста" про стягнення на предмет iпотеки
(позичальник ТзОВ "ВАД"). Рiшенням вiд 10.04.2013 року позов ПАТ «Промiнвестбанк»
задоволено на 3 163 085,7 грн..
25). Ухвалою Галицького районного суду Iвано-Франкiвської областi вiд 18.04.2013 року
порушено провадження по справi за позовом ПАТ "Промiнвестбанк" до фiз. особи Вереги
Станiслава Миколайовича про стягнення заборгованостi 3101064,41 грн. за договором поруки
(позичальник ТзОВ "ВАД"). Рiшенням вiд 29.05.2013 року позов ПАТ «Промiнвестбанк»
задоволено.

26). ФОП Данканич Андрiй Андрiйович. 20.03.2013р. госодарським судом Закарпатської областi
вiдкрито провадженняпо справi №907/242/13 за позовом ПАТ Промiнвестбанк до ФОП Данканич
А.А. про стягнення заборгованостi 1764793,49 грн. в гривн. Еквiвалентi за кредитним договором
(220 792,38 дол. США). Рiшенням господарського суду Закарпатської областi вiд 23.04.2013р.
позов задоволено.
27). ФОП Муханюк М.М. 18.02.2013р. господарським судом Закарпатської областi вiдкрито
провадження по справi №907/166/13-г за позовом ПАТ Промiнвестбанк до ФОП Муханюк М.М.
про стягненя заборгованостi за кредитним договором 326376,21 грн. . Рiшенням господарського
суду Закарпатської областi вiд 11.04.2013р. позов задоволено.
28). ФОП Кесарчук Роман Євгенiйович. 16.08.2013р. Господарським судом Закарпатської областi
вiдкрито ровадження по справi №907/852/13 за позовом ПАТ Промiнвестбанк до ФОП Кесарчук
Р.Є. про стягнення заборгованостi за кредитним договором 187047,29 грн.. Рiшенням
господарського суду Закарпатської областi вiд 28.08.2013р. позов задоволено.
29). ФОП Кочан Iванна Iванiвна. 14.02.2013р. Господарським судом Закарпатської областi
вiдкрито провадження по справi №907/158/13-г за позовом ПАТ Промiнвестбанк до ФОП Кочан
I.I, про стягнення заборгованостi за кредитним договором 495418,46 грн. . Рiшенням
господарського суду Закарпатської областi вiд 29.04.2013р. позов задоволено.
30). ФОП Кочан Любомир Iванович.14.02.2013р. Господарським судом Закарпатської областi
вiдкрито провадження по справi №907/156/13г за позовом ПАТ Промiнвест банк до ФОП Кочан
Л.I. про стягнення заборгованостi 253239,54 грн.. Рiшенням господарського суду Закарпатскьої
областi вiд 29.04.2013р. позов задоволено.
31). ФОП Кочан Любомир Iванович.14.02.2013р. Господарським судом Закарпатської областi
вiдкрито провадження по справi №907/157/13г за позовом ПАТ Промiнвест банк до ФОП Кочан
Л.I. про стягнення заборгованостi 313699,53 грн. . Рiшенням господарського суду Закарпатскьої
областi вiд 29.05.2013р. позов задоволено.
32). ТОВ "Самшит" 01.08.2013р. Господарським судом Закарпатської областi вiдкрито
провадження по справi № 907/797/13 за позовом ПАТ Промiнвестбанк до ДП "Самшит" ТОВ
"Самшит" та ТОВ "Самшит" про солiдарне стягнення заборгованостi за кредитним догоовром
2706325,76 грн.. Рiшенням господарськог суду Закарпатскої област вiд 24.09.2013р. позов
задоволено. ТОВ "Самшит" подно апеляцiнускаргу на рiшеня суду першої iнстанцiї. Триває
розгляд справи в апеляцiйнiй iнстанцiї.
33). 08.07.2013 р. порушено провадження у справi № 905/4877/13, позивач - ПАТ
"Промiнвестбанк", вiдповiдач - ПП "Магазин "Виктория"; про звернення стягнення на заставне
майно для погашення 540251338,36 грн. кредитного боргу ТОВ"ВОСХОД"; Господарський суд
Донецької областi; провадження у справi зупинено.
34). 08.07.2013 р. порушено провадження у справi № 905/4878/13, позивач - ПАТ
"Промiнвестбанк", вiдповiдач - ПП "Каверiн", ТОВ "ТС Обжора"; про звернення стягнення на
заставне майно для погашення 540251338,36 грн. кредитного боргу ТОВ"ВОСХОД;
Господарський суд Донецької областi; провадження у справi зупинено
35). 23.07.2013 р. вiдкрито провадження у справi № 255/8446/13, позивач - ПАТ "Промiнвестбанк",
вiдповiдач - Лаврова А.Г.; про звернення стягнення на заставне майно для погашення
540251338,36 грн. кредитного боргу ТОВ"ВОСХОД;; Ворошиловський районний суд м. Донецька;
провадження у справi зупинено
36). 27.09.2013 р. вiдкрито провадження у справi № 257/2901/13, позивач - ПАТ "Промiнвестбанк",
вiдповiдач - Кузнецова С.О., Кузнецов С.I.; по позичальнику ТОВ "Золоте руно України "про
звернення стягнення на заставне майно на 256700 грн. Ворошиловський районний суд м.
Донецька; провадження у справi зупинено
37). Позивач - ПАТ "Промiнвестбанк", вiдповiдач - ФЛП "Михальцов". 11.03.2013 року
Господарським судом Донецької областi вiдкрито провадження у справi № 905/1734/13 - г про
стягнення заборгованостi за кредитним договором 341812,02 грн.. 13.05.2013 року позовнi вимоги
Банку задоволенi.
38). 12.02.2013 р. порушено провадження у справi № 905/1032/13-г, позивач - ТОВ "Восход",
вiдповiдач - ПАТ "Промiнвестбанк"; про визнання недiйсним кредитного договору та договорiв

забезпечення, визнання вiдсутнiм права; Господарський суд Донецької областi; провадження у
справi зупинено Немайновий позов
39). 12.02.2013 р. порушено провадження у справi № 905/1033/13-г, позивач - ТОВ "ТС Обжора",
вiдповiдач - ПАТ "Промiнвестбанк"; про визнання недiйсним кредитного договору та договорiв
забезпечення, визнання вiдсутнiм права; Господарський суд Донецької областi; позовну заяву
залишено без розгляду Немайновий позов
40). 24.05.2013 р. порушено провадження у справi № 905/3475/13, позивач - ТОВ "ТС Обжора",
вiдповiдач - ПАТ "Промiнвестбанк"; про визнання недiйсним кредитного договору та договорiв
забезпечення, визнання вiдсутнiм права; Господарський суд Донецької областi; позовну заяву
залишено без розгляду Немайновий позов
41). 25.03.2013 р. порушено провадження у справi № 905/2030/13-г, позивач - ПАТ
"Промiнвестбанк", вiдповiдач - ТОВ "Восход", ТОВ "ТС Обжора"; про стягнення заборгованостi за
кредитним договором солiдарно 12224574,88 грн. ; Господарський суд Донецької областi;
провадження у справi зупинено
42). 12.04.2013 р. порушено провадження у справi № 905/2637/13, позивач - ПАТ
"Промiнвестбанк", вiдповiдач - ТОВ "Восход"; про стягнення заборгованостi за кредитним
договором 540251338,36 грн.; Господарський суд Донецької областi; провадження у справi
зупинено
43). 23.04.2013 р. порушено провадження у справi № 905/2906/13, позивач - ПАТ
"Промiнвестбанк", вiдповiдач - ТОВ "ТС Обжора"; про стягнення заборгованостi за кредитним
договором 540251338,36 грн. ; Господарський суд Донецької областi; провадження у справi
зупинено
44). 13.05.2013 р. порушено провадження у справi № 905/3221/13, позивач - ПАТ
"Промiнвестбанк", вiдповiдач - ТОВ "ТС Обжора"; про стягнення заборгованостi за кредитним
договором 13978016,24 грн. ; Господарський суд Донецької областi; провадження у справi
припинено
45). 30.05.2013 р. порушено провадження у справi № 905/3858/13, позивач - ПАТ
"Промiнвестбанк", вiдповiдач - ТОВ "ТС Обжора", ТОВ "Восход"; про стягнення заборгованостi за
кредитним договором 18330391,68 грн. ; Господарський суд Донецької областi; провадження у
справi зупинено.
46). 10.10.2013р. вiдкрито провадження у справi № 905/6993/13; Позивач - ПАТ ПIБ, Вiдповiдач ТОВ «Донбассавтолюкс»; про погашення боргу 1228867,17 грн. шляхом звернення стягнення на
заставне майно Господарський суд Донецької областi; Рiшенням господарського суду вiд
02.12.2013р. Донецької областi ПАТ ПIБ вiдмовлено в задоволеннi позовних вимог в повному
обсязi у зв'язку з розiрванням договору застави у зв'язку з погашенням вiдповiдачем 500000,00 грн.
47). 10.10.2013р. вiдкрито провадження у справi № 905/7100/13; Позивач - ПАТ ПIБ, Вiдповiдачi ТОВ «Мал-Юст», ТОВ "Донбаський будiвельний альянс"; стягнення заборгованностi
114259849,92 грн. шляхом звернення стягнення на заставне майно; Господарський суд Донецької
областi; Рiшенням господарського суду Донецької областi вiд 16.01.2014р. позовнi вимоги ПАТ
ПIБ задоволенi частково. Постановою Донецького апеляцiйного господарського суду вiд
12.03.2014р. позовнi вимоги ПАТ ПIБ задоволенi в повному обсязi.
48). 10.10.2013р. вiдкрито провадження у справi № 905/7075/13; Позивач - ПАТ ПIБ, Вiдповiдачi ТОВ «Донградострой», ТОВ "ГЕРЦ", МКП "РОIЛ"; стягнення заборгованностi 44322471,75 грн.
шляхом звернення стягнення на заставне майно; Господарський суд Донецької областi; На цей час
триває суловий розгляд справи. Рiшення по справi ще не винесено.
49). Позивач - ПАТ "Промiнвестбанк", вiдповiдач - НВК "Бетослав" ; 16.01.2013 року
Господарським судом Донецької областi вiдкрито провадження у справi № 905/395/13 - г про
стягнення заборгованостi за кредитним договором 183046,53 грн.. 01.04.2013 року позовнi вимоги
Банку задоволенi.
50). 12.02.2013 р. порушено провадження у справi № 905/1030/13-г, позивач - ТОВ "Восход",
вiдповiдач - ПАТ "Промiнвестбанк"; про визнання недiйсним кредитного договору та договорiв
забезпечення, визнання вiдсутнiм права; Господарський суд Донецької областi; провадження у
справi зупинено. Позов заявлено як немайновий.

51). 12.02.2013 р. порушено провадження у справi № 905/1031/13-г, позивач - ТОВ "ТС Обжора",
вiдповiдач - ПАТ "Промiнвестбанк"; про визнання недiйсним кредитного договору та договорiв
забезпечення, визнання вiдсутнiм права; Господарський суд Донецької областi; провадження у
справi зупинено. Позов заявлено як немайновий.
52). Позовна заява ПАТ Промiнвестбанк до господарського суду Кiровоградської областi про
стягнення заборгованостi за Кредитним договором №4/2 вiд 27.05.2010 р. з СФГ "Павел"
12224912,4 грн. . Ухвала господарського суду Кiровоградської областi про порушення
провадження у справi вiд 02.03.2013р. 14.05.2013р. - Рiшення господарського суду Кiровоградської
областi у справi №912/365/13-г про задоволення позову ПАТ «Промiнвестбанк» в повному обсязi.
Поточний стан розгляду - 17.09.2013р. мiж ПАТ Промiнвестбанк та ТОВ «Фiнансова компанiя
«Надбання» укладено договiр вiдступлення права вимоги №39/204 вiд 17.09.2013р. за Кредитним
договором.
53). Позовна заява СФГ «Антоненко В.П.» до господарського суду Днiпропетровської областi про
визнання недiйсним Кредитного договору №3/2 вiд 27.05.2010 р. 28.03.2013р. Ухвала
господарського суду Днiпропетровської областi про порушення провадження у справi
№904/2347/13-г за позовом СФГ «Антоненко В.П.» до ПАТ Промiнвестбанк про визнання
недiйсним Кредитного договору №3/2 вiд 27.05.2010 р. 06.08.2013 р. - Рiшення господарського
суду про вiдмову у позовi СФГ «Антоненко В.П.» про визнання недiйсним Кредитного договору.
Позов заявлено як немайновий.
54). Позовна заява ПАТ Промiнвестбанк до господарського суду Днiпропетровської областi про
стягнення заборгованостi за Кредитним договором з СФГ "Антоненко В.П." 12224923,82 грн.
Ухвала господарського суду Днiпропетровської областi про порушення провадження у справi вiд
28.02.2013р. Поточний стан розгляду - 17.09.2013 р. мiж ПАТ "Промiнвестбанк" та ТОВ
«Фiнансова компанiя «Надбання» укладено Договiр вiдступлення права вимоги №39/203 вiд
17.09.2013 р. за Кредитним договором.
55). Позовна заява ПАТ Промiнвестбанк до господарського суду Днiпропетровської областi про
стягнення заборгованостi за кредитним договором з ДП "Смоли" на загальну суму 485 863,99 грн.
Ухвала про порушення провадження у справi у справi №904/4329/13 вiд 04.06.2013р. 24.12.2013 р.
- Рiшення про задоволення позову ПАТ Промiнвестбанк у повному обсязi та стягнення 143 091,73
грн., так як пiсля подання позову було погашено заборгованiсть по процентам за користування
кредитом та частково заборгованiсть по кредиту. 08.01.2014 р. - Наказ про примусове виконання
рiшення господарського суду Днiпропетровської областi вiд 24.12.2013 р. у справi №904/4329/13,
яке набрало законної сили 08.01.2014 р. 08.01.2014 р. - Заява ДП «Смоли» про вiдстрочку
виконання рiшення суду до 10.03.2014 р.
27.01.2014 р. - Ухвала про прийняття Заяви ДП «Смоли» про вiдстрочку виконання рiшення суду
та призначення її до розгляду на 06.02.2014 р. о 10-40 год. 06.02.2014 р. - Ухвала про залишення
без задоволення Заяви ДП «Смоли» про вiдстрочку виконання рiшення суду. Поточний стан
справи - ДП "Смоли" очiкується отримання вiд свого контрагента ТОВ фiрма "ДiС" (Росiя)
передоплати за вiдгружену продукцiю.
56). Позовная заява ПАТ Промiнвестбанк до господарського суду Днiпропетровської областi про
стягнення з Позичальника ТОВ «АКВА» на користь ПАТ «Промiнвестбанк» заборгованостi за
кредитним договором. 03.09.2013 року Господарським судом Днiпропетровської областi винесено
рiшення у справi №904/6061/13 про задоволення позовних вимог ПАТ Промiнвестбанк та
стягнення з ТОВ «АКВА» на користь ПАТ «Промiнвестбанк» заборгованостi в сумi 176 478, 40
грн. 20.09.2013 року видано наказ суду № 904/6061/13. Поточний стан розгляду - 04.11.2013 року
наказ надiслано на виконання до Вiддiлу державної виконавчої служби Апостолiвського
районного управлiння юстицiї. 22.11.2013 року постанова про вiдкриття Виконавчого
провадження, ВП № 40901816, iдентифiкатор доступу АЕ1БЕ0Б4ДБВБ. 11.12.2013 р. ВДВС
складено Акт опису й арешту майна.
57). Позовна заява СФГ «Павел» до господарського суду Кiровоградської областi про визнання
недiйсним Кредитного договору №4/2 вiд 27.05.2010 р. 29.03.2013 р. - Ухвала господарського суду
Кiровоградської областi у справi №912/523/13 про порушення провадження у справi за позовом
СФГ «Павел» до ПАТ Промiнвестбанк про визнання недiйсним Кредитного договору №4/2 вiд

27.05.2010 р. 04.04.2013р. 10.06.2013р. - Рiшення господарського суду Кiровоградської областi у
справi №912/523/13 про вiдмову у позовi СФГ «Павел» про визнання недiйсним Кредитного
договору №4/2 вiд 27.05.2010 р.
58). Позовна заява ПАТ Промiнвестбанк до Амур-Нижньоднiпровського районного суду
м.Днiпропетровська про стягнення солiдарно заборгованостi за Кредитним договором з Миронова
О.А., Миронової Л.Г., Тарана А.М. (фiнансовi поручителi ТОВ "Новомосковське") 13420044,34
грн.. Ухвала про вiдкриття провадження у справi вiд 22.07.2013 р. 19.12.2013 р. Мiж ПАТ
Промiнвестбанк та ТОВ «Фiнансова Компанiя «ФIНГРУП ФАКТОР» укладено Договiр
вiдступлення права вимоги
59). 23.05.2013. ГС АРК вiдкрито провадежння по справi № 901/1654/13 ПАТ "Промiнвестбанк" до
ПАТ "Кримгiдроспецбуд" про звернення стягнення на предмет iпотеки з метою стягнення
заборгованостi в розмiрi 1 699 503,57 грн. З урахуванням часткового погашення заборгованостi в
перiод розгляду, позовнi вимоги уточненi, предїявленi в сумi 1 536 650,46 грн. Позов задоволено
05.08.2013. Рiшення набрало законої сили.
ПАТ «Промiнвестбанк», займаючи провiднi позицiї серед комерцiйних банкiв України, у 2013 роцi
продовжував активну дiяльнiсть у банкiвському секторi, нарощуючи обсяги активно-пасивних
операцiй та змiцнюючи своє положення на банкiвському ринку України.
Так, загальний обсяг чистих активiв ПАТ «Промiнвестбанк» за останнi три роки (у порiвняннi з
2010 роком) збiльшився на 5 121,5 млн. грн., або на 14,80 вiдсотка, i становив 39,7 млрд. грн.
станом на 1 сiчня 2014 року. На кiнець 2013 року ПАТ «Промiнвестбанк» займав сьоме мiсце
серед iнших комерцiйних банкiв України за обсягом чистих активiв. Таке зростання активiв банку
було обумовлено в першу чергу збiльшенням кредитного портфеля клiєнтiв на 4 508,05 млн. грн.
або на 17,93 вiдсотка. Питома вага ПАТ «Промiнвестбанк» в банкiвськiй системi України за
обсягами кредитiв клiєнтам станом на 1 сiчня 2014 року становила 3,3 вiдсотка. Кредити
корпоративним клiєнтам є цiльовим напрямком кредитної дiяльностi банку. На початок 2014 року
строковий кредитний портфель корпоративних клiєнтiв складав 28,1 млрд. грн., його зростання за
останнi три роки становило 4 856.1 млн. грн. або 20.93 вiдсотка. Частка ПАТ «Промiнвестбанк» в
банкiвськiй системi України за обсягами кредитiв корпоративним клiєнтам складала 4,1 вiдсотка
за 2013 рiк. За останнi три роки ПАТ «Промiнвестбанк» пiднявся з п’ятої позицiї серед iнших
комерцiйних банкiв України за обсягами корпоративного кредитного портфеля на четверту i
впевнено тримається в першiй п’ятiрцi найбiльших комерцiйних банкiв за обсягами наданих
кредитiв.
За останнi три роки дiяльностi зобов’язання ПАТ «Промiнвестбанк» зросли на 4 334,1 млн. грн.,
або на 14,44 вiдсотка i становили на кiнець 2013 року 34,3 млрд. грн.
Станом на 1 сiчня 2014 року ПАТ «Промiнвестбанк» мав власний капiтал у розмiрi 5.4 млрд. грн.,
наростивши його протягом останнiх трьох рокiв на 787,4 млн. грн. або на 17,16 вiдсотка.
Операцiйний прибуток банку становив на кiнець звiтного року 690.2 млн. грн. i зрiс за останнi три
роки на 223,5 млн. грн. або на 47.89 вiдсотка. Фiнансовим результатом дiяльностi ПАТ
«Промiнвестбанк» за 2013 рiк стало 2.6 млрд. грн. збитку. Це було обумовлено необхiднiстю
формування банком резервiв пiд активнi операцiї, в першу чергу пiд старi проблемнi кредити,
виданi до 2008 року, згiдно з вимогами Нацiонального банку України та незалежних аудиторiв
компанiї Ernst&Young. Витрати банку на формування резервiв у 2013 роцi склали 3.3 млрд. грн.
В цiлому, ПАТ «Промiнвестбанк» працював в межах Поточного плану на 2013 рiк, затвердженого
рiшенням Наглядової Ради банку вiд 21.12.2012 №14.
Про подальше змiцнення фiнансового стану банку свiдчить також покращення якiсних показникiв
його дiяльностi.
Так, станом на 1 сiчня 2014 року операцiйна рентабельнiсть активiв банку (без врахування витрат
на формування резерву) становила 1,74 вiдсотка (зросла за останнi три роки на 0,15 п.п.),
операцiйна рентабельнiсть капiталу зросла за три роки з 9,33 вiдсотка станом на 1 сiчня 2011 року
до 13,23 вiдсотка станом на 1 сiчня 2014 року (на 3.9 п.п.).
Одним iз позитивних чинникiв покращення дiяльностi ПАТ «Промiнвестбанк» є також зменшення

за три останнi роки такого якiсного показника, як спiввiдношення операцiйних витрат до
операцiйних доходiв – з 77,67 вiдсотка за 2010 рiк до 67,77 вiдсотка за 2013 рiк, що свiдчить про
випереджаючi темпи зростання отриманих банком доходiв над понесеними банком витратами.
Чистий спред банку за звiтний рiк склав 2.67 вiдсотка, чиста процентна маржа на початок 2014
року становила 3.09 вiдсотка.
ПАТ «Промiнвестбанк», маючи збалансований активно-пасивний портфель та достатнiй рiвень
лiквiдностi, i надалi планує нарощення абсолютних та вiдносних показникiв дiяльностi,
пiдвищення рiвня банкiвського обслуговування корпоративного бiзнесу вiдповiдно до поточних
умов, що склалися на банкiвському ринку України.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

2388238

2495652

0

0

2388238

2495652

будівлі та
споруди

1720930

1728223

0

0

1720930

1728223

машини та
обладнання

161022

431426

0

0

161022

431426

транспортні
засоби

37880

42288

0

0

37880

42288

інші

468406

293715

0

0

468406

293715

2. Невиробничого
призначення:

104396

163307

0

0

104396

163307

будівлі та
споруди

91182

150364

0

0

91182

150364

машини та
обладнання

2745

2375

0

0

2745

2375

транспортні
засоби

173

68

0

0

173

68

10296

10500

0

0

10296

10500

2492634

2658959

0

0

2492634

2658959

Найменування
основних засобів

інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом наступних очiкуваних строкiв
корисної служби активiв:
Будiвлi, примiщення, споруди, передавальнi пристрої - 10-60 рр.
Обладнання, iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 2-12 рр.
Транспортнi засоби -5-10 рр.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2014 року: 3 026,1 млн.грн.
Сума нарахованого зносу на 01.01.2014 року: 367,1 млн.грн.
До iнших основних засобiв включено незавершене будiвництво, земля, полiпшення орендованого
майна.
Залишкова вартiсть основних засобiв збiльшилася на 166,3 млн.грн., з них за рахунок введення в
експлуатацiю нових машин та обладнання на суму 270,0 млн.грн., на 59,2 млн.грн. за рахунок
будiвель та споруд невиробничого призначення., на 7,2 млн.грн.- будiвлi виробничого
призначення, на 4,3 млн.грн. за рахунок транспортних засобiв, сума незавершеного будiвництва
зменшилася на 176,0 млн.грн.
Станом на 01.01.2014 року вiдсутнi обмеження на використання майна емiтента.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

4535361

4636457

Статутний капітал (тис.
грн.)

8217092

5298715

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

9149882

6231504

Опис

Розрахункова вартiсть чистих активiв дорiвнює сукупним активам(скоригованим на
вiдстроченi податковi активи та iнвестицiї в асоцiйованi компанiї) мiнус зобов’язання.
Скоригований статутний капiтал вiдображений з врахуванням ефекту гiперiнфляцiї.

Висновок

Чистi активи на 31.12.2013 р. становили 5 007 527 тис.грн., що менше, нiж
зареєстрований статутний капiтал, але вище вiд мiнiмального розмiру статутного
капiталу, встановленого чинним законодавством.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

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

Дата
погашення

X

19286627

X

X

НБУ

22.11.2013

1400000

6.50

14.11.2014

НБУ

20.03.2013

100000

7.50

03.03.2014

Фiнансова органiзацiя

30.09.2013

750000

6.60

26.09.2014

Фiнансова органiзацiя

25.11.2013

399650

8.67

25.11.2014

Фiнансова органiзацiя

27.11.2013

79930

8.00

26.11.2014

Фiнансова органiзацiя

04.11.2013

19983

5.35

13.05.2014

Фiнансова органiзацiя

30.10.2013

23979

5.35

08.05.2014

Фiнансова органiзацiя

27.12.2013

441661

3.95

26.12.2014

Фiнансова органiзацiя

23.12.2013

20000

16.00

23.01.2014

Фiнансова органiзацiя

27.12.2013

10000

18.50

03.01.2014

Фiнансова органiзацiя

30.12.2013

150000

2.00

03.01.2014

Фiнансова органiзацiя

09.02.2012

734910

0.25

03.02.2015

Фiнансова органiзацiя

22.02.2012

489940

0.25

03.02.2015

Фiнансова органiзацiя

27.06.2013

36746

9.57

19.12.2014

Фiнансова органiзацiя

27.06.2013

134734

11.99

20.08.2018

Фiнансова органiзацiя

27.06.2013

244970

9.57

04.09.2014

Фiнансова органiзацiя

12.08.2013

639440

6.41

20.08.2018

Фiнансова органiзацiя

19.08.2013

159860

6.41

20.08.2018

Фiнансова органiзацiя

22.08.2013

799300

6.24

20.08.2018

Фiнансова органiзацiя

29.08.2013

559510

5.18

18.08.2015

Фiнансова органiзацiя

20.09.2013

199825

5.44

16.09.2016

Фiнансова органiзацiя

20.09.2013

279755

5.44

16.09.2016

Фiнансова органiзацiя

03.07.2013

399650

6.00

28.07.2014

Фiнансова органiзацiя

19.11.2013

399650

6.00

12.12.2014

Фiнансова органiзацiя

22.04.2013

159860

8.50

16.05.2014

Фiнансова органiзацiя

19.06.2013

79930

8.50

11.07.2014

Фiнансова органiзацiя

10.10.2013

79930

5.62

15.10.2014

Фiнансова органiзацiя

10.07.2012

399650

8.67

23.01.2014

Фiнансова органiзацiя

07.08.2012

119895

8.67

20.02.2014

Фiнансова органiзацiя

06.08.2013

167853

5.50

05.09.2014

у тому числі:

Фiнансова органiзацiя

01.07.2013

319720

5.50

15.07.2014

Фiнансова органiзацiя

17.08.2012

239790

4.59

04.09.2014

Фiнансова органiзацiя

20.08.2012

239790

4.59

04.09.2014

Фiнансова органiзацiя

05.09.2012

399650

4.51

04.09.2014

Фiнансова органiзацiя

06.09.2012

399650

4.51

04.09.2014

Фiнансова органiзацiя

07.09.2012

399650

4.51

04.09.2014

Фiнансова органiзацiя

03.12.2012

279755

4.51

04.09.2014

Фiнансова органiзацiя

04.12.2012

239790

4.51

04.09.2014

Фiнансова органiзацiя

29.10.2013

799300

4.47

04.09.2015

Фiнансова органiзацiя

14.12.2012

639440

4.51

05.09.2014

Фiнансова органiзацiя

24.10.2013

119895

4.48

05.09.2015

Фiнансова органiзацiя

20.08.2013

399650

4.51

04.09.2014

Фiнансова органiзацiя

05.12.2012

199825

4.59

20.12.2014

Фiнансова органiзацiя

17.12.2012

559510

4.59

20.12.2014

Фiнансова органiзацiя

18.12.2012

399650

4.59

20.12.2014

Фiнансова органiзацiя

25.09.2013

220831

5.13

21.09.2015

Фiнансова органiзацiя

26.09.2013

220831

5.13

22.09.2015

Фiнансова органiзацiя

27.09.2013

220831

5.13

23.09.2015

Фiнансова органiзацiя

19.12.2012

165623

4.76

20.12.2014

Фiнансова органiзацiя

24.10.2013

276038

4.12

04.09.2015

Фiнансова органiзацiя

18.02.2013

77291

7.00

21.02.2014

Фiнансова органiзацiя

15.01.2013

25396

8.89

20.01.2014

Фiнансова органiзацiя

15.01.2011

9237

2.39

20.06.2016

Фiнансова органiзацiя

06.03.2012

13093

2.09

29.03.2017

Фiнансова органiзацiя

11.04.2011

15241

2.32

28.03.2017

Фiнансова органiзацiя

05.08.2011

1715

2.58

08.08.2016

Фiнансова органiзацiя

31.08.2011

9148

2.58

02.09.2016

Фiнансова органiзацiя

17.01.2012

667

2.58

02.03.2017

Фiнансова органiзацiя

29.01.2009

612

1.13

29.01.2014

Фiнансова органiзацiя

30.01.2009

138

1.13

30.01.2014

Фiнансова органiзацiя

10.03.2009

462

1.13

10.03.2014

Фiнансова органiзацiя

26.03.2009

2189

1.12

26.03.2014

Фiнансова органiзацiя

03.04.2009

1377

1.13

03.04.2014

Фiнансова органiзацiя

07.04.2009

106

1.13

07.04.2014

Фiнансова органiзацiя

16.04.2009

1672

1.13

16.04.2014

Фiнансова органiзацiя

17.04.2009

387

1.13

17.04.2014

Фiнансова органiзацiя

17.04.2009

63

1.13

17.04.2014

Фiнансова органiзацiя

20.05.2009

973

1.10

20.05.2014

Фiнансова органiзацiя

05.06.2009

232

1.12

05.06.2014

Фiнансова органiзацiя

05.06.2009

268

1.12

05.06.2014

Фiнансова органiзацiя

26.08.2010

2397900

6.18

20.08.2020

Фiнансова органiзацiя

05.11.2013

102553

8.25

31.10.2014

Фiнансова органiзацiя

05.11.2013

46149

8.25

31.10.2014

Фiнансова органiзацiя

08.06.2012

5329

7.15

08.06.2015

Фiнансова органiзацiя

09.08.2013

79930

6.75

14.08.2014

Фiнансова органiзацiя

17.09.2013

79930

6.75

22.09.2014

Фiнансова органiзацiя

12.06.2012

37026

8.15

27.06.2015

Фiнансова органiзацiя

01.08.2012

42315

8.15

16.08.2015

Фiнансова органiзацiя

05.12.2012

52915

8.15

20.12.2015

Фiнансова органiзацiя

19.07.2013

36128

8.15

02.08.2016

Фiнансова органiзацiя

05.09.2013

13109

8.15

19.09.2016

Фiнансова органiзацiя

05.06.2013

13250

6.92

29.04.2016

X

586350

X

X

X

586350

X

X

Облiгацiї серiї А

23.01.2013

521074

22

31.01.2013

Облiгацiї серiї С

03.04.2013

65276

15

28.03.2014

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

7547

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

210403

X

X

Усього зобов'язань

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним
випуском):

Опис:

Протягом 2013 року у обiгу знаходились облiгацiї ПАТ "Промiнвестбанк" серiй А та С.
Зобов’язання за облiгацiями ПАТ «Промiнвестбанк» виконувались . Обiг облiгацiй
здiйснювався вiдповiдно до Проспекту емiсiї облiгацiй.

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

25.02.2013

25.02.2013

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних
паперів на фондовій біржі

25.02.2013

25.02.2013

Відомості про проведення загальних зборів

25.04.2013

26.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

25.04.2013

26.04.2013

Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу

16.07.2013

16.07.2013

Відомості про проведення загальних зборів

25.10.2013

04.11.2013

Інформація про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій

23.12.2013

25.12.2013

Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

ТОВ «Ернст енд Янг
Аудиторськi послуги»
33306921
01001,м. Київ, вул.
Хрещатик, буд.19 А
3516 27.01.2005
62 П 000062 19.03.2013
до 24.12.2014
2013 рiк
безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних

ТОВ «Ернст енд Янг
Аудиторськi послуги»
33306921
01001,м. Київ, вул.
Хрещатик, буд.19 А
3516 27.01.2005
62 П 000062 19.03.2013
до 24.12.2014

учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
Акцiонерам та Правлiнню ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ
ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК»
Звiт щодо консолiдованої фiнансової звiтностi
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ – 00039002;
мiсцезнаходження – пров. Шевченка, 12, м. Київ, 01001, Україна; дата державної реєстрацiї – 26 серпня 1992 року)
(далi – «Банк») та його дочiрньої компанiї (далi – «Група»), що додається, яка включає консолiдований звiт про
фiнансовий стан станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року, консолiдований звiт про прибутки та збитки,
консолiдований звiт про сукупний дохiд, консолiдований звiт про змiни у власному капiталi та консолiдований звiт
про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншу
пояснювальну iнформацiю.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають
вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризику
суттєвих викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання
суб’єктом господарювання консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкту
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових
оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан
Групи станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Звертаємо увагу на Примiтку 2 до консолiдованої фiнансової звiтностi, в якiй описується полiтична нестабiльнiсть в
Українi, яка почалася у листопадi 2013 та загострилася у 2014 роцi. Подiї, про якi йдеться у Примiтцi 2, можуть
негативно вплинути на результати дiяльностi та фiнансовий стан Групи у такий спосiб i такою мiрою, що наразi не
можуть бути визначенi. Висловлюючи нашу думку ми не брали до уваги це питання.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
У вiдповiдностi до Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 «Про затвердження Вимог
до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої
позики)» вiд 29 вересня 2011 року (надалi – «Рiшення») ми звiтуємо про наступне:
1) Згiдно з частиною 3 Статтi 155 Цивiльного Кодексу України, якщо пiсля закiнчення другого (з дати державної
реєстрацiї) та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться
меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та
зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає
меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого чинним законодавством, товариство пiдлягає
лiквiдацiї. Чистi активи Банку, що розрахованi на базi окремої фiнансової звiтностi Банку, станом на 31 грудня 2013
року становили 5 008 314 тис. грн., що нижче, нiж зареєстрований статутний капiтал Банку на вiдповiдну дату, але
вище вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого чинним законодавством.
2) На момент затвердження управлiнським персоналом Банку консолiдованої фiнансової звiтностi до випуску, Банк
ще не пiдготувала iншу iнформацiю, що подається у рiчному звiтi емiтента цiнних паперiв. Вiдповiдно, ми не мали
змоги ознайомитися з цiєю iнформацiєю та не звiтуємо щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж
консолiдованою фiнансовою звiтнiстю, що додається, та рiчним звiтом емiтента цiнних паперiв.
3) Закон України «Про акцiонернi товариства» (надалi – «Закон») встановлює, що певнi дозволи повиннi бути
отриманi для здiйснення значних правочинiв, учинених акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна
(робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої

рiчної фiнансової звiтностi. Наш аудит консолiдованої фiнансової звiтностi передбачав виконання аудиторських
процедур для отримання аудиторських доказiв на вибiрковiй основi щодо сум i розкриттiв у консолiдованiй
фiнансовiй звiтностi, але не для висловлення думки щодо вiдповiдностi всiх значних правочинiв (як визначено в
Законi) вимогам Закону. Вiдповiдно, ми не висловлюємо такої думки.
4) Закон передбачає створення акцiонерними товариствами органiв корпоративного управлiння та розробки принципiв
(кодексу) корпоративного управлiння. Банком створено:
i. Наглядову Раду рiшенням Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 25 квiтня 2013 року №31;
ii. Ревiзiйну Комiсiю рiшенням Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 6 квiтня 2012 року №30;
iii. Службу внутрiшнього аудиту спiльним рiшенням Правлiння та Наглядової Ради Банку вiд 24 грудня 2004 року
№2068/89.
Законом чи iншими нормативними актами не встановлено чiтких критерiїв оцiнки стану корпоративного управлiння
та його вiдповiдностi вимогам Закону. Вiдповiдно, ми не висловлюємо думки щодо стану корпоративного управлiння
Банку.
5) Пiд час проведення аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi Групи ми оцiнювали ризики суттєвих викривлень
консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми
розглядали заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Групою
консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкту господарювання, в тому числi
контролiв, що розробленi з метою запобiгання та виявлення шахрайств. Вiдповiдно, ми не висловлюємо такої думки.
Iншi питання – Договiрна основа та термiни проведення аудиту
Ми проводили аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, на пiдставi
договору №GFS-2013-00171 вiд 25 липня 2013 року. Аудит був проведений у перiод з 18 листопада 2013 року по 11
квiтня 2014 року.
Cвiстiч О.М.
Генеральний директор Студинська Ю.С.
Партнер
Сертифiкат аудитора
серiї Б № 0131
строк дiї до 24 грудня 2014 року
11 квiтня 2014 року
м. Київ, Україна

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

2011

1

0

2

2012

1

0

3

2013

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

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

Ні
X

Додатковий випуск акцій
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
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть): -

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

9

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

9

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

24

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)

У складi Наглядової Ради iнших
комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

Посада корпоративного секретаря
в ПАТ "Промiнвестбанк" не
створювалась.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/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

Ні

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): Члени Наглядової Ради обираються з числа акцiонерiв Банку або
їх представникiв, якi мають бездоганну дiлову репутацiю.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Ні

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)

Наглядова Рада Банка (в тому
числi новi члени переобранi в
повному складi на повторний
строк) обрана Загальними зборами
акцiонерiв 25.04.2013 р.

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
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
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

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

Так

Так

Ні

Ні

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
Інше (запишіть):

X
-

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Ні

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

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

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
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?

(так/ні) Ні
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)

Аудитора не змiнювали.

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)

У минулому роцi перевiрку
фiнансово-господарської
дiяльностi емiтента здiйснювала
Аудиторська компанiя.

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

Ні

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)

-

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

X

Ні

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

X

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 25.04.2013 ; яким органом управління прийнятий:
Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк».
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
Розмiщено на внутрiшньому сайтi ПАТ «Промiнвестбанк».
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
Загальними Зборами Акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» 25.04.2013р. затверджено Кодекс
корпоративного управлiння ПАТ «Промiнвестбанк», який розмiщено на внутрiшньому сайтi
Банку. Банку дотримується вимог та принципiв, викладених в зазначеному документiв.

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*
Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
- Комплексне банківське обслуговування юридичних та фізичних осіб незалежно від форм
власності та підпорядкування.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власником істотної участі є Державна корпорацiя "Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної
дiяльностi (Зовнiшекономбанк)", яка володіє 98,60% акцій банку. Зовнiшекономбанк має статус
державної корпорації та на 100% належить Російській Федерації.
Правовий статус і діяльність Зовнішекономбанкурегулюються Федеральним законом Російської
Федерації «Про банк розвитку» (№ 82 ФЗ, прийнятий 17 травня 2007 року). Адреса
місцезнаходження: 107996, м. Москва, пр-т Академіка Сахарова, б. 9; Протягом звітного періоду
змін у складі власників істотної участі банку не відбувалось. Частка власника істотної участі
збільшилась з 97,85%до 98,60%.
Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової
ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу емітента внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій
установі або споживачам фінансових послуг відсутні.
Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про
відсутність таких заходів.
Заходи впливу, застосовані протягом звітного року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу відсутні.
Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи.
Одним із пріоритетних завдань Банку є налагодження ефективної функції внутрішнього
контролю та управління ризиками. Головним завданням у цьому напрямку є забезпечення
виконання поточних та стратегічних цілей Банку, застосовуючи відповідні політики, методи,
засоби керування та контролю ризиків, які генеруються зовнішнім середовищем, структурою
активів і пасивів та бізнес-процесами Банку.
Ключові аспекти функціонування системи ризик-менеджменту в Банку викладені в новій
редакції Політики з корпоративного управління ризиками Банку, яка орієнтована на рекомендації
Базельського комітету з банківського нагляду.
Створення ефективної системи управління ризиками в Банку, спрямованої на обмеження
рівнів прийнятих ризиків відповідно до інтересів власників і вкладників Банку, а також інших
зацікавлених осіб, забезпечується за рахунок сприяння вирішенню наступних задач:
• визначення рівня толерантності Банку до ризиків;
• розмежування функцій та відповідальності Правління Банку, профільних комітетів та
структурних підрозділів Банку в процесі управління ризиками;

• встановлення єдиної методології виявлення (ідентифікації) та оцінки (вимірювання) ризиків
при проведенні Банком активних операцій;
• налагодження ефективної системи підтримки та прийняття управлінських рішень з оглядом
на рівень ризиків, на які наражається Банк;
• забезпечення проведення банківських операцій у відповідності зі встановленими
політиками, процедурами та регламентами;
• виконання вимог Національного банку України щодо встановлених нормативів та інших
обмежень;
• ефективна взаємодія підрозділів Банку на всіх організаційних рівнях у процесі управління
ризиками.
В Банку впроваджена 3-х рівнева система управління ризиками:
• Корпоративний (загальнобанківський) рівень. На цьому рівні здійснюється управління
ризиками, що генеруються зовнішнім середовищем, активами, пасивами та бізнес-процесами
Банку в цілому. Цей рівень, представлений Наглядовою Радою та вищим менеджментом Банку.
• Лінійний рівень (фронт-офіс). Об'єктами цього рівня є бізнес-напрямки Центрального офісу
Банку, а також його установ. Керівники бізнес-напрямків відповідають за ризики, що приймаються
їхніми підрозділами.
• Операційний рівень (бек-офіс). На цьому рівні здійснюється контроль ризиків, які
виникають в процесі надання конкретних банківських операцій та послуг.
Наглядова Рада Банку визначає загальну стратегію управління ризиками та встановлює
загальний рівень толерантності Банку до ризиків.
Правління Банку несе відповідальність за всі ризики, що приймаються Банком, та здійснює
загальне керівництво процесом управління ризиками в системі Банку.
Правління Банку делегує частину своїх функцій та повноважень щодо контролю та
управління ризиками постійно діючим профільним комітетам – Комітету з управління активами та
пасивами (КУАП), Головному та Малому Кредитним комітетам та Кредитним комітетам
відокремлених структурних підрозділів (установ) Банку.
Основною метою діяльності КУАП є ефективне управління активами та пасивами Банку та
визначення такого співвідношення ризику та доходності банківських операцій, яке забезпечує
достатній рівень прибутковості капіталу відповідно до вимог акціонерів, вкладників та кредиторів
Банку.
КУАП Банку виконує наступні основні функції:
• підтримка адекватної платоспроможності Банку з урахуванням ризиків, притаманних
банківській діяльності;
• моніторинг та управління активами та пасивами Банку відповідно до коротко-, середньо- та
довгострокових бізнес-планів;
• визначення політики, методик, регламентів та інструкцій з управління ризиком ліквідності
та фондами Банку;
• визначення політики, методик, регламентів та інструкцій з управління ринковими ризиками
Банку, зокрема, ризиком процентної ставки, валютним ризиком та ціновим ризиком;
• контроль операцій Департаменту фінансових ринків, що виконує казначейські функції;
• моніторинг ефективності управління активами та пасивами Банку та здійснення комплексу
управлінських заходів, спрямованих на приведення структури банківського балансу у
відповідність до стратегічних цілей та пріоритетів довгострокової політики Банку.
Основною метою діяльності Кредитних комітетів є оптимізація співвідношення ризику і
доходності в процесі кредитно-інвестиційної діяльності Банку та координація роботи відповідних
структурних підрозділів Банку.
В Банку діє багаторівнева структура Кредитних комітетів:
• I рівень – Головний Кредитний комітет;
• ІІ рівень – Малий Кредитний комітет;
• ІІІ рівень – Кредитні комітети відокремлених структурних підрозділів (установ) Банку.
Головний Кредитний комітет здійснює погодження та забезпечує реалізацію кредитної
стратегії та політики з управління кредитними ризиками відповідно до загальної економічної

стратегії Банку, пріоритетів довгострокової політики та принципів кредитної політики Банку, що
визначаються Наглядовою Радою та/або Правлінням Банку.
До основних функцій Головного Кредитного комітету належать наступні:
• контроль стану кредитно-інвестиційного портфеля Банку, його якості та прийняття
відповідних управлінських рішень;
• встановлення лімітів щодо кредитних продуктів та розмірів і видів забезпечення;
• затвердження пропозицій щодо формування резервів на покриття можливих втрат за
активними операціями Банку;
• винесення на розгляд Правління Банку пропозицій щодо списання безнадійних активів;
• забезпечення узгодженості політик, пов’язаних з кредитно-інвестиційною діяльністю, з
політиками інших профільних комітетів;
• надання Правлінню Банку пропозицій та рекомендацій щодо доцільності запровадження та
розробки окремих видів кредитних продуктів у Банку, а також стосовно коригування кредитної
стратегії та пріоритетних завдань Банку.
Оцінку, моніторинг та управління всіма видами банківських ризиків (фінансових та
нефінансових) на рівні Банку в цілому здійснює незалежний структурний підрозділ – Департамент
ризик-менеджменту, керівник якого безпосередньо підпорядковується Голові Правління Банку.
Діяльність всіх структурних підрозділів Банку підлягає незалежній аудиторській перевірці
підрозділом внутрішнього аудиту.
Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Складовою частиною системи внутрішнього контролю в Банку є Департамент внутрішнього
аудиту – самостійний структурний підрозділ, який підпорядковується Наглядовій Раді Банку.
Структура Департаменту внутрішнього аудиту, чисельність його працівників затверджується
та переглядається Наглядовою Радою й Правлінням Банку за поданням директора Департаменту.
Основними функціями Департаменту внутрішнього аудиту є:
 нагляд за поточною діяльністю Банку;
 контроль дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку України
та рішень органів управління Банку;
 проведення аудиту діяльності структурних підрозділів Банку з метою забезпечення
аналізу й оцінки внутрішнього контролю, політики, процедур Банку, які стосуються адекватності,
відповідності, ефективності та точності бухгалтерських даних, збереження активів Банку;
 надання Наглядовій Раді/ Правлінню Банку висновків/ пропозицій за результатами
перевірок, контроль своєчасного виконання рекомендацій аудиту та усунення виявлених
недоліків.
Аудиторські перевірки Департамент внутрішнього аудиту проводить згідно з планом, який
щорічно затверджується Наглядовою Радою Банку.
Протягом 2013 року Департаментом внутрішнього аудиту проведено 21 аудиторську
перевірку.
В рамках внутрішнього контролю поточної діяльності Банку Департаментом внутрішнього
аудиту проведено 11 безвиїзних (дистанційних) перевірок ведення роздрібного бізнесу по
операціях в 62 відділеннях Банку.
Також в 2013 році Департаментом внутрішнього аудиту проведено 55 раптових ревізій кас
відділень Банку. Нестач не виявлено.
Департамент внутрішнього аудиту щоквартально звітує про виконання плану проведення
аудиторських перевірок перед Правлінням і Наглядовою Радою Банку.
Інформація про роботу Департаменту внутрішнього аудиту включається до пояснювальної
записки Банку при складанні річної фінансової звітності.

Департамент внутрішнього аудиту двічі на рік надає звіт до НБУ щодо стану роботи служби
внутрішнього аудиту Банку.
Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. –
Протягом звітного року факти відчуження в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, відсутні.
Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,
що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. –
У 2013 році були прийняті банком у власність на підставі застережень у договорі іпотеки в
рахунок погашення кредитної заборгованості ПАТ "ХОТД - 97" по кредитному договору №0210/106 обєкти нерухомого майна торгово-розважальний центр супермаркету "Оскар" и "Антал":
Земельна ділянка площею 3,6871 га та розташований на ній комплекс торгово-розважального
центру супермаркету «Оскар» з автопарковкою, розташовані за адресою: Херсонська обл., м.
Нова Каховка, вул. Паризької комуни, 55 та комплекс торгового центру «Антал» загальною
площею 3050,8 кв. м. розташований за адресою: м. Херсон, вул. І.Кулика, 114ж (земельна ділянка
площею 0,8283 га – оренда на 15 років) на підставі застережень у договорі іпотеки в рахунок
погашення кредитної заборгованості ПАТ "ХОТД - 97" по кредитному договору №02-10/106 .
Сума оцінки склала 48 934 180,00 грн.
Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація
не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Залишки за операціями з Материнською компанією станом за 31 грудня 2013 року
становили:
- грошові кошти та їх еквіваленти 1 225 082 тис. грн.,
- кошти банків та їх еквіваленти 11 109 331 тис. грн.
- субординований кредит 2 274 983 тис. грн.
- інші активи 145 тис. грн.
Доходи та витрати за операціями з Материнською компанією :
- процентні витрати – 808 059 тис. грн.,
- інші операційні витрати 80 786 тис. грн.,
- комісійні витрати 346 тис.грн.
Залишки коштів асоційованих підприємств -16 тис. грн., комісійні доходи, отримані від
асоційованих підприємств – 2 тис. грн.
Залишки та заборгованості ключового управлінського персоналу становлять:
- непогашені кредити ключового управлінського персоналу - 1 133 тис. грн.,
- кошти на депозитних та поточних рахунках -267 759 тис. грн.,
- інші зобов’язання – 5 693 тис. грн.
Процентні витрати за коштами клієнтів - ключовий управлінський персонал - 21 286 тис.
грн.
Винагорода за 2013 рік ключовому управлінському персоналу 121 661 тис. грн. - включала:
заробітна плата та інші короткострокові виплати - 120 057 тис. грн., витрати на соціальне
страхування - 1 604 тис. грн.
Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

В своїй діяльності емітент керується вимогами та рекомендаціями органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Зокрема, зазначені вимоги регламентуються: Законом Верховної Ради України від 12.07.2001
№ 2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»,Законом
Верховна Рада України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність»,
Постановою Національного банку України від 09.09.2003 № 389 «Про затвердження Положення
про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами
щорічної перевірки фінансової звітності», положеннями Національної комісії по цінним паперам
та фондового ринку та іншими нормативними документами.
Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
Протягом року було вибрано аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», код за
ЕДРПОУ – 33306921, 01001,м. Київ, вул. Хрещатик,буд. 19-А, обрано Наглядовою Радою ПАТ
«Промінвестбанк»22.07.2013 року.
Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності - 22 роки;
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі - з 2009 року
включно, тобто 5 років;
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року –
проведення оглядової перевірки квартальних пакетів групової звітності, проміжних
скорочених фінансових звітностей, аудит річного пакету групової звітності, консолідованої
звітності складеної за МСФО, аудит відокремленої звітності складеної за МСФО.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього
аудитора - не було;
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років; - аудитор у
фінансовій установі протягом останніх п'яти років не змінювався;
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти
подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком
(звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг - не
було.
Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Механізм розгляду скарг клієнтів встановлений Процедурою по роботі з Клієнтськими
запитами роздрібного бізнесу в ПАТ Промінвестбанк, затвердженою розпорядженням Директора з
операційної та фінансової діяльності від 03.07.2012 № 249-внд.
Дана Процедура зокрема визначає: організацію роботи зі скаргами клієнтів з питань
продуктів/послуг роздрібного бізнесу Банку з метою забезпечення їх оперативного, своєчасного
розгляду та прийняття відповідних рішень; порядок взаємодії структурних підрозділів Банку,
задіяних у процесі обробки скарг клієнтів; строки обробки скарг клієнтів.

Скарги клієнтів уповноважений розглядати Відділ по роботі зі скаргами. Начальник Відділу
по роботі зі скаргами – Ткаченко Сергій Олегович.
Протягом 2013-го року надійшло скарг – 1751. Характер скарг: щодо обслуговування та
виплати коштів з поточних/вкладних рахунків, щодо тарифікації та умов продуктів/послуг Банку,
щодо нарахування процентів/комісій за кредитами. Кількість задоволених скарг – 934.
Крім цього, повідомляємо про наявність позовів до суду стосовно надання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляду:
Донецька обл., ТОВ "ТС Обжора". Позов про визнання недійсним кредитного договору
поданий, справа розглядається судом першої інстанції.;
Донецька обл., ТОВ "ВОСХОД". Позов про визнання недійсним кредитного договору
поданий, справа розглядається судом першої інстанції.;
Київська обл. (ОУ), ТОВ "ВОСХОД". Позов про визнання недійсним кредитного договору
поданий, справа розглядається судом першої інстанції.;
Київська обл., МПВКП Фірма "Ріпекс". В листопаді 2012 року позов про недійсність
кредитного договору, у вересні 2013 року Вищий господарський суд України в задоволенні
зазначеного позову відмовив.;
Одеська обл., ТОВ А.М.В. Позов про визнання недійсними деяких умов кредитного
договору. Судовий розгляд триває.
Дніпропетровської обл.. Позовна заява СФГ «Антоненко В.П.» до господарського суду
Дніпропетровської області про визнання недійсним Кредитного договору №3/2 від 27.05.2010 р.
28.03.2013р. Ухвала господарського суду Дніпропетровської області про порушення провадження
у справі №904/2347/13-г за позовом СФГ «Антоненко В.П.» до ПАТ Промінвестбанк про визнання
недійсним Кредитного договору №3/2 від 27.05.2010 р. 06.08.2013 р. - Рішення господарського
суду про відмову у позові СФГ «Антоненко В.П.» про визнання недійсним Кредитного договору.
Дніпропетровської обл.. Позовна заява СФГ «Павел» до господарського суду
Кіровоградської області про визнання недійсним Кредитного договору №4/2 від 27.05.2010 р.
29.03.2013 р. - Ухвала господарського суду Кіровоградської області у справі №912/523/13 про
порушення провадження у справі за позовом СФГ «Павел» до ПАТ Промінвестбанк про визнання
недійсним Кредитного договору №4/2 від 27.05.2010 р. 04.04.2013р. 10.06.2013р. - Рішення
господарського суду Кіровоградської області у справі №912/523/13 про відмову у позові СФГ
«Павел» про визнання недійсним Кредитного договору №4/2 від 27.05.2010 р.
____________
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2013
(число, місяць,
рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

3656452

4509332

461495

74585

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Торгові цінні папери

7

0

0

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

8

0

0

Кошти в інших банках

9

51632

47298

Кредити та заборгованість клієнтів

10

28054619

26645645

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

2845288

2835824

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

55

55

Інвестиційна нерухомість

14

748976

566141

6875

9105

472111

433871

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

2857275

2695696

Інші фінансові активи

17

23202

40601

Інші активи

18

194176

299545

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

9081

23381

39381237

38181079

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

16382805

15053088

Кошти клієнтів

21

14513017

14505037

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

586351

621862

Інші залучені кошти

23

332653

351462

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

0

0

Резерви за зобов’язаннями

24

64428

136872

Інші фінансові зобов'язання

25

203733

173899

Інші зобов'язання

26

15740

9927

Субординований борг

27

2274983

2258547

Зобов'язання групи вибуття

19

0

0

34373710

33110696

Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

9149882

6231504

Емісійні різниці

28

0

0

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-6070936

-6199131

0

0

1928581

5038010

0

0

Усього власного капіталу

5007527

5070383

Усього зобов'язань та власного капіталу

39381237

38181079

Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки

Данi в тис.грн.

Затверджено до випуску та підписано
11.04.2014

року

Керівник

В.В.Башкiров
(підпис, ініціали, прізвище)

А. В. Колтишева, тел. 044-364-67-77(88-11)
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Є.В.Назаренко
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки
за 2013 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

4024071

4165558

Процентні витрати

31

-2685998

-2892374

1338073

1273184

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Комісійні доходи

32

327928

258275

Комісійні витрати

32

-34960

-44864

838

16302

0

0

46112

-101001

0

0

Результат від операцій з іноземною валютою

237237

89272

Результат від переоцінки іноземної валюти

15552

41242

0

0

9, 10

-3788

-16291

20, 21, 23

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
коштів в інших банках

9, 10

-635574

-1953013

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

-13349

-24255

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

0

21480

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

42507

-105635

Інші операційні доходи

33

72417

133960

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-1433621

-1357292

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

13

-40628

-1768623

37868

-37322

0

0

0

0

-2760

-1805945

Результат від операцій з цінними паперами в торговому
портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості

43

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

11

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток

35

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік

19

Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку

-2721

-1767117

-39

-38828

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0

0

-0.01

-3.41

0

0

неконтрольованій частці

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

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:

36

36

36

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

Примітки

Данi в тис.грн.

Затверджено до випуску та підписано
11.04.2014

року

Керівник

В.В.Башкiров
(підпис, ініціали, прізвище)

А. В. Колтишева, тел. 044-364-67-77(88-11)
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Є.В.Назаренко
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про сукупний дохід
за 2013 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

-2760

-1805945

-1152

-65456

225

-96909

Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії

0

0

372

29316

Інший сукупний дохід після оподаткування

-555

-133049

Усього сукупного доходу за рік

-3315

-1938994

-3269

-1897306

-46

-41688

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

Примітки

Данi в тис.грн.

Затверджено до випуску та підписано
11.04.2014

року

Керівник

В.В.Башкiров
(підпис, ініціали, прізвище)

А. В. Колтишева, тел. 044-364-67-77(88-11)
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Є.В.Назаренко
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2013 рік
Належить власникам банку
Усього
резервні,
Найменування
Неконтрольована
Примітки статутний емісійні інші фонди нерозподілений
власного
статті
частка
усього
капіталу
капітал різниці та резерви
прибуток
переоцінки
1

2

3

4

5

6

7

8

9

6231504

0

2248321

-4754364

3725461

0

3725461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-133049

-1805945

1938994

0

-1938994

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)
Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та
вплив переходу
на нові та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення

5

Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

Власні акції,
що викуплені в
акціонерів:
купівля

28

0

0

13523

0

13523

0

13523

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

48

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

6231504

0

5038010

-6199131

5070383

0

5070383

0

0

-555

-2760

-3315

0

-3315

Залишок на
кінець
попереднього
періоду
Усього
сукупного

29

доходу
Емісія акцій:

28

номінальна
вартість
емісійний дохід

2918378

0

0

0

2918378

0

2918378

0

0

0

0

0

0

0

Власні акції,
що викуплені в
акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

-17795

0

-17795

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9149882

0

1928581

-6070936

5007527

0

5007527

Об'єднання
компаній
Дивіденди

37

Залишок на
кінець звітного
періоду

Примітки

Данi в тис.грн.
У зв’язку з тим, що зазначена таблиця не передбачає можливостi вiдобразити
всi змiни , що вiдбулися з власним капiталом, надаємо в описовому виглядi
змiни.
За 2012 рiк - змiни.
Додатково сплачений капiтал :
- За рахунок додатково сплаченого капiталу -2 917 455 тис.грн.;
- Iнший внесений капiтал – 373 777 тис.грн.;
- Трансфер додатково сплаченого капiталу за кредитами, сплаченими
Материнському банку -(379 459) тис.грн.
Непокритий збиток:
- Додатково сплачений капiтал - (20 829) тис.грн.;
- Трансфер додатково сплаченого капiталу за кредитами, сплаченими
Материнському банку -379 459 тис.грн.;
- Резерв переоцiнки стосовно проданих активiв -2 548 тис.грн.
Резерв переоцiнки майна:
- Резерв переоцiнки стосовно проданих активiв – (2 548) тис.грн.
За 2013 рiк – змiни.
Додатково сплачений капiтал:
- Збiльшення акцiонерного капiталу – (2 917 445) тис.грн.;
- Iнший внесений капiтал -13 561 тис.грн.;
- Трансфер додатково сплаченого капiталу за кредитами, сплаченими
Материнському банку –(187 195) тис.грн.
Непокритий збиток:
- Трансфер додатково сплаченого капiталу за кредитами, сплаченими
Материнському банку – 187 195 тис.грн.;
- Сплачена винагорода за фiнансовими операцiями з Материнським банком –
(56 240) тис.грн.

Затверджено до випуску та підписано
11.04.2014

року

Керівник

В.В.Башкiров

(підпис, ініціали, прізвище)
А. В. Колтишева, тел. 044-364-67-77(88-11)
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Є.В.Назаренко
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2013 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

3621485

4093155

Процентні витрати, що сплачені

-2470978

-2554217

Комісійні доходи, що отримані

351750

250973

Комісійні витрати, що сплачені

-64181

-61698

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

43855

-85213

Результат операцій з іноземною валютою

237237

89273

Інші отримані операційні доходи

71219

130225

Витрати на утримання персоналу, сплачені

-610816

-746024

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-629499

-554364

0

0

550072

562110

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

-390743

210836

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

-1551263

-2088556

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-15269

20959

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

1167300

5483345

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

-36473

-2228831

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

-27430

-579715

0

0

-30949

311224

-334755

1691372

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Результат операцій з торговими цінними паперами

Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

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

9, 17

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

-7828397

-2239455

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

7743207

1211980

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

-110240

-44798

12, 17

8310

0

14

-189557

-257897

14, 17

21459

26910

14

0

0

14, 17

0

0

0

0

-355218

-1303260

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

26

933

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

-17795

0

Продаж власних акцій

26

0

13523

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

-3

-14

26, 27

-56240

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від фінансової діяльності

-73105

13509

Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти

-89802

-16656

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

-852880

384965

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

4509332

4124367

3656452

4509332

Данi в тис.грн.
Чисте (збiльшення)/зменшення коштiв в iнших банках також включає змiни в
обов’язкових резервах НБУ;
Придбання основних засобiв також включає придбання нематерiальних
активiв.
Iншi виплати акцiонерам, крiм дивiдендiв – Винагорода за фiнансовими
операцiями з материнською компанiєю.
Надходження вiд реалiзацiї основних засобiв включає надходження вiд
продажу основних засобiв та надходження вiд продажу активiв, утримуваних
вiд продажу.
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23.04.2014
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2013 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

0

0

Знос та амортизація

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

0

0

Амортизація дисконту/(премії)

0

0

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

(Нараховані доходи)

0

0

Нараховані витрати

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

0

0

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

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

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

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

0

0

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

0

0

Податок на прибуток, що сплачений

0

0

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

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від фінансової діяльності

0

0

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

0

0

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

Рух грошових коштiв за непрямим методом в ПАТ «Промiнвестбанк» не
розраховується.
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