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

підпис

Шлапак Олександр Вiталiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

20.07.2017

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2017 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14360570
4. Місцезнаходження
01001, м. Київ, Грушевського, 1д
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 735-32-82 6. Електронна поштова адреса
jurij.jakovenko@privatbank.ua

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

24.07.2017

2. Квартальна інформація
розміщена на сторінці

25.07.2017

https://privatbank.ua/ua/about/management/corp/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

(дата)

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

X

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

X

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

X

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Примітки:
1. За звiтний перiод ПриватБанк не брав участi у створеннi юридичних осiб.
2. Таблицi «Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї» та
«Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» не заповнено, оскiльки вони заповнюються
емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором
видiв економiчної дiяльностi.
3.Iнформацiю про облiгацiї емiтента не заповнено у зв'язку з тим, що станом на кiнець звiтного
перiоду вiдсутнi непогашенi випуски облiгацiй.
4. Iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнено, оскiльки вона
розкривається у разi надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов’язань емiтента
за кожним випуском боргових цiнних паперiв, за яким надано такi забезпечення.
5. У звiтi не розкрито паспортнi данi посадових осiб, оскiльки не отримано вiдповiдної згоди
фiзичних осiб.
6. Iнформацiю про похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не заповнено у
зв'язку з тим, що такi випуски цiнних паперiв емiтента не зареєстровано.
7. Iнформацiю про викупленi емiтентом власнi цiннi папери не заповнено, оскiльки у звiтному роцi
викуп власних акцiй емiтентом не проводився, вiдповiднi рiшення не ухвалювались.
8. В роздiлi "Банки, що обслуговують емiтента (iноземна валюта)" МФО банку в значеннi
CHASUS33 вiдображено не повнiстю через технiчнi особливостi програми формування звiту
(обмежена довжина поля).

III. Основні відомості про емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

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

Серiя А 01 № 054809

3. Дата проведення державної реєстрації

19.03.1992

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

50694750960.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

100

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)

20820
64.19 Iншi види грошового посередництва, 66.19
Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових
послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення,
66.12 Посередництво за договорами по цiнних
паперах або товарах

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

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не
заповнюють емiтенти — акцiонернi товариства.

10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Нацiональний банк
України

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

32003102901026

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

JP Morgan Chase Bank,
USA, New York

5) МФО банку

CHASUS

6) поточний рахунок

0011000080

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

Надання банкiвських послуг, визначених
частиною третьою статтi 47 Закону України
"Про банки i банкiвську дiяльнiсть"

22

05.10.2011

Нацiональний банк
України

Необмежена

Опис
Генеральна лiцензiя на здiйснення
валютних операцiй

Банкiвська лiцензiя не має термiну дiї та не потребує його продовження.
22

05.10.2011

Нацiональний банк
України

Необмежена

Опис

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй не має термiну дiї
та не потребує його продовження.

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
– депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна
АЕ № 263148 12.06.2013
дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
– депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз
АЕ № 263147 12.06.2013
зберiгання активiв iнститутiв спiльного
iнвестування
Опис
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. АЕ № 185058 17.10.2012
Дилерська дiяльнiсть
Опис
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. АЕ № 185059 17.10.2012
Брокерська дiяльнiсть
Опис
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
– депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз
АЕ № 263149 12.06.2013
зберiгання активiв пенсiйних фондiв
Опис

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Необмежена
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Необмежена
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Необмежена
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Необмежена
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
Необмежена

Необмежена

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря

Прізвище, ім’я по
батькові особи,
призначеної на посаду
корпоративного
секретаря

Контактні дані: телефон та адреса
електронної пошти корпоративного
секретаря

1

2

3

4

27.01.2017

17.03.2017

Страхова Вiкторiя
Костянтинiвна

38 050 445 33 23,
Viktorija.Strakhova@privatbank.ua

Опис

Досвiд роботи корпоративного секретаря: 2 повних мiсяцi.
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Попереднє мiсце роботи: експерт з правових та регуляторних питань Проекту "Розвиток
фiнансового сектору" (USAID/FINREP), експерт з правових та регуляторних питань Програми
"Розвиток фiнансового сектору" ( USAID/FINREP-II).

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

Голова Правлiння Банку
Шлапак Олександр Вiталiйович

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

5. Освіта

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

8. Опис

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

1960
Український держ. унiвер-т фiнансiв та мiжнародної торгiвлi,
спецiальнiсть «Мiжнародна економiка», магiстр, 2009. Львiвський
орден Ленiнського полiтех.iнституту iм.Ленiнського комсомолу,
спецiальнiсть “Iнформацiйнi управляючi системи та технологiї,
1982.
33
Мiнiстр фiнансiв України.
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Член Правлiння – Перший заступник Голови Правлiння Банку
Дубровiн Олександр Вiталiйович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

1981
Кременчуцький державний полiтехнiчний унiверситет.
Спецiальнiсть «Облiк та аудит», спецiалiст, 2002.
16
Заступник Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНОГО БАНКА «УКРГАЗБАНК».

8. Опис

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

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Член Правлiння – Перший заступник Голови Правлiння Банку
Сергеєв Олег Миколайович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

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

1960
Вища. Тернопiльська академiя народного господарства,
спецiальнiсть “Фiнанси i кредит”, 1997. Львiвський орден Ленiна
полiтех. iнституту iм. Ленiнського комсомолу, спецiальнiсть
“Автоматизованi системи управлiння”, 1982.
33
Керуючий Захiдного регiону (м. Львiв) ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”.
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Банку
Пахачук Галина Данилiвна

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

1966
Вища. Київський державний економiчний унiверситет.
Спецiальнiсть «Фiнанси i кредит», спецiалiст, 1994.
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7. Найменування підприємства
Директор Департаменту боргової полiтики Мiнiстерства Фiнансiв
та попередня посада, яку
України.
займав

8. Опис

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

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Банку
Дрелiнг Олександр Геннадiйович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

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

1963
Вища.Київське вище iнженерне радiотехн. училище ППО, спец-ть
“Радiотехнiчнi засоби”, 1985; кандидат технiчних наук, 1992.
Київський вiйськовий iнститут управлiння та зв’язку,
спецiальнiсть “Озброєння i вiйськова технiка”, 1997.
37
Директор департаменту пiдтримки IТ систем ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”.
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Член Правлiння Банку
Бережний Олексiй Миколайович

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

1959

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

8. Опис

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

Вища. Київський орден Ленiна державного унiверситету iм. Т.Г.
Шевченка, спецiальнiсть «Прикладна математика», 1981.
SCHOOL OF FOREIGN SERVICE WASHINGTON D.C. THIS
GERTIFICATE OF MERIT, 1996.
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Заступник Голови Правлiння — директор департаменту
фiнансового монiторингу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА КОМЕРIЙНОГО БАНКУ “ХРЕЩАТИК”.
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Член Правлiння Банку
Харитич Сергiй Володимирович

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

1981
Вища. Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет.
Спецiальнiсть “Iнформацiйнi управляючi системи та технологiї”,
спецiалiст, 2005.
13

7. Найменування підприємства Заступник керiвника Центру електронного бiзнесу ПУБЛIЧНОГО
та попередня посада, яку
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ
займав
"ПРИВАТБАНК".

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Член Правлiння – Головний бухгалтер Банку
Ярмоленко Валентина Василiвна

видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження

5. Освіта

6. Стаж роботи (років)

1962
Вища. Ворошиловгр. машинобуд. iнститут, спец-сть “Обладнання
та технологiя зварювального виробництва”, спецiалiст, 1984.
Київська Вища Банкiвська Школа Мiжнарод. Центру ринкових
вiдносин та пiдприємництва, спец-ть “Банкiвська справа”,
спецiалiст, 1999.
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7. Найменування підприємства Головний бухгалтер — директор департаменту облiку та податкiв
та попередня посада, яку
Фiнансового блоку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
займав
ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”.

8. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.

1. Посада

Член Наглядової ради Банку

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

Маркарова Оксана 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

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

8. Опис

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

20
Першии? заступник Мiнiстра фiнансiв Украi?ни.
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Посадова особа є представником акцiонера Банку - Держави
Україна в особi Мiнiстерства фiнансiв України.
Член Наглядової ради Банку
Шевальов Артем Валентинович

найменування юридичної
особи
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

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

8. Опис

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

25
Голова Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК", Голова
Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Заступник Голови
Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Заступник Виконавчого
директора вiд України в ЄБРР (Великобританiя), Заступник
Голови Наглядової ради АТ "Укрексiмбанк".
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Посадова особа є незалежним директором.
Член Наглядової ради Банку
Малiж Франсiс (Francis Malige)

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

1968

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

26
Директор вiддiлу фiнансових установ ЄБРР (Велика Британiя),
Керуючий Директор у країнах Схiдної Європи та Кавказу ЄБРР
(Україна).
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Посадова особа є незалежним директором.

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

Член Наглядової ради Банку
Стiвен А.Сiлiг (Steven A.Seelig)

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

1944

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

46

Член Ради директорiв та Голова Комiтету з управлiння ризикiв
7. Найменування підприємства
Нацiонального агентства з управлiння активами (National Asset
та попередня посада, яку
Management Agency, Ireland), консультант ТОВ "Файненншiал
займав
Стабiлiтi Есоушiейтс", США («Financial Stability Associates» LLC,
USA).

8. Опис

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

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Посадова особа є незалежним директором.
Член Наглядової ради Банку
Олексiєнко Сергiй Олександрович

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

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

19
Головний радник голови правлiння, служби голови правлiння
НАК "Нафтогаз України"; уповноважений з перспективних
проектiв НАК "Нафтогаз України".
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних

даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Посадова особа є незалежним директором.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Голова Наглядової ради
Акчакоча Енгiн Расiх (Akcakoca Engin Rasih)

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

1951

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

43

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

Член ради директорiв Даруфасака Сесаiтi (Darussafaka Society),
Туреччина; Партнер КАБ Консалтинг (KAB Consulting),
Туреччина; Член ради директорiв Бозлу Холдинг А.С. (Bozlu
Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв Язiсiлар Холдiнг
АС (Yaz?c?lar Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорiв
Анадолу Iндастрi Холдiнг СА (Anadolu Endustri Holding A.S.),
Туреччина; Член ради директорiв Анадолу Фаундейшн (Anadolu
Foundation) (E?itim ve Sosyal Yard?m Vakf?) (Фiлантровська
органiзацiя/НГО в галузi освiти та здоровя), Туреччина; Член
ради директорiв Камiл Язiсi Йонетiм ве Денетiм А.С. (Kamil
Yaz?c? Y?netim ve Denetim A.?.), Туреччина.

8. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб
протягом звiтного перiоду: на пiдставi Протоколу засiдання № 1
Наглядової ради ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, проведеного 17 сiчня
2017 року, Акчакоча Енгiн Расiх (Akcakoca Engin Rasih)
(посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних) обраний на посаду Голови Наглядової ради.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у
вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Посадова особа є незалежним директором.

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

Член Наглядової ради Банку
Андреа Монета (Andrea Moneta)

особи
4. Рік народження

1965

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

28

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

Член Правлiння/ Голова Комiтету iз стратегiї ONIC HOLDING;
Член Правлiння, голова комiтету з винагород, заступник голови
комiтету з управлiння ризиками NKBM; Член Правлiння, голова
комiтету з винагород, заступник голови комiтету з управлiння
ризиками KBS (колишнiй Raiffasen); Голова Правлiння
AMISSIMA HOLDINGS; Голова Правлiння i Виконавчого
комiтету AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; Голова Правлiння i
Виконавчого комiтету AMISSIMA VITA SPA; Голова Правлiння
THE FLOOW.

8. Опис

Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Посадова особа є незалежним директором.

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

Голова Ревiзiйної комiсiї
Лопатiна Марiя Дмитрiвна

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

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

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові

23
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Голова Ревiзiйної комiсiї
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.
Член Ревiзiйної комiсiї
Басан Олена Iванiвна

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

1962

5. Освіта

Вища

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

21
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД", Головний бухгалтер.
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.

8. Опис

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Єршова Нiна Сергiївна

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

1949

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

24
ЗАТ "Компанiя "Приват Iнтертрейдiнг", головний бухгалтер.
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi посадових осiб:
протягом звiтного перiоду вiдносно даної посадової особи змiн не
вiдбувалось.
Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних
даних.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi
злочини.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг
Аудиторськi послуги»
Товариство з обмеженою відповідальністю
33306921
Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19а

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

3516

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

27.01.2005

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

+380444903000 +380444903030
69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту.
Аудит рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська Фiрма “ПКФ
Аудит-Фiнанси”
Товариство з обмеженою відповідальністю
34619277
Україна, 01054, м. Київ, вул. О.Гончара, 41 (лiт. “А”), 3 поверх

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

3886

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

26.10.2006

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

+380445012531 +380445012531
69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Огляд квартальної фiнансової звiтностi Банку.

1. Найменування

«Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг»

2. Організаційно-правова
форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

37413337
Україна, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 4-А, Лiтера А

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

8

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

10.04.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 383-59-64 (044) 383-27-50

8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування

Рейтингове агентство
Здiйснює рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв.
Fitch Ratings CIS Ltd.

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

E14 5 GN Great Britain - London 30 North Colonnade, Canary Wharf
-

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс

+44 20 3530 1000 -

8. Вид діяльності

Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента.

9. Опис

Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента.

1. Найменування

Standard and Poor’s Credit Marnket Services Europe Limited

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

125009 Росiйська Федерацiя - м. Москва вул. Воздвиженка, 4/7, будiвля
2
-

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс

+7 495 783 4000 +7 495 783 4001

8. Вид діяльності

Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента.

9. Опис

Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента.

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«IНГОССТРАХ»
Приватне акціонерне товариство
33248430
49094, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Набережна
Перемоги, 32

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ № 584783-584788,

6. Дата видачі ліцензії або

02.08.2011

іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

0 (800) 500 801 Страхова дiяльнiсть (65.12 Iншi види страхування, крiм страхування
життя 66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 66.29 Iнша
допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення)
Здiйснення страхування вiдповiдальностi перед третiми особами;
страхування наземного транспорту (крiм залiзничного);
страхування майна;
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;
страхування кредитiв;
страхування вiд нещасних випадкiв;
страхування здоров`я на випадок хвороби.
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КРЕДО»
Товариство з обмеженою відповідальністю
13622789
69068, Україна, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул.
Моторобудiвникiв, 34

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АГ № 569307

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

17.01.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс

(061) 289-90-63 (061) 289-90-66

8. Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть (65.12 Iншi види страхування, крiм страхування
життя 66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 66.29 Iнша
допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення)

9. Опис

Лiцензiї: АГ № 569307 вiд 17.01.2011, АВ № 299918 вiд 19.03.2007, АВ
№ 398485 вiд 16.07.2008.
Обов’язкове страхування цивiльно- правової вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв;
обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України,
що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду,
яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння,
зберiгання чи використання цiєї зброї;
обов’язкове особисте страхування членiв добровiльних пожежних
дружин (команд).

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

Нацiональнии? банк Украi?ни
Орган державної влади
00032106

4. Місцезнаходження

вул. Iнститутська, 9, Киi?в, 01601, Украi?на

5. Номер ліцензії або

Дiє без лiцензiї.

іншого документа на цей
вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044) 253-01-80 (044) 230-20-33, (044) 253-77-50 (044) 253-77-50
Депозитарна дiяльнiсть Нацiонального банку Украi?ни
Нацiональнии? банк Украi?ни є учасником депозитарноi? системи
вiдповiдно до статтеи? 13, 17 Закону Украi?ни «Про депозитарну
систему Украi?ни», рiшення Нацiональноi? комiсii? з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 30 липня 2013 року No 1331 «Про особливостi
провадження дiяльностi Нацiонального банку Украi?ни як учасника
депозитарноi? системи», зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицii?
Украi?ни 20 серпня 2013 року за No 1431/23963.
Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковии? центр з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках»
Акціонерне товариство
35917889
04107, Украi?на, м. Киi?в, вул. Тропiнiна, 7-Г

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ No263463

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

04.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 585-42-42 (044) 481-00-99 (044) 481-00-99

8. Вид діяльності

Професiи?на дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть

9. Опис

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИИ? ЦЕНТР» надає послуги з проведення
грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших
фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiи? бiржi та поза
фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом
«поставка цiнних паперiв проти оплати».

1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство «ФОНДОВА БIРЖА «Унiверсальна»

2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Акціонерне товариство
25535920
49027, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МIСТО ДНIПРО, ВУЛИЦЯ
ДЗЕРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 33-В

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

1185

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

13.10.2009

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

(0562)361-360, (056)372-88-41 (0562)361-351
Дiяльнiсть з органiзацii? торгiвлi на фондовому ринку.

9. Опис

ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА «УНIВЕРСАЛЬНА» надає послуги з
органiзацii? торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими
iнструментами на фондовiй бiржi.

1. Найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИИ?
ДЕПОЗИТАРIИ? УКРАI?НИ»

2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Акціонерне товариство
30370711
04071, Украi?на, м. Киi?в, вул. Нижнiи? Вал, буд. 17/8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Правила ЦД ЦП No2092

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

01.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

(044) 591-04-00, 591-04-40 (044) 482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв.
ПАТ "Нацiональнии? депозитарiи? Украi?ни" надає послуги, пов'язанi
iз провадженням депозитарноi? дiяльностi, проводить операцii? у
системi депозитарного облiку, здiи?снює контроль за депозитарними
установами та регулює вiдносини, що виникають в процесi
провадження депозитарноi? дiяльностi мiж ПАТ "Нацiональнии?
депозитарiи? Украi?ни" та и?ого клiєнтами - емiтентами,
депозитарними установами, Нацiональним банком Украi?ни,
депозитарiями- кореспондентами, Розрахунковим центром,
клiринговими установами та iншими особами вiдповiдно до
законодавства Украi?ни.

VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

121/1/2016

Нацiональна
комiсiя зцiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000121388

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

280

181052682

50694750960

100

19.12.2016

Опис

28.12.2016

126/1/2016-Т

Опис

Додаткова емiсiя акцiй здiйснена вiдповiдно до статтi 41-1 Закону України “Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб”.
В обiгу на органiзованому ринку акцiї не перебувають. Лiстинг не проходили.
Нацiональна
комiсiя зцiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000121388

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

280

417142850

116799998000

69.73

Наказом Мiнiстерства фiнансiв України, як єдиного акцiонера, прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу на суму 116 799 998
000,00 грн. шляхом приватного розмiщення акцiй додаткової емiсiї. В обiгу на органiзованому ринку акцiї не перебувають. Лiстинг не
проходили.

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

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

209390

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

2

X

X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

2

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

94

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

3674

X

X

Усього зобов'язань

X

213160

X

X

Види зобов'язань

у тому числі:

Опис:

Примiтка: цифри зазначенi в мiльйонах українських гривень.

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 31.03.2017 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

30641

30159

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

32312

27044

Кошти в інших банках

2137

2410

Кредити та заборгованість клієнтів

45802

43583

Цінні папери в портфелі банку на продаж

64128

64409

Цінні папери в портфелі банку до погашення

11366

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

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії

433

433

Інвестиційна нерухомість

1316

1358

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

181

181

Основні засоби та нематеріальні активи

3869

3956

Інші фінансові активи

443

229

31562

31421

224190

205183

Кошти банків

17150

20714

Кошти клієнтів

192240

181133

Відстрочений податковий актив
Гудвіл

Інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи
вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів:
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком

2

Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання

94

94

Резерви за зобов’язаннями

1585

1587

Інші фінансові зобов’язання

1305

1840

Інші зобов'язання

661

573

Субординований борг

123

122

213160

206065

50695

50695

23

23

121391

111591

Резервні та інші фонди банку

1619

1619

Резерви переоцінки

1270

1304

-175299

-176048

Усього власного капіталу

11030

-882

Усього зобов'язань та власного капіталу

224190

205183

Зобов'язання групи вибуття
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань:
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці
Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка

З
примiтками
до
фiнансової
звiтностi
можна
ознайомитись
https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost/ у Роздiлi "Звiти".
Затверджено до випуску та підписано
22.06.2017

року

Голова правління

за

посиланням:

Шлапак О.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Баландiна С.Д.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

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

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2017 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

6095

8606

Процентні витрати

-5136

-7820

959

786

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

-2337

-212

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

-1378

574

Комісійні доходи

2705

1967

Комісійні витрати

-647

-474

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

1377

909

Результат від операцій з іноземною валютою

480

-161

Результат від переоцінки іноземної валюти

294

-580

56

79

-2143

-2068

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою
або нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку на продаж
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку до погашення
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування

744

Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

240
-29

744

211

744

211

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

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

0

0

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

0

0

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

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

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

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

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи
збиток

-20

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в
прибуток чи збиток після оподаткування

-29

90

Інший сукупний дохід після оподаткування

-29

90

Усього сукупного доходу за рік

715

301

Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію за рік

З примiтками до фiнансової звiтностi можна ознайомитись
https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost/ у Роздiлi "Звiти".
Затверджено до випуску та
підписано
22.06.2017

року

Голова правління

за

посиланням:

Шлапак О.В.
(підпис, ініціали,
прізвище)

Баландiна С.Д.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

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

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 1 квартал 2017 року
Належить власникам материнської компанії
Найменування
статті

1
Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)

емісійні
Усього
Неконтрольована
Примітки статутний різниці та незареєстрований резервні резерви нерозподілений додаткові
власного
частка
інший
статутний
та інші
усього
капіталу
капітал
переоцінки
прибуток
статті
додатковий
капітал
фонди
капітал
2

3

4

21257

23

5

Х

6

7

8

9

10

11

1448

1927

2833

27488

27488

1448

1927

2833

27488

27488

Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та вплив
переходу на нові
та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення
Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього сукупного
доходу:

21257

прибуток/(збиток)
за рік

211

інший сукупний
дохід

90

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

3

3

1304

176048

211

211

90

90

-882

-882

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів
Незареєстрований
статутний капітал
Операції з
акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок на

50695

23

111591

1619

кінець
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)
за рік

744

інший сукупний
дохід

-29

Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат

-5

Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів
Незареєстрований
статутний капітал
Операції з
акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж

5

744

744

-29

-29

анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Додаткові статті –
опис статей та
вміст показників
Додаткові статті –
усього за
додатковими
статтями
Залишок на
кінець звітного
періоду

50695

23

121391

1619

1270

-175299

11030

З примiтками до фiнансової звiтностi можна ознайомитись за посиланням: https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost/ у Роздiлi
"Звiти".
Затверджено до випуску та підписано
22.06.2017

року

Голова правління

Шлапак О.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Баландiна С.Д.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

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

11030

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 1 квартал 2017 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

4357

5025

Процентні витрати, що сплачені

-5169

-8109

Комісійні доходи, що отримані

2705

2073

Комісійні витрати, що сплачені

-647

-474

2

180

Результат операцій з іноземною валютою

480

-161

Інші отримані операційні доходи

56

130

Виплати на утримання персоналу, сплачені

-907

-724

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-1043

-1030

-166

-3090

-29

-26

280

3455

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

-3075

-4185

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

-142

-64

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

21

-91

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-97

321

10216

2259

-488

101

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

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

6520

-1320

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж

1400

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

-4040

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів

-42

Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

-2637

-40

Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності

-3503

-650

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

100

1464

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

480

-546

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

28673

33921

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

29153

33375

З примiтками до фiнансової звiтностi можна ознайомитись
https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost/ у Роздiлi "Звiти".
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(прізвище виконавця, номер телефону)
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Ярмоленко В.В.
(підпис, ініціали,
прізвище)

