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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23494714
1.4. Місцезнаходження емітента
01001, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 499-10-29, (044) 490-46-37
1.6. Електронна поштова адреса емітента
ssbo@alfabank.kiev.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2.2. Річна інформація опублікована у

2.3. Річна інформація розміщена
на власній сторінці

№78 (І частина) від 28 квітня 2012 Бюлетень Цінні папери
України
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

www.alfabank.com.ua/reports/emitent/
annual_report
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2012
(дата)

28.04.2012
(дата)

27.04.2012
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) інформація про державну реєстрацію емітента
в) банки, що обслуговують емітента
г) основні види діяльності
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток,
паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) 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
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. 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
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
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23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність
X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
X
27. Аудиторський висновок
X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
29. 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)
30. Примітки:
Примiтки:
Замiсть Серiї та номеру свiдоцтва про державну реєстрацiю вказано Серiя i номер виписки з єдиного державного
реєстру юридичних осiб i фiзичних осiб-пiдприємцiв.
До п. 1в - "Банки, що обслуговують емiтента" мається на увазi кореспондентський рахунок, МФО банку, в якому
емiтент має рахунок в iноземнiй валютi, мається на увазi SWIFT: CHASUS33XXX
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" є акцiонерним товариством, тому iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня
згiдно з Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
Iнформацiя щодо паспортних даних засновникiв емiтента вiдсутня, дата видачi паспорта 01.01.2001р. не
вiдповiдає дiйсностi
За звiтний 2011 рiк рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось, дивiденди не нараховувались i не
виплачувались, тому iнформацiя про дивiденди вiдсутня
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не здiйснював випуск дисконтних облiгацiй та цiльових (безпроцентних) облiгацiй, тому
iнформацiя за даними цiнними паперами - вiдсутня
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
паперами - вiдсутня

не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв, тому iнформацiя за даними цiнними

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiя за даними цiнними
паперами - вiдсутня
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, тому iнформацiя щодо
викупу власних акцiй вiдсутня
Емiтент є банкiвською установою, тому iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента, про обсяги
виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня
Емiтент не має гарантiї третьої особи за випусками боргових цiнних паперiв, тому iнформацiя у п. 12 вiдсутня.
У зв'язку iз технiчною неможливiстю розкриття iнформацiї в таблицi "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та
iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду", доповнюємо наступним:
Дата виникнення подiї 26.07.2011р.
Дата оприлюднення Повiдомлення у стрiчцi новин 26.07.2011р.
Вид iнформацiї: повiдомлення про несвоєчасне розкриття квартальної регулярної iнформацiї
Емiтент не проводив випуск iпотечних цiнних паперiв, у зв'язку з цим у звiтi вiдсутня iнформацiя по п.п. 15-19
змiсту
Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН, тому у звiтi вiдсутня iнформацiя по п.п. 20-24 змiсту
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не складає фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку
Банк не випускав цiльовi облiгацiї, у зв'язку з цим звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "АЛЬФА-БАНК
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
01001
3.1.5. Область, район
Київська обл. Шевченкiвський р-н
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Десятинна, 4/6
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
ААБ № 791295
3.2.2. Дата державної реєстрації
24.03.1993
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
4 639 120 959
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
4 639 120 959
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
Головне управлiння Нацiонального банку України по мiсту Києву i Київськiй областi
3.3.2. МФО банку
321024
3.3.3. Поточний рахунок
32004186201
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
3.3.5. МФО банку
CHASUS
3.3.6. Поточний рахунок
400940442
3.4. Основні види діяльності
65.12.0 - Iнше грошове посередництво
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Дата
Номер ліцензії
Дата
закінчення
Вид діяльності
Державний орган, що видав
(дозволу)
видачі
дії ліцензії
(дозволу)
1
2
3
4
5
На право надання банкiвських
№61
05.10.2011
Нацiональний банк України
Безстрокова
послуг, визначених частиною
третьою статтi 47 Закону України
"Про банки i банкiвську дiяльнiсть"
Опис
Лiцензiя видана безстроково.
Професiйна дiяльнiсть на
АГ 580010
22.11.2011
Державна комiсiя з цiнних
12.10.2012
фондовому ринку - дiяльнiсть з
паперiв та фондового ринку
торгiвлi цiнними паперами
України
(Андеррайтинг)
Опис
Емiтент планує подовжити термiн дiї лiцензiї в 2012 роцi.

Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами
(Дилерська дiяльнiсть)
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами
(Брокерська дiяльнiсть)
Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - Депозитарна
дiяльнiсть (Депозитарна дiяльнiсть
зберiгача цiнних паперiв)
Опис
Генеральна лiцензiя на здiйснення
валютних операцiй
Опис

АГ 580009

22.11.2011

Державна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
України

Емiтент планує подовжити термiн дiї лiцензiї в 2012 роцi.
АГ 580008
22.11.2011
Державна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
України
Емiтент планує подовжити термiн дiї лiцензiї в 2012 роцi.
АГ 580013
22.11.2011
Державна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
України
Емiтент планує подовжити термiн дiї лiцензiї в 2012 роцi.
№61
05.10.2011
Нацiональний банк України

12.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

Безстрокова

Лiцензiя видана на право здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання: Представництво Американської Торгiвельної Палати в Українi.
Місцезнаходження об'єднання: 03038, м. Київ, вул. Амосова, 12, 15 поверх, Бiзнес-центр "Горизонт Парк".
Американська торгiвельна палата розпочала свою дiяльнiсть в Українi в 1992 роцi.
Мiсiя Американської Торгiвельної Палати - об'єднувати провiднi компанiї та органiзацiї в Українi незалежно вiд
країни їхнього походження згiдно iз загальноприйнятними принципами.
Надавати платформу для ефективного спiлкування, обмiну iнформацiєю та досягнення спiльних цiлей компанiй членiв Американської Торгiвельної Палати.
Виступати на захист бiзнес спiльноти, яка керується чесними i вiдкритими принципами дiяльностi, що регулюється
чинним законодавством та сприяти розквiту пiдприємництва в Українi.
Забезпечувати доступ до iнформацiйних ресурсiв, контактної iнформацiї та послуг щодо бiзнес пiдтримки з метою
стимулювання iнвестицiй в Україну.
Емiтент являється дiючим членом Представництва на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Перша фондова торгiвельно-iнформацiйна система".
Місцезнаходження об'єднання: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31.
Асоцiацiя ПФТС є одним iз найчисельнiших та найбiльш авторитетних об'єднань професiйних учасникiв ринку
цiнних паперiв, що отримало визнання серед представникiв органiв державної влади та iнвесторiв на ринку цiнних
паперiв, як в Українi, так i за її межами . ПФТС заснована у лютому 1996 року i на сьогоднiшнiй день є одним iз
найчисельнiших та найбiльш авторитетних об'єднань професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, що отримало
визнання серед представникiв органiв державної влади та iнвесторiв на ринку цiнних паперiв, як в Українi, так i за її
межами.
Емiтент являється дiючим членом ПФТС на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз".
Місцезнаходження об'єднання: 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/2.
Асоцiацiю "Український Кредитно-Банкiвський Союз" створено з метою сприяння стабiльному розвитку i
дiяльностi банкiвської системи України, захисту прав та законних iнтересiв членiв Кредитно-Банкiвського Союзу,
надання їм всебiчної допомоги, забезпечення координацiї їх зусиль для вирiшення питань, що стоять перед
кредитно-грошовою системою.
Кредитно-Банкiвський Союз продовжує дiяльнiсть Асоцiацiї "Київський Банкiвський Союз" пiсля змiни її
найменування, згiдно з рiшенням Загальних Зборiв Асоцiацiї "Київський Банкiвський Союз" (протокол № б/н вiд
12.05.2005 р.), i є її правонаступником.
Емiтент являється дiючим членом Союзу на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий
Найменування об'єднання: Асоцiацiя українських банкiв.
Місцезнаходження об'єднання: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15.
Асоцiацiя українських банкiв створена в 1990 роцi як всеукраїнська недержавна, незалежна, добровiльна,
некомерцiйна органiзацiя. АУБ об'єднує дiючi в Українi комерцiйнi банки та представляє їх системнi iнтереси у
вiдносинах з Нацiональним банком, Верховною Радою, Адмiнiстрацiєю Президента, Кабiнетом Мiнiстрiв,
Державною податковою адмiнiстрацiєю, Верховним судом України, iншими державними та недержавними

установами та органiзацiями. Призначення АУБ полягає у сприяннi розвитку банкiвської системи України.
Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий
Найменування об'єднання: Європейська Бiзнес Асоцiацiя.
Місцезнаходження об'єднання: 04070, м. Київ, Андрiївський узвiз, 1А.
Європейська Бiзнес Асоцiацiя була заснована у 1999 роцi як форум для обговорення та вирiшення проблем, з якими
зустрiчаються бiзнесмени в Українi.
Сьогоднi Європейська Бiзнес Асоцiацiя є провiдною органiзацiєю мiжнародного бiзнесу в Українi та об'єднує
бiльше 750 європейських, українських та мiжнародних компанiй, пропонуючи їм:
Колективний захист iнтересiв у центральних та мiсцевих органах державного управлiння України, в iноземних та
мiжнародних органiзацiях; Можливiсть брати участь у процесi прийняття рiшень на рiвнi Європейського Союзу
через тiснi робочi стосунки з Європейською Комiсiєю та посольствами країн Європейського Союзу у Києвi;
Регулярну iнформацiйну пiдтримку щодо процесiв, якi впливають на ведення бiзнесу в Українi, а також семiнари та
презентацiї; Розважальнi та соцiальнi заходи, що надають можливiсть представникам європейської бiзнес спiльноти
зустрiчатися неформально та сприяти розвитку бiзнесу.
Як неприбуткове об'єднання юридичних осiб, Європейська Бiзнес Асоцiацiя бачить свою ключову мiсiю у
представництвi iнтересiв європейських та вiтчизняних iнвесторiв в Українi. Кроки, спрямованi на полiпшення
iнвестицiйного клiмату є основною справою Асоцiацiї з моменту її заснування.
Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий
Найменування об'єднання: Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв.
Місцезнаходження об'єднання: 01133, м.Київ, вул. Щорса, 32 б, примiщення 61.
Головними цiлями ПАРД є:
- 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;
- розробка i впровадження у дiяльнiсть членiв ПАРД єдиних норм, стандартiв i правил етичної i професiйної
поведiнки на фондовому ринку;
- утвердження взаємної довiри, надiйностi, порядностi та дiлового партнерства у взаємовiдносинах як
безпосередньо мiж членами ПАРД, так i мiж реєстраторами i депозитарiями (зберiгачами) та їх партнерами
(емiтентами, власниками цiнних паперiв (депонентами), номiнальними утримувачами, державними органами тощо);
- впровадження системи посередництва i вирiшення спорiв, що можуть виникати мiж членами ПАРД або мiж її
членами i третiми особами;
- вивчення i розповсюдження передового мiжнародного досвiду в галузi дiяльностi реєстраторiв i депозитарiїв,
налагодження мiжнародного спiвробiтництва;
- сприяння пiдвищенню квалiфiкацiї i професiоналiзму персоналу, що здiйснює реєстраторську та депозитарну
дiяльнiсть.
Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий
Найменування об'єднання: Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних систем "ЕМА".
Місцезнаходження об'єднання: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 37, офiс 2.
Асоцiацiя була створена 19 березня 1999р. українськими банками, членами платiжної системи Europay International
для координацiї розвитку ринку платiжних карток Maestro та MasterCard в Українi. 11 листопада 2004 Асоцiацiя
перейменована в Українську мiжбанкiвську Асоцiацiю членiв платiжних систем "ЕМА".
ЕМА переважно взаємодiє з мiжнародними платiжними системами i iншими системами, заснованими на
використаннi платiжних карт, що працюють за загальновизнаними мiжнародними стандартами.
Асоцiацiя вирiшує три головнi завдання:
1. Забезпечення функцiонування i вдосконалення системи колективної безпеки i спiльнi заходи щодо запобiгання
шахрайських дiй з використанням платiжних карт.
2. Забезпечення взаємодiї та представлення iнтересiв членiв Асоцiацiї в державних органах (НБУ, КМУ, ВРУ) з
питань розвитку карткових програм, юридичним та технологiчних питань карткового бiзнесу i безготiвкових
платежiв громадян;
3. Проведення освiтнiх компанiй для утримувачiв карт i торгових пiдприємств, пiдготовки i перепiдготовки
спiвробiтникiв банкiв i державних органiв, вiдповiдальних за весь спектр питань пов'язаних з безготiвковими
розрахунками з використанням платiжних карт. Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах.
Термiн участi - безстроковий

Найменування об'єднання: ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа".
Місцезнаходження об'єднання: 04070, м. Київ. вул. Межигiрська, 1.
На сьогоднiшнiй день до Групи УМВБ, створеної у 2009 роцi, входять ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна
бiржа", "Унiверсальна товарна бiржа, "Контрактовий дiм УМВБ", компанiя FTN Monitor Limited.
Мета дiяльностi Групи УМВБ - сприяння створенню на Українi цивiлiзованих засад функцiонування бiржового
ринку й формування сучасної ринкової iнфраструктури як невiд'ємної складової економiчної полiтики країни, з
метою надання суспiльству iндикаторiв стану та тенденцiй на фiнансовому на товарних ринках i дiєвих ринкових
механiзмiв регулювання Уряду.
Доктриною розвитку бiржi є створення єдиного нормативного та сучасного технологiчного простору щодо
здiйснення операцiй з фiнансовими iнструментами на бiржовому ринку та проведення клiрингу i розрахункiв за
ними з забезпеченням механiзмiв управлiння ризиками та системи гарантування виконання зобов'язань за
укладеними угодами.
На сьогоднi УМВБ є бiржею, яка здiйснює органiзацiю торгiвлi фiнансовими iнструментами (цiнними паперами,
репо, деривативами як фiнансовими, так i товарними) та розрахунки i клiринг за укладеними на бiржi угодами з
забезпеченням механiзмiв управлiння ризиками та системи гарантiй по виконанню угод.
Емiтент являється дiючим членом УМВБ на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий
Найменування об'єднання: Український процесiнговий центр "УПЦ".
Місцезнаходження об'єднання: 04073, м. Київ, пр-т Московський, 9, корпус 5А, а/с 65.
ЗАТ "Український процесiнговий центр" (UPC) - лiдер ринку процесiнгових та аутсорсiнгових послуг в Українi з
1997 року. UPC пропонує своїм клiєнтам послуги по обробцi карткових трансакцiй та широкий спектр
iнновацiйних продуктiв, якi сприяють пiдвищенню ефективностi роботи банка. Програмнi продукти UPC
дозволяють банкам отримати важливi переваги, змiцнити свої позицiї на ринку. Емiтент являється дiючим членом
UPC на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий
Найменування об'єднання: Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб.
Місцезнаходження об'єднання: 01034, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, 32 А.
Фонд є державною, спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї державного управлiння у сферi гарантування
вкладiв фiзичних осiб.
Основною цiллю дiяльностi Фонду в Українi є захист прав та iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв, фiлiй
iноземних банкiв.
Керiвним органом Фонду є адмiнiстративна рада, яка формується шляхом делегування до її
складу двох представникiв Кабiнету Мiнiстрiв Українi, двох представникiв Нацiонального банку Українi та одного
представника асоцiацiї банкiв.
Емiтент являється дiючим членом Фонду на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi".
Місцезнаходження об'єднання: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30.
Саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв - Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" була заснована 14
грудня 2004 року та здiйснює свою дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв на пiдставi Cвiдоцтва про реєстрацiю
об'єднання як саморегулiвної органiзацiї, що видано ДКЦПФР 14 червня 2005 року № 16.
Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi
здiйснюють торгiвлю цiнними паперами.
Асоцiацiя веде активну участь у розробках, внесеннi змiн та наданнi пропозицiй до нормативних актiв ДКЦПФР,
що стосуються реформування вiтчизняної фондової системи та створення передумов для формування в Українi
Iнтернет-трейдингу. Асоцiацiєю були наданi пропозицiї по системному, концептуальному внесенню змiн та
прийняттю нових, найбiльш актуальних для впорядкування органiзованого фондового ринку, нормативних
документiв.
Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українська Нацiональна Група Членiв та Користувачiв СВIФТ "УкрСВIФТ".
Місцезнаходження об'єднання: 04053, м. Київ. вул. Обсерваторна, 21А.
Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ iснує з 1993 року. Реєстрацiя юридичної особи в
формi Асоцiацiї УкрСВIФТ вiдбулася в червнi 2004 року. Асоцiацiя об'єднує членiв та користувачiв мiжнародної
системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом.
Головним органом Асоцiацiї є Загальнi збори. Керування дiяльнiстю Асоцiацiї вiдбувається Радою УкрСВIФТ, до
якої входять представники членiв та користувачiв СВIФТ на Українi. Поточна дiяльнiсть Асоцiацiї здiйснюється
Виконавчою дирекцiєю УкрСВIФТ. Членами асоцiацiї на сьогоднiшнiй день є 117 українських фiнансових установ.
Першi вiсiм українських банкiв було пiдключено до мережi СВIФТ у вереснi 1993 року. На сьогоднiшнiй день до
Нацiональної групи членiв i користувачiв входять 138 найбiльших банкiв та небанкiвських фiнансових установ
України. Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Фондове Партнерство".

Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, вул. Щорса, 31 (5-й поверх).
Асоцiацiя <Фондове Партнерство> (ранiше - Асоцiацiя ПФТС) створена в лютому 1996 року i на сьогоднiшнiй день
є одним iз найчисельнiших та найбiльш авторитетних об?єднань професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, що
отримало визнання серед представникiв органiв державної влади та iнвесторiв на ринку цiнних паперiв, як в
Українi, так i за її межами. Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах. Термiн участi безстроковий
Найменування об'єднання: Фондова бiржа "Перспектива".
Місцезнаходження об'єднання: 49000, м. Днiпропетровськ, вул., Ленiна, 30.
ПАТ <Фондова бiржа <Перспектива> створена у 2006 роцi для органiзацiї масових торгiв цiнними паперами в
Українi та впровадження Iнтернет-трейдингу. Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї на загальних умовах.
Термiн участi - безстроковий

Найменування об'єднання: Київська мiжнародна фондова бiржа.
Місцезнаходження об'єднання: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36В, 5-й поверх.
ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (далi - Бiржа) була зареєстрована Постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України № 341 вiд 15 травня 1995 року та Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (далi ДКЦПФР) вiд 3 липня 1997 року. Засновниками Бiржi є 27 недержавних юридичних осiб, серед яких ряд провiдних
комерцiйних банкiв та вiдомих операторiв фондового ринку України. Статутний фонд Бiржi - 25 000 000 грн.,
сформований за рахунок простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. Бiржа створена, як недержавний
ринковий iнститут загальнонацiонального значення для роботи на ринку цiнних паперiв, в основу органiзацiйної
структури якого покладенi свiтовi стандарти торгiвлi, що необхiднi для обслуговування мiжнародних потокiв
фiнансових iнструментiв. Дiяльнiсть Бiржi здiйснюється при використаннi найсучаснiшої методологiчної та
iнформацiйно-технiчної бази.
Починаючи з липня 1996 року Бiржа пiдтримує приватизацiйнi процеси в Українi шляхом проведення щотижневих
аукцiонних торгiв з продажу державних пакетiв акцiй пiдприємств, що приватизуються. Також Бiржа активно
займається розвитком вторинних торгiв цiнними паперами, де проводяться торги акцiями вiдкритих акцiонерних
товариств та iншими фiнансовими iнструментами мiж 78 брокерськими конторами Бiржi. З липня 1998 року Бiржа
почала дiяти, як саморегулiвна органiзацiя на фондовому ринку України та об'єднувала найбiльшу кiлькiсть
професiйних учасникiв фондового ринку - 236 торговцiв цiнними паперами. На сьогоднiшнiй день Бiржа вiдiграє
першорядну роль у розвитку бiржового ринку в Українi та протягом останнiх рокiв входить до трiйки фондових
бiрж України за обсягом торгiв i кiлькiстю виконаних бiржових угод. Емiтент являється дiючим членом Асоцiацiї
на загальних умовах. Термiн участi - безстроковий
Перспективним напрямом своєї роботи Бiржа вважає проведення лiстингу цiнних паперiв та iнших фiнансових
iнструментiв українських емiтентiв, формування так званого iнституту "блакитних фiшок", як однiєї з необхiдних
умов допуску до обiгу цiнних паперiв за кордоном, забезпечення прозоростi фондового ринку, досягнення високих
стiйких котирувань на цiннi папери України.

Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Незалежна Асоцiацiя Банкiв України".
Місцезнаходження об'єднання: 03150, м. Київ, Велика Василькiвська (Червоноармiйська), 72, 13-й поверх, оф. 25.
Завдання асацыацiї: всебiчно сприяти побудовi стабiльної фiнансової системи України, вирiшенню завдань
та проблем банкiвської системи для збiльшення прибутковостi бiзнесу та розвитку нацiональної економiки
Найменування об'єднання: ВГО "Асоцiацiя платникiв податкiв України".
Місцезнаходження об'єднання: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60.
Асоцiацiя платникiв податкiв України працює як надiйний партнер та захисник iнтересiв бiзнесу пiдприємцiв,
платникiв податкiв.
Основною метою дiяльностi АППУ є впровадження освiтнiх, органiзацiйних та наукових заходiв для захисту
законних економiчних, соцiальних та iнших спiльних прав та iнтересiв членiв Асоцiацiї, а також сприяння
створенню в Українi умов для становлення та прiоритетного розвитку нацiонального
пiдприємництва.
Основнi завдання Асоцiацiї:
_ захист законних прав платникiв податкiв, пiдвищення рiвня їх знань з метою сприяння добровiльнiй i своєчаснiй
сплатi податкiв, пiдвищення соцiального престижу українського платника податкiв;
_ представлення iнтересiв платникiв податкiв в органах державної влади, управлiння та мiсцевого самоврядування
при формуваннi та реалiзацiї державної податкової i економiчної полiтики;
_ сприяння створенню необхiдних правових та соцiальних умов для залучення до пiдприємницької дiяльностi та
створення робочих мiсць для таких категорiй населення як жiнки, молодь, звiльненi у запас вiйськовослужбовцi,

безробiтнi, тощо.
3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

1
Standard & Poor's International Services, Inc

Fitch Ratings CIS Ltd

Ознака
Дата визначення або
Рівень кредитного
рейтингового
поновлення
рейтингу емітента
агентства
рейтингової оцінки
або цінних паперів
(уповноважене,
емітента або цінних
емітента
міжнародне)
паперів емітента
2
3
4
міжнародне
Поновлення
uaBBBрейтингове агентство рейтингової оцінки
емітента 16.12.2011
міжнародне
Визначення
BBB-(ukr)
рейтингове агентство рейтингової оцінки
емітента 19.08.2011

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
Найменування юридичної
Код за ЄДРПОУ
належать
особи засновника та/або
засновника та/або
Місцезнаходження
засновнику та/або
учасника
учасника
учаснику (від
загальної кількості)
00000, Україна, Київська обл., iнф.
Акцiонерна страхова компанiя
iнф. вiдсу
вiдсутня р-н, iнф. вiдсутня, iнф.
0
"Остра-Київ"
вiдсутня
00000, Україна, Київська обл., iнф.
вiдсутня р-н, iнф. вiдсутня, iнф.
ТОВ "Почайна"
iнф. вiдсу
0
вiдсутня
00000, Україна, Київська обл., iнф.
Асоцiацiя мiжнародних
iнф. вiдсу
вiдсутня р-н, iнф. вiдсутня, iнф.
0
автомобiльних перевiзникiв
вiдсутня
00000, Україна, Київська обл., iнф.
Акцiонерне товариство
iнф. вiдсу
вiдсутня р-н, iнф. вiдсутня, iнф.
0
"Українська фiнансова група"
вiдсутня
Акцiонерне товариство
00000, Україна, Київська обл., iнф.
мiжнародне бiзнес-агенство
iнф. вiдсу
вiдсутня р-н, iнф. вiдсутня, iнф.
0
"Маркетинг-центр"
вiдсутня
00000, Україна, Київська обл., iнф.
ТОВ "Українська автомобiльна
iнф. вiдсу
вiдсутня р-н, iнф. вiдсутня, iнф.
0
компанiя"
вiдсутня
00000, Україна, Київська обл., iнф.
Редакцiя газети "Голос України"
iнф. вiдсу
вiдсутня р-н, iнф. вiдсутня, iнф.
0
вiдсутня
00000, Україна, Київська обл., iнф.
Мале колективне пiдприємство
iнф. вiдсу
вiдсутня р-н, iнф. вiдсутня, iнф.
0
"АСС"
вiдсутня
00000, Україна, Київська обл., iнф.
Коростишiвське районне
вiдсутня р-н, iнф. вiдсутня, iнф.
iнф. вiдсу
0
споживче товариство
вiдсутня
00000, Україна, Київська обл., iнф.
Коопзаготпром
iнф. вiдсу
вiдсутня р-н, iнф. вiдсутня, iнф.
0
вiдсутня
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
Прізвище, ім'я, по батькові
Серія, номер, дата видачі та найменування органу,
належать
фізичної особи
який видав паспорт
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)
Борейко Ольга Iванiвна
ВМ 498321 14.02.1998 Богунським РВ УМВС України в
0

Шеметенкова Марiя Єгорiвна
Крукiвська Iрина Вiкторiвна
Грицюк Катерина Дмитрiвна
Горобчук Вiктор Олексiйович
Стасюк Тетяна Миколаївна

Житомирськiй обл.
00 iнф. вiдсутня 01.01.2001 iнф. вiдсутня
00 iнф. вiдсутня 01.01.2001 iнф. вiдсутня
00 iнф. вiдсутня 01.01.2001 iнф. вiдсутня
00 iнф. вiдсутня 01.01.2001 iнф. вiдсутня
00 iнф. вiдсутня 01.01.2001 iнф. вiдсутня
Усього

0
0
0
0
0
0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
За звiтний 2011 рiк
- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв склала 3 895 осiб
- середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв (договори пiдряду) - 35 осiб
- особи, якi працюють за сумiсництвом - 5 осiб
- чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 449 осiб
фонд оплати працi за 2011рiк - 449 158,1 тис.грн.
Протягом 2011року фонд оплати працi збiльшився на 113 517,00 тис. грн.
Кадрова програмая банку вiдкриває можливостi кар'єрного росту та розвитку працiвникiв шляхом планування
дiяльностi, її оцiнки, навчання, що є запорукою та пiдгрунтям для динамiчного розвитку Банку
У кадровiй полiтицi Банку видiлено чотири основнi напрямки дiяльностi у сферi управлiння персоналом:
адмiнiструваннi та облiк кадрiв, розвиток персоналу, мотивацiя персоналу та забезпечення персоналом
У Банку постiйно дiє програма "Час iнiцiативних", вiдповiдно до якої щоквартально вiдзначаються кращi
працiвники Банку у рiзних номiнацiях, якi внесли пропозицiї та розробки, що покращили роботу Банку, за
результатами щорiчного конкурсу "Кращi з кращих" нагороджуються кращi працiвники пiдроздiлiв, також у Банку
постiйно дiють iншi мотивацiйнi програми, конкурси.
Банком прийнято Кодекс корпоративної етики ПАТ "Альфа-Банк", цiлями та завданням якого є:
1.1. Цiллю Кодексу корпоративної етики є визначення стандартiв дiяльностi ПАТ "Альфа-Банк" i поводження його
спiвробiтникiв, направлених на пiдвищення прибутковостi, фiнансової стабiльностi i ефективностi Банку та його
дочiрнiх, асоцiйованих компанiй.
1.2. Завданням Кодексу є:
- Закрiплення Мiсiї та Корпоративних цiнностей Банку.
- Забезпечення осмислення спiвробiтниками Банку персональної вiдповiдальностi перед Клiєнтами, дiловими
партнерами й акцiонерами Банку за виконання своїх посадових обов'язкiв, своєї ролi в реалiзацiї мiсiї Банку.
- Визначення основ вiдносин Банка с Клiєнтами, партнерами, органами державної влади, конкурентами та
спiвробiтниками.
- Захист iнтересiв Клiєнтiв, партнерiв i спiвробiтникiв Банку.
В банку постiйно дiють програми адаптацiї для нових спiвробiтникiв, котрi включають в себе електроннi курси,
тести та внутрiшнi тренiнги, а також поетапну програму навчання i пiдвищення квалiфiкацiї спiвробiтникiв, котрi
взаємодiють з клiєнтами.
Навчальнi програми, якi направленi на посилення професiйного рiвня спiвробiтникiв Банку та вдосконалення
iснуючих процедур контролю за 2011 рiк:
14-15.01.2011р.
Тренiнг на тему: "Реiнжинiринг кредитування МСБ"
Керiвники вiддiлiв МСБ
21-22.01.2011р.
Навчання спецiалiстiв роботi з касовими операцiями в операцiйному залi (а саме платоспроможнiсть грошових
банкнот, порядок обслуговування клiєнтiв з темпосейфом)
Спецiалiсти з кассово-розрахункового обслуговування, Операцiйний блок
25.01.2011р.
Семiнар на тему: "Функцiонування мiжбанкiвського валютного ринку (МВР) Україна. Вимоги щодо купiвлi та
використання iноземної валюти за поточними валютними i капiтальними операцiями"
Начальник управлiння валютного контролю, Департамент операцiйного обслуговування юридичних осiб,
Операцiйний блок
27.01.2011р.
Семiнар на тему "Розкриття iнформацiї емiтентами акцiй i облiгацiй, що знаходяться в лiстингу органiзатора
торгiвлi"
Начальник вiддiлу оформлення операцiй з цiнними паперами, Управлiння супроводження операцiй Казначейства,
Операцiйний блок

25-26.2011р.
Семiнар на тему: "Застосування методу ефективної ставки вiдсотка в порядку формування балансової вартостi та
облiку фiнансових iнструментiв банкiв"
Начальник вiддiлу по роботi за партнерами роздрiбного бiзнесу, Управлiння оформлення операцiй споживчого
кредитування та роздрiбного бiзнесу, Департамент оформлення розрахункових та кредитних операцiй, Операцiйний
блок
Заступник начальника управлiння оформлення операцiй корпоративного блоку, Операцiйний блок
05.02.2011р.
Навчання спiвробiтникiв роботi з касовими операцiями в операцiйному залi (а саме платоспроможнiсть грошових
банкнот, порядок обслуговування клiєнтiв з темпосейфом)
Спецiалiсти з кассово-розрахункового обслуговування, Операцiйний блок
08-09.02.2011р.
Навчання спiвробiтникiв роботi з програмою Strategy Design Studio (SDS) яка призначена для створення
скорингових карт i стратегiй прийняття рiшення за кредитними заявками.
Спiвробiтники Управлiння з контролю за ризиками фiзичних осiб, Департамент з управлiння ризиками то
Управлiння аналiтики та системної пiдтримки, Департамент стягнення кредитiв
15.02.2011р.
Навчання фахiвця з дилiнгових операцiй на валютних ринках
Начальник вiддiлу неторгових операцiй, Управлiння валютно-фiнансових операцiй, Блок Ринки Капiталiв
14.02-24.02.2011р.
Навчання спiвробiтника на курсах з питань професiйної дiяльностi з цiнними паперами (депозитарна дiяльнiсть)
Начальник депозитарного вiддiлу, Управлiння супроводу операцiй Казначейства, Операцiйний блок
17.02.2011р.
Семiнар на тему: "Практика впровадження положень Податкового Кодексу України"
Начальник управлiння податкового планування, облiку i звiтностi, Департамент бухгалтерського облiку та
звiтностi, Блок Фiнанси
22-23.02.2011 р.
Семiнар на тему: "Кредитний аналiз та оподаткування МСБ у розрiзi змiн податкового кодексу"
Заступник начальника Управлiння з питань моделювання i портфельного аналiзу, Департамент з управлiння
ризиками
03.03.2011р.
Семiнар на тему: "Актуальнi проблемi продитiї шахрайству у сферi Банкiвського кредитування"
Начальник вiддiлу безпеки кредитних технологiй, Управлiння безпеки технологiй роздрiбного бiзнесу, Департамент
економiчної безпеки, Блок Безпека
03.03.2011р.
Круглий стiл на тему: "Змiни в порядку здiйснення розрахункiв за iнвестицiйними операцiями iноземних iнвесторiв,
в т.ч. особливостi контролю iнвестицiйного рахунку в нацiональнiй валютi, передбачених змiнами"
Начальник вiддiлу по роботi з регiонами, Управлiння валютного контролю, Департамент операцiйного
обслуговування юридичних осiб, Операцiйний блок
15-18.03.2011р.
Комплексний цикл семiнарiв на тему: "Розробка та впровадження систем управлiння iнформацiйною безпекою
згiдно з мiжнародними стандартами ISO/IEC 27001&27002"
Начальник Управлiння iнформацiйної безпеки, Блоку Безпека; Начальник Управлiння аудиту iнформацiйних
систем, Департамент внутрiшнього аудиту; Керiвник проектiв Управлiння iнформацiйної безпеки, Блок Безпека
31.03.2011р.
Мiжнародний фiнансовий форум: "Створення цiнностей бiзнесу"
Фiнансовий Директор
12.03.2011р.
Семiнар на тему: "Побудова системи роботи iз ЗМI в компанiї. Взаємодiя зi спiкерами. Реалiзацiя PR-кампанiй"
Старший спецiалiст Департаменту корпоративних вiдносин та PR, Адмiнiстративний блок
24.03.2011р.
Семiнар на тему: "Казначейство: управлiння активами / пасивами i лiквiднiстю в банках"
Начальник Казначейського Управлiння, Блок Казначейство
25-26.03.2011р.
Тренiнг на тему: "Ефективнi переговори"
Спецiалiсти, керiвники вiддiлiв операцiйного блоку та роздрiбного бiзнесу
28.03.2011р.
Семiнар на тему "Новi змiни по вiдрядженнях працiвникiв пiсля 01.04.2011"
Начальник управлiння по розрахунках з персоналом, Департамент бухгалтерського облiку та звiтностi, Блок
Фiнанси

06-08.04.2011р.
Семiнар на тему: "Документарнi операцiї (акредитиви, гарантiї, iнкасо) та фiнансування мiжнародної торгiвлi
Начальник вiддiлу оформлення операцiй торгового фiнансування; Заступник начальнику вiддiлу оформлення
операцiй торгового фiнансування; Головний економiст вiддiлу оформлення операцiй торгового фiнансування,
Управлiння оформлення документарних операцiй, Департаменту операцiйного обслуговування юридичних осiб,
Операцiйний блок
07.04.2011р.
Семiнар "Електроннi грошi. Економiчна сутнiсть та законодавче регулювання. Нова редакцiя"
Заступник директора Блоку з питань роздрiбного бiзнесу, Блоку IТ; Керiвник проектiв Департаменту продуктiв
фiзичних осiб, Блок Роздрiбний бiзнес
14-15.04.2011р.
Курси з навчання "Адмiнiстрування пiдсистем " Цiннi папери ", " Банкiвськi операцiї " в АБС Б2
Ведучий спецiалiст вiддiлу супроводу автоматизованих банкiвських систем Департаменту супроводження
iнформацiйних систем, Блок Iнформацiйних технологiй
17-20.04.2011р.
Мiжнародна конференцiя країн СНД "Мiжнароднi банкiвськi операцiї"
Начальник вiддiлу валютно фiнансових операцiй, Управлiння фiнансових операцiй, Блок Ринка Капiталу
19.04.2011г.
Семiнар на тему: "Новий Закон України "Про виконавче провадження" в банкiвськiй дiяльностi. Актуальнi питання.
Нач.вiддiлу пiдтримки операцiй юридичних осiб, операцiйного Блоку; гол.юрисконсульт вiддiлу правового
забезпечення поточного бiзнесу та адмiнiстративно-господарської дiяльностi банку, юридичного департаменту
21.04.2011 р.
Тренiнг на тему: "Оптимiзацiя процесiв управлiння заборгованiстю клiєнтiв"
Спiвробiтники департаментiв з управлiння ризиками та стягнення кредитiв
27-28.04.2011р.
Семiнар на тему: "Управлiння проектами iз застосуванням Microsoft Project"
Керiвник проектiв Департаменту процесного i проектного управлiння, Блок роздрiбний бiзнес
28.04.2011 р.
Всеукраїнський мiжнародний V Форум "АГРО iндустрiя 2011"
Заступник Начальника Управлiння по роботi з пiдприємствами Агропромислового комплексу, блоку
корпоративний бiзнес
12.05.2011р.
Конференцiя на тему:" Мiжнароднi корпоративнi рiшення 2011: податковий кодекс i практика застосування,
юридичнi аспекти ведення бiзнесу в Українi"
Директор Юридичного департаменту, Адмiнiстративного блоку
16-18.05.2011р.
Курси з навчання адмiнiстраторiв роботi з "Автоматизованої банкiвською системою Б2."
Cпецiалiст вiддiлу супроводу автоматизованих банкiвських систем, Департаменту супроводження iнформацiйних
систем, Управлiння супроводу операцiйного дня банку, блок Iнформацiйних технологiй
18.05.2011р.
Фiнансовий монiторинг та захист касових операцiй, при обслуговуваннi депозитних рахункiв
Начальник управлiння аудита мережi, Департамент внутрiшнього аудита
19-20.05.2011р.
Курси з навчання "Адмiнiстрування пiдсистеми "Swift" в АБС Б2.
Провiдний фахiвець, вiддiлу супроводу автоматизованих банкiвських систем, Управлiння супроводу операцiйного
дня банку, блок Iнформацiйних технологiй
19-20.05.2011р.
Тренiнг на тему: "Основи менеджменту"
Начальники вiддiлiв, керiвники проектiв Роздрiбного бiзнесу
20.05.2011р.
Семiнар "Управлiння робочою нагрузкою в операцiйному блоцi банка".
Директор Департаменту оформлення розрахункових i кредитних операцiй, Операцiйний блок
21-22.05.2011р.
Семiнар "Основи фiнансового менеджменту: аналiз фiнансової звiтностi i дiагностика фiнансового стану
пiдприємства"
Начальник Управлiння розрахункових кредитних продуктiв, Департамент корпоративних розрахункiв.
24-27.05.2011р.
Семiнар на тему: "Дiяльнiсть банкiвської системи пiсля вступу в силу нової редакцiї ЗУ "Про запобiгання та
протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом"
Начальник Управлiння фiнансового мониторинга, Департамент комплаєнс-контроля

30.05.-3.06.2011р.
Семiнар-практикум на тему: "O10gDBA-I: Основи адмiнiстрування Oracle 10g, частина I"
головний спецiалiст, Вiддiл iнформацiйного забезпечення, Управлiння iнформацiйної безпеки
09.06.2011р.
Семiнар на тему: "Окремi питання валютного регулювання"
начальник вiддiлу правового забезпечення фiнансових проектiв i операцiй, Управлiння правового забезпечення
проектiв, мiжнародних операцiй i складних угод, юридичний департамент
15.06.2011р.
Семiнар на тему: "Адмiнiстративне управлiння портфелем боргових зобов'язань при здiйсненнi банками
факторингових операцiй"
Начальник Управлiння розрахункових кредитних продуктiв, Департамент корпоративних розрахункiв.
16.06.2011р.
Семiнар на тему: "Вдосконалення ризик-менеджменту та прозоростi банку через впровадження вимог базельського
комiтету (Базель II,Базель III)
начальник вiддiлу управлiння ринковими ризиками, Управлiння ринковими ризиками i ризиками контрагентiв,
Департамент з управлiння ризиками
16-17.06.2011р.
VIII Облiгацiйний конгрес країн СНД i Балтiї
директор Блоку ринки капiталу, начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами
23.06.2011р.
Семiнар на тему: "Складання звiтностi за I пiврiччя. Особливостi оподаткування банкiвських установ".
головний економiст, вiддiл методологiї та податкового планування, Управлiння податкового планування, облiку та
звiтностi, Департамент бухгалтерського облiку та звiтностi
12-13.07.2011р.
Семiнар-поактикум на тему "Удосконалення системи управлiння Комерцiйними банка на основi опису та
оптимiзацiї процесiв"
Керiвник проектiв проектного офiсу Департаменту процесного та проектного управлiння, Роздрiбного Блоку
12-14.07.2011р.
Семiнар на тему: "Застосування методу ефективної ставки вiдсотка в порядку формування балансової вартостi та
облiку фiнансових iнструментiв банку"
Керiвник проектiв Департаменту впровадження Т 24, Блоку Iнформацiйних технологiй
21-22.07.2011р.
Семiнар на тему "Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi для банкiв"
6 спiвробiтникiв Блоку Фiнанси, спецiалiсти Департаменту МСФЗ та управлiнського облiку та звiтностi та
Департаменту планування та фiнансового аналiзу
22.07.2011р.
Семiнар-практикум "Змiни в облiку операцiй з основними засобами та нематерiальними активами"
начальник вiддiлу методологiї та податкового планування блоку Фiнанси
16.08.2011р.
Семiнар щодо отримання роз'яснень вiд НБУ по новiй Постановi №174 "Iнструкцiя про порядок ведення касових
операцiй банками України"
Начальник вiддiлу касових операцiй та грошового обiгу Департаменту оформлення розрахункових i кредитних
операцiй, Операцiйного Блоку
26.08.2011р.
Семiнар на тему "Нелегальне ПЗ: практика проходження перевiрок на легальнiсть програмного забезпечення"
Начальник вiддiлу правового забезпечення амiн.-господарської дiяльностi, Юридичного департаменту
8-9.10.2011р.
Тренiнг на тему: "Майстернiсть продажiв в сегментi люкс"
Департамент персональних рiшень, Роздрiбний бiзнес
10.10.2011р.
Семiнар на тему: "Облiк кредитних операцiй банкiв згiдно з вимогами НБУ та особливостi їх застосування на
практицi. Актуальнi питання бухгалтерського облiку закриття кредитної заборгованостi"
Вiддiл супроводження кредитних операцiй корпоративного блоку, Операцiйний блок
14.10.2011р.
Тренiнг на тему: "Фiнансування мiжнародної торгiвлi. Види i практика роботи"
Вiддiл правового забезпечення фiн.проектiв i операцiй, Юридичний департамент
14-15.10.2011р.
"Львiвський Економiчний форум"
Адмiнiстративний блок та Корпоративний бiзнес
21.10.2011р.

Семiнар на тему: "Судова практика розгляду спорiв, що виникають з кредитних правовiдносин"
Управлiння судового захисту, Юридичний департамент
25.10.2011р.
Семiнар на тему: "Порядок реєстрацiї i лiцензування банкiв, вiдкриття вiдокремлених пiдроздiлiв. Порядок
розкриття iнформацiї про структуру власностi"
Управлiння правового забезпечення банкiвської дiяльностi, Юридичний департамент
26.10.2011р.
Семiнар на тему: "Мiжнародне консорцiумне кредитування. Юридичнi та практичнi аспекти отримання
консорцiумних кредитiв вiд нерезидентiв"
Управлiння правового забезпечення активних операцiй, Юридичний Департамент
27.10.2011р.
Семiнар на тему: "Реформа земельного законодавства: ринок землi, державний земельний кадастр, нова система
реєстрацiї прав на нерухомiсть"
Управлiння правового забезпечення активних операцiй
Електроннi навчальнi програми, якi направленi на посилення професiйного рiвня спiвробiтникiв Банку та
вдосконалення iснуючих процедур
Сiчень, 2011 року
Органiзацiя роботи спецiалiста з кассово-розрахункового обслуговування, порядок обслуговування клiєнтiв з
темпосейфом
Спецiалiсти з кассово-розрахункового обслуговування (408 спiвробiтникiв)
Лютий, 2011 року
Порядок звернень до регiональних керiвникiв з операцiйної дiяльностi та регiональних керiвникiв з валютного
контролю. Робота в системi E-operation.URKO
Директора вiддiлень, Начальники вiддiлiв МСБ (125 спiвробiтникiв)
Квiтень - травень, вересень 2011року
Порядок регiстрацiї и реагування на iнцидентi операцiйних ризикiв.
Всi спiвробiтники Банку на протязi квiтень - травень 2011року (2600 спiвробiтникiв)

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайльо Вiкторiя Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 313202 13.01.2000 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження
1971
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 16.05.2000р. - Заступник Голови Правлiння АКБ "Київiнвестбанк ("ЗАТ " Альфа - Банк")
з 03.01.2006р. - Заступник Генерального директора, Фiнансовий директор ТОВ "Альфа-Капiтал"
з 18.09.2006р. - виконуюча обов'язки Генерального директора ТОВ "Альфа-Капiтал"
з 01.06.2009р. - Генеральний директор ТОВ "Альфа-Капiтал"
З 30.07.2009р. по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
з 30.07.2009р. - виконуюча обов'язки Голови Правлiння
з 18.09.2009р. - Голова Правлiння
6.1.8. Опис
Голова Правлiння керує роботою Правлiння i має право представляти Банк без довiреностi у вiдносинах з
iншими банками, органами державної влади, управлiння, мiсцевого самоврядування, iншими фiзичними або

юридичними особами, укладати i пiдписувати вiд iменi Банку будь-якi угоди, видавати довiреностi, вчиняти iншi
юридичнi акти i розпоряджатися майном i коштами Банку з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та
Положеннями про органи управлiння Банку. Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня.
Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Луканов Олександр Костянтинович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
45 09 444232 26.12.2007 Вiддiленням по району Басманний ОУФМС по м. Москвi у ЦАО
6.1.4. Рік народження
1962
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 03.01.1996р. - КIБ "Альфа-Банк" ( ВАТ "Альфа-Банк"):
З 03.01.1996р. начальник Кредитного управлiння ";
з 17.06.1999р. - Заступник Голови Правлiння ВАТ "АЛЬФА-БАНК",
З 01.02.2006р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 01.02.2006г. - Заступник голови Спостережної Ради, Президент
З 30.11.2009р. - Президент, Головний керуючий директор
6.1.8. Опис
Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про
Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе
персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i
Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв
несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член
Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього
обов'язкiв.Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi,
визначеному Спостережною Радою. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соломiєнко Тамара Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 223459 23.06.1996 Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi
6.1.4. Рік народження
1956
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 05.12.2001р. по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 05.12.2001р. - Начальник Управлiння розвитку корпоративного бiзнесу
З 01.11.2006р. - заступник Директора з корпоративного бiзнесу
З 12.03.2009р. - Операцiйний директор з супроводження казначейства та корпоративного бiзнесу
6.1.8. Опис
Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про
Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе
персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i

Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв
несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член
Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього
обов'язкiв. Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi,
визначеному Спостережною Радою Банку Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Половко Сергiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 611373 21.10.1997 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження
1976
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 08.02.2001р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
з 25.09.2001р. - начальник Юридичного управлiння
з 01.09.2006р. - Директор з правових питань
з 22.09.2009р. - Директор з правових питань та по роботi з проблемними активами
6.1.8. Опис
Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про
Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе
персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i
Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв
несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член
Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього
обов'язкiв. Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi,
визначеному Спостережною Радою Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лук'янчук Олена Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВМ 247543 04.12.1996 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
6.1.4. Рік народження
1974
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 26.03.2002р. по 01.07.2005р. АБ "IНГ Банк Україна":
З 26.03.2002р. - начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту
З 04.07.2005р. по 26.03.2007р. ТОВ "Унiверсальний комерцiйний банк "Лiдер" (ТОВ "Банк Ренесанс Капiтал")
З 04.07.2005р. - начальник Управлiння внутрiшнього контролю
З 17.07.2006р. - Директор Департаменту операцiйних технологiй, Заступник Голови Ради Директорiв
З 27.03.2007р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 27.03.2007р. - Заступник Голови Правлiння - Директор Операцiйного блоку
З 12.03.2009р. - Заступник Голови Правлiння - Операцiйний директор з супроводження роздрiбного, малого та
середнього бiзнесу
6.1.8. Опис

Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про
Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе
персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i
Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв
несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член
Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього
обов'язкiв. Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi,
визначеному Спостережною Радою Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Качмарек Пiотр Януш
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АТ 4510762 31.10.2007 Республiка Польща
6.1.4. Рік народження
1966
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 14.02.2003р. по 09.09.2006р. Банк "Лукас Банк" (Польща), член Спостережної Ради
З 20.11.2006р. - по 20.10.2008р. АТ " Iндекс Банк" - перший заступник Голови Правлiння
З 13.11.2008р. - по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 13.11.2008р. - директор роздрiбного бiзнесу
6.1.8. Опис
Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про
Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе
персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i
Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв
несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член
Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього
обов'язкiв. Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi,
визначеному Спостережною Радою Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стрекаль Тетяна Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 217597 04.07.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження
1968
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 02.01.2003р. - АТ "ВАТ-Прилуки", менеджер вiддiлу управлiння персоналом
З 07.11.2005р. - по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 07.11.2005р. - директор з управлiння персоналом
6.1.8. Опис
Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про
Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе
персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i

Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв
несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член
Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього
обов'язкiв. Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi,
визначеному Спостережною Радою Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Наумов Валерiй Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
45 98 278748 25.10.1999 Богунським ВВС МР "Бескудниково" м. Москви
6.1.4. Рік народження
1974
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 02.09.2004р. по 30.03.2009р. АКБ "Союз" (ВАТ):
З 02.09.2004р. - Радник Голови Правлiння
З 20.10.2004р. - Заступник Голови Правлiння
З 16.04.2009р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 16.04.2009р. - Директор з управлiння ризиками
6.1.8. Опис
Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про
Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе
персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i
Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв
несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член
Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього
обов'язкiв. Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi,
визначеному Спостережною Радою Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єржаховський Микола Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 521002 05.10.2000 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження
1972
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 26.08.2005р. по 07.06.2007р. ЗАТ "Iнвестицiйна компанiя "ХХI столiття":
З 26.08.2005р. - Iнвестицiйний директор
З 12.10.2005р. Голова Правлiння
З 10.03.2006р. - Генеральний директор
З 01.10.2007р. - ТОВ "Конкорд Капiтал", директор по iнвестицiйним проектам
З 02.02.2008р. - Адвокатське об'єднання "Адвокатська група "Альянс", Президент
З 25.08.2009р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 25.08.2009р. - Директор Блоку "Iнвестицiйний"
З 08.12.2011 - Директор Департаменту iнвестицiй в будiвельнi проекти

6.1.8. Опис
Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про
Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе
персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i
Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв
несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член
Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього
обов'язкiв. Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi,
визначеному Спостережною Радою Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Костючок Олег Олексiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 915036 06.11.1998 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження
1977
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 07.11.2005р. по 24.11.2006р. ТОВ "Ернст енд Янг"
З 07.11.2005р. - старший бухгалтер
З 03.07.2006р. - провiдний економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi
З 27.11.2006р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 27.11.2006р - начальник Управлiння фiнансового контролiнгу
З 05.05.2008р. - директор Департаменту фiнансового контролiнгу
З 23.10.2009р. - Фiнансовий директор
6.1.8. Опис
Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про
Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе
персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i
Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв
несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член
Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього
обов'язкiв. Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi,
визначеному Спостережною Радою Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лiсовенко Вiталiй Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 235048 22.08.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження
1972
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 28.03.2005р. по 04.08.2006р. Мiнiстерство фiнансiв України , заступник Мiнiстра фiнансiв України
З 08.08.2006р. по 06.12.2010р. ВАТ (ПАТ) "Державний експортно-iмпортний банк України"
З 08.08.2006р. - в.о. члена Правлiння
З 27.12.2006р. - член Правлiння

З 04.11.2010р. - керiвник iнновацiйних проектiв
З 07.12.2010р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк"
З 07.12.2010р. - директор корпоративно-iнвестицiйного бiзнесу
З 27.01.2011р. - директор корпоративного бiзнесу
6.1.8. Опис
Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про
Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе
персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i
Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв
несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член
Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього
обов'язкiв. Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi,
визначеному Спостережною Радою Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iзутiн Володимир Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
45 05 258159 28.02.2003 ВВС "Тропарьово-Нiкулiно" м. Москви
6.1.4. Рік народження
1967
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 26.01.2007р. по 05.02.2009р. АКБ "Союз":
З 26.01.2007р. - Радник Голови Правлiння
З 20.03.2007р. - Заступник Голови Правлiння
З 28.12.2007р. - Голова Правлiння Банку
З 07.12.2011р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк"
З 07.12.2011р. - Перший Вiце-Президент
6.1.8. Опис
Член Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi законодавства України, Статуту Банку, Положення про
Правлiння, а також рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Член Правлiння несе
персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ним рiшення, за виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв i
Спостережної Ради Банку. Член Правлiння у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв
несе дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Член
Правлiння несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на нього
обов'язкiв. Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi,
визначеному Спостережною Радою Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гладченко Любов Борисiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 682543 05.02.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження
1961
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 11.09.2000р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк", АКБ "Київiнвестбанк"):
З 11.09.2000р. - начальник вiддiлу операцiйного обслуговування корпоративних клiєнтiв Управлiння
корпоративного бiзнесу;
з 01.03.2001р. - начальник вiддiлу обслуговування корпоративних клiєнтiв Управлiння розвитку корпоративного
бiзнесу;
з 03.06.2002р. - Начальник Управлiння обслуговування клiєнтiв;
з 11.09.2002р. - Головний бухгалтер
з 01.10.2008р. - Головний бухгалтер - Директор Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi.
6.1.8. Опис
Головний бухгалтер Банку вiдповiдає за органiзацiю контролю за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi
здiйснюються банком; складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; пiдготовку пропозицiй
стосовно планових показникiв дiяльностi Банку; вирiшення iнших питань поточної дiяльностi Банку в межах своєї
компетенцiї. Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi,
визначеному Спостережною Радою Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Голова Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петро Авен
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----------- 01.01.2001 ----------------------------6.1.4. Рік народження
1955
6.1.5. Освіта
Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, кандидат економiчних наук
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 1994р. по червень 2011р. Президент "Альфа-Банк" Росiйська Федерацiя
6.1.8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю.
Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня
Голова Спостережної Ради керує роботою Ради, що включає в себе головування на засiданнях Ради (крiм заочних);
здiйснення контролю за виконанням рiшень Ради; здiйснення iнших функцiй, необхiдних для органiзацiї дiяльностi
Ради у межах її повноважень. Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена
винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iльдар Карiмов
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----------- 01.01.2001 ----------------------------6.1.4. Рік народження
1961
6.1.5. Освіта
Економiчний факультет Московський державний унiверситет iм. М. Ломоносова, кандидат економiчних
наук
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
1991-1994 рр. - науковий спiвробiтник Мiжнародного iнституту прикладного системного аналiза
(Люксембург, Австрiя)
6.1.8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю.

Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Член Спостережної Ради зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства, Статуту Банку, рiшень Загальих Зборiв,
Положення про Спостережну Раду та iнших внутрiшнiх документiв Банку; особисто брати участь в усiх засiданнях
Ради; сприяти розвитку Банку; виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Ради. Член Ради
вiдповiдає за виконнання своiх обов'язкiв вiдповiдно до чинного законодавства України, а також несе майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку порушенням покладених на нього обов'язкiв. Iнформацiя про займання
посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння
Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андрiй Косогов
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----------- 01.01.2001 ----------------------------6.1.4. Рік народження
1961
6.1.5. Освіта
Московський енергетичний iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 2003-2007р. Голова Ради директорiв "АльфаСтрахування"
6.1.8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю.
Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Член Спостережної Ради зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства, Статуту Банку, рiшень Загальих Зборiв,
Положення про Спостережну Раду та iнших внутрiшнiх документiв Банку; особисто брати участь в усiх засiданнях
Ради; сприяти розвитку Банку; виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Ради. Член Ради
вiдповiдає за виконнання своiх обов'язкiв вiдповiдно до чинного законодавства України, а також несе майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку порушенням покладених на нього обов'язкiв. Iнформацiя про займання
посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння
Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олексiй Марей
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----------- 01.01.2001 ----------------------------6.1.4. Рік народження
1977
6.1.5. Освіта
Економiчний факультет Московського авiацiйного iнституту
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 1999 по 2004р. компанiя Danonе, менеджер по розвитку бiзнесу i регiональний менеджер з продажу
6.1.8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю.
Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня
Член Спостережної Ради зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства, Статуту Банку, рiшень Загальих Зборiв,
Положення про Спостережну Раду та iнших внутрiшнiх документiв Банку; особисто брати участь в усiх засiданнях

Ради; сприяти розвитку Банку; виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Ради. Член Ради
вiдповiдає за виконнання своiх обов'язкiв вiдповiдно до чинного законодавства України, а також несе майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку порушенням покладених на нього обов'язкiв. Iнформацiя про займання
посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння
Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Эрнест Галiєв
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----------- 01.01.2001 ----------------------------6.1.4. Рік народження
1972
6.1.5. Освіта
Харькiвський державний унiверситет, спецiальнiсть "Економiчна iнформатика та автоматизованi системи
управлiння, кандидат економiчних наук
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2006-2009 рр. член Спостережної Ради АКIБ "УкрСиббанк"
6.1.8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю.
Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня
Член Спостережної Ради зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства, Статуту Банку, рiшень Загальих Зборiв,
Положення про Спостережну Раду та iнших внутрiшнiх документiв Банку; особисто брати участь в усiх засiданнях
Ради; сприяти розвитку Банку; виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Ради. Член Ради
вiдповiдає за виконнання своiх обов'язкiв вiдповiдно до чинного законодавства України, а також несе майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку порушенням покладених на нього обов'язкiв. Iнформацiя про займання
посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння
Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андрiй Баранов
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----------- 01.01.2001 ----------------------------6.1.4. Рік народження
1968
6.1.5. Освіта
Wharton School of Business (США, Фiладельфiя), MBА, спецiалiзацiя Фiнанси та стратегiчне управлiння
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
1999-2002рр. Старший консультант, керiвник проектiв компанiї McKinsey&Company
6.1.8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю.
Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня
Член Спостережної Ради зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства, Статуту Банку, рiшень Загальих Зборiв,
Положення про Спостережну Раду та iнших внутрiшнiх документiв Банку; особисто брати участь в усiх засiданнях
Ради; сприяти розвитку Банку; виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Ради. Член Ради
вiдповiдає за виконнання своiх обов'язкiв вiдповiдно до чинного законодавства України, а також несе майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку порушенням покладених на нього обов'язкiв. Iнформацiя про займання
посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння
Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олексiй Савченко
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----------- 01.01.2001 ----------------------------6.1.4. Рік народження
1971
6.1.5. Освіта
Бiзнес школа IMD (Лозанна, Швейцарiя), школа природнiх наук Wayne State University (Детройт, США),
хiмiчний факультет МДУ iм. М.В. Ломоносова
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 2006 по 2008 Директор по стратегiчному та органiзацiйному розвитку Адмiнiстративний Директор в RDI
Group
6.1.8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю.
Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня
Член Спостережної Ради зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства, Статуту Банку, рiшень Загальих Зборiв,
Положення про Спостережну Раду та iнших внутрiшнiх документiв Банку; особисто брати участь в усiх засiданнях
Ради; сприяти розвитку Банку; виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Ради. Член Ради
вiдповiдає за виконнання своiх обов'язкiв вiдповiдно до чинного законодавства України, а також несе майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку порушенням покладених на нього обов'язкiв. Iнформацiя про займання
посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння
Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павло Назар'ян
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----------- 01.01.2001 ----------------------------6.1.4. Рік народження
1972
6.1.5. Освіта
Московський Державний технiчний унiверситет iм. Н.Э. Баумана, спецiальнiсть "оптичнi пристрої та
системи", Мiжнародна академiя маркетингу та менеджменту, Москва, за спецiальнiстю "Фiнанси та кредит",
Лондонська Бiзнес Школа, Лондон, Великобританiя
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 1999 по 2002 головний фiнансовий Директор мiжнародної мережi групи "Альфа-Банк"
6.1.8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю.
Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня
Член Спостережної Ради зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства, Статуту Банку, рiшень Загальих Зборiв,
Положення про Спостережну Раду та iнших внутрiшнiх документiв Банку; особисто брати участь в усiх засiданнях
Ради; сприяти розвитку Банку; виконувати персональнi доручення, покладенi на них Головою Ради. Член Ради
вiдповiдає за виконнання своiх обов'язкiв вiдповiдно до чинного законодавства України, а також несе майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку порушенням покладених на нього обов'язкiв. Iнформацiя про займання
посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Органами управлiння
Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комиссiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данило Смiрнов
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----------- 01.01.2001 ----------------------------6.1.4. Рік народження
1969
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Альфа Банк", Начальник Управлiння внутрiшнього аудиту
6.1.8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю.
Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Голова Ревiзiйної комiсiї керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Рерiзiйна комiсiя контролює дотримання Банком
законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i
зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; виносить на Загальнi Збори або
Спостережнiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної Комiсiї, якi стосуються
фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному
Спостережною Радою Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комиссiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитро Запольський
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- ----------- 01.01.2001 ----------------------------6.1.4. Рік народження
1965
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iнформацiя вiдсутня
6.1.8. Опис
Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю.
Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.
Як член Ревiзiйної комiсiї, контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї
Загальним Зборам; виносить на Загальнi Збори або Спостережнiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань,
вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної Комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту
iнтересiв клiєнтiв
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня. Iнформацiя про займання посад на iнших
пiдприємствах вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Главацький Андрiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

КС 421765 06.08.2010 Органи влади республiки Кiпр
6.1.4. Рік народження
1977
6.1.5. Освіта
Київський Нацiональний Економiчний Унiверситет, Магiстр по Банкiвському Менеджменту, Фiнанси та
Кредит (МВМ), Бакалавр з Економiки (ВА)
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2000-2001 LLC Alfa-Capital Kiev, Ukraine. Manager of Back-Ofice Department.
2001-2002 CJSJ Alfa-Bank Ukraine Kiev, Ukraine. Manager of Back-Ofice Department
6.1.8. Опис
Як член Ревiзiйної комiсiї, контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових
актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї
Загальним Зборам; виносить на Загальнi Збори або Спостережнiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань,
вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної Комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту
iнтересiв клiєнтiв
Iнформацiя про займання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової
особи вiдсутня. Виплачена винагорода - в розмiрi, визначеному Спостережною Радою Банку. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані
фізичної особи
Прізвище, ім'я, по
(серія, номер, дата
батькові фізичної
Дата
Кількість
видачі, орган, який
Посада
особи або повне
внесення до
акцій
видав) або
найменування
реєстру
(штук)
ідентифікаційний
юридичної особи
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
Голова Правлiння
Михайльо Вiкторiя
СО 313202
0
Вiкторiвна
13.01.2000
Мiнським РУ ГУ
МВС України в м.
Києвi
Член Правлiння
Луканов Олександр
45 09 444232
0
Костянтинович
26.12.2007
Вiддiленням по
району Басманний
ОУФМС по м.
Москвi у ЦАО
Член Правлiння
Соломiєнко Тамара
СН 223459
0
Iванiвна
23.06.1996
Мiнським РУГУ
МВС України у
м.Києвi
Член Правлiння
Половко Сергiй
СН 611373
0
Миколайович
21.10.1997
Ватутiнським РУ ГУ
МВС України в м.
Києвi
Член Правлiння
Лук'янчук Олена
ВМ 247543
0
Петрiвна
04.12.1996
Богунським РВ
УМВС України в
Житомирськiй
областi
Член Правлiння
Качмарек Пiотр
АТ 4510762
0
Януш
31.10.2007
Республiка Польща
Член Правлiння
Стрекаль Тетяна
СН 217597
0
Володимирiвна
04.07.1996
Шевченкiвським РУ
ГУ МВС України в

Кількість за видами акцій
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явника

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Наумов Валерiй
Сергiйович

Член Правлiння

Єржаховський
Микола Петрович

Член Правлiння

Костючок Олег
Олексiйович

Член Правлiння

Лiсовенко Вiталiй
Васильович

Член Правлiння

Iзутiн Володимир
Васильович

Головний бухгалтер

Гладченко Любов
Борисiвна

Голова
Спостережної Ради

Петро Авен

Член Спостережної
Ради

Iльдар Карiмов

Член Спостережної
Ради

Андрiй Косогов

Член Спостережної
Ради

Олексiй Марей

м. Києвi
45 98 278748
25.10.1999
Богунським ВВС
МР "Бескудниково"
м. Москви
СО 521002
05.10.2000
Радянським РУ ГУ
МВС України в м.
Києвi
СН 915036
06.11.1998
Московським РУ ГУ
МВС України в м.
Києвi
СН 235048
22.08.1996
Печерським РУ ГУ
МВС України в м.
Києвi
45 05 258159
28.02.2003 ВВС
"ТропарьовоНiкулiно" м. Москви
СН 682543
05.02.1998
Харкiвським РУ ГУ
МВС України в м.
Києвi
-- ----------01.01.2001 ----------------------------- ----------01.01.2001 ----------------------------- ----------01.01.2001 ----------------------------- ----------01.01.2001 ----------------------------

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Член Спостережної
Ради

Эрнест Галiєв

Член Спостережної
Ради

Андрiй Баранов

Член Спостережної
Ради

Олексiй Савченко

Член Спостережної
Ради

Павло Назар'ян

Голова Ревiзiйної
комиссiї

Данило Смiрнов

Член Ревiзiйної
комиссiї

Дмитро Запольський

Член Ревiзiйної
комiсiї

Главацький Андрiй
Миколайович

Найменування
юридичної особи
Компанiя "ABH
Ukraine Limited"

Вiдкрите акцiонерне
товариство "АльфаБанк", Росiя

Прізвище, ім'я, по

-- ----------01.01.2001 ----------------------------- ----------01.01.2001 ----------------------------- ----------01.01.2001 ----------------------------- ----------01.01.2001 ----------------------------- ----------01.01.2001 ----------------------------- ----------01.01.2001 ---------------------------КС 421765
06.08.2010 Органи
влади республiки
Кiпр

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
Усього
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Від
Кількість за видами акцій
Дата
Кількість
загальної
Ідентифікаційний
ПривілейоМісцезнаходження
внесення
акцій
кількості
Прості
Прості на
Привілейокод за ЄДРПОУ
вані на
до реєстру
(штук)
акцій (у
іменні
пред'явника
вані іменні
пред'явника
відсотках)
000000000
1066, Республiка
03.08.2006
877 036
80,1014
877 036
0
0
0
Кiпр, Київська обл., ---------- р-н, Нiкосiя,
Темiстоклес Дервi, 5,
Еленiон Бiлдiнг, 2-й
поверх
000000000
10707, Росiйська
09.07.2010
217 871
19,8986
217 871
0
0
0
Федерацiя, Київська
обл., ----------- р-н,
107078, м. Москва,
вул. Каланчевська, б.
27
Серія, номер, дата видачі паспорта,
Дата
Кількість
Від
Кількість за видами акцій

батькові фізичної
особи

найменування органу, який видав паспорт

внесення
до реєстру

Усього

акцій
(штук)

1 094 907

загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
100

Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явника

1 094 9
07

0

0

0

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

8. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові
X

позачергові

27.04.2011
99,99
1)
Призначення лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.
2)
Затвердження звiту про основнi напрямки дiяльностi ПАТ "АЛЬФА-БАНК" в
2010 роцi й визначення основних напрямкiв дiяльностi ПАТ "АЛЬФА-БАНК" в 2011 роцi.
3)
Затвердження результатiв дiяльностi ПАТ "Альфа-Банк" в 2010 роцi.
4)
Затвердження звiту й висновкiв Ревiзiйної Комiсiї про результати перевiрки
дiяльностi ПАТ "Альфа-Банк" в 2010 роцi.
5)
Затвердження звiту й висновкiв Правлiння за результатами дiяльностi ПАТ
"Альфа-Банк" в 2010 роцi.
6)
Затвердження звiту й висновкiв Спостережної Ради за результатами дiяльностi
ПАТ "Альфа-Банк" в 2010 роцi.
7)
Затвердження висновку зовнiшнього аудитора про результати перевiрки
дiяльностi ПАТ "Альфа-Банк" в 2010 роцi.
8)
Розподiл прибуткiв й збиткiв ПАТ "Альфа-Банк" за 2010 рiк.
9)
Внесення змiн у внутрiшнi положення ПАТ "Альфа-Банк".
10)
Змiни у складi Спостережної ради ПАТ "Альфа-Банк".
По всiм питання порядку денного було проголосовано "за" - 877 034 голосiв (100% голосiв
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв).
Iнiцiювала проведення загальних зборiв компанiя ABH Ukraine. Компанiя ABH Ukraine
внесла пропозицiю доповнити порядок денний питанням про Змiни у складi Спостережної
ради ПАТ "Альфа-Банк".

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

позачергові
X

21.02.2011
99,99
1)
Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.
2)
Внесення змiн до Положення про Спостережну раду ПАТ "Альфа-Банк" з
затвердженням його в новiй редакцiї.
3)
Збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ "Альфа-Банк" за рахунок внескiв
шляхом збiльшення кiлькостi (додаткової емiсiї) акцiй наявної номiнальної вартостi.
4)
Прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй та затвердження
протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй.
5)
Визначення перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй
додаткової емiсiї ПАТ "Альфа-Банк".
6)
Визначення уповноваженого органу ПАТ "АЛЬФА-БАНК", якому надаються
повноваження щодо затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного
права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення, прийняття рiшення про
дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення акцiй, затвердження
результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати закритого
(приватного) розмiщення акцiй, затвердження результатiв розмiщення акцiй у фактично
розмiщеному обсязi або у разi недосягнення запланованого обсягу розмiщення.
По всiм питання порядку денного було проголосовано "за" - 877 034 голосiв (100% голосiв
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв).
Iнiцiювала проведення загальних зборiв компанiя ABH Ukraine. Пропозицiй до порядку
денного не вносилось.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів

чергові

позачергові
X
23.06.2011
99,99

Опис

1)
Призначення лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.
2)
Внесення змiн до Статуту ПАТ "Альфа-Банк" шляхом викладення його в новiй
редакцiї.
По всiм питання порядку денного було проголосовано "за" - 877 034 голосiв (100% голосiв
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв).
Iнiцiювала проведення загальних зборiв компанiя ABH Ukraine. Пропозицiй до порядку
денного не вносилось.

чергові

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

1)
2)

позачергові
X

03.08.2011
100
Призначення лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.
Змiни у складi Спостережної ради ПАТ "Альфа-Банк".

По всiм питання порядку денного було проголосовано "за" - 877 035 голосiв (100% голосiв
акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв).
Iнiцiювала проведення загальних зборiв компанiя ABH Ukraine. Пропозицiй до порядку
денного не вносилось.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
паперiв"
батькові фізичної особи
Приватне акціонерне товариство
Організаційно-правова форма
35917889
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
04107, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
Місцезнаходження
м.Київ, вул.Тропiнiна, буд.7-Г
АВ №498004
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
iнформацiя вiдсутня
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
27.05.2009
Дата видачі ліцензії або іншого документа
(044) 585-42-40
Міжміський код та телефон
(044) 585-42-40
Факс
Депозитарна дiяльнiсть є виключним видом
Вид діяльності
дiяльностi депозитарiю ПрАТ "ВДЦП"
Професiйний учасник фондового ринку,
Опис
послугами якого користується емiтент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Відкрите акціонерне товариство
30370711
01001, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3
АВ №581322,АВ№581323
iнформацiя вiдсутня
25.05.2011
(044) 279-12-13
(044) 279-12-13
Забезпечення функцiонування єдиної
системи депозитарного облiку
Нацiональний депозитарiй України надає
емiтенту такi послуги:
зберiгання i

обслуговування обiгу цiнних паперiв на
рахунках у цiнних паперах; клiринг та
розрахунки за угодами щодо цiнних
паперiв; ведення реєстрiв власникiв
iменних цiнних паперiв
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності

ПрАТ "Страхова компанiя "Альфа
Страхування"
Приватне акціонерне товариство
30968986
01001, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, вул.Десятинна, 4/6
АВ №429677, 429663
iнформацiя вiдсутня
26.08.2008
(044) 499-99-99
(044) 513-07-45
Страховi послуги
Юридична особа, яка надає
послуги емiтенту

страховi

Standard & Poor's International Services, Inc
Іноземне підприємство
000000000
12500, Росiя, Київська обл., ---------- р-н,
м.Москва, вул. Воздвиженка, 4/7
Iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2007
(495) 783-40-00
(495) 783-40-01
Рейтинговi послуги
Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту
послуги з рейтингування. У зв'язку з тим,
що дана юридична особа - нерезидент, вона
не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ;
зазначена дата видачi лiцензiї - 01.01.2007
р. не вiдповiдає дiйсностi, оскiльки данi
щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на
надання рейтингової оцiнки вiдсутнi.
ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС"
Приватне акціонерне товариство
21672206
01133, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, вул. Щорса, 31 (5 поверх)
АВ №390872
iнформацiя вiдсутня
25.01.2010
(044) 522-88-08
(044) 522-85-53
Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi
на ринку цiнних паперiв України

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

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
Факс
Вид діяльності
Опис

Професiйний учасник фондового ринку,
послугами якого користується емiтент
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"
Публічне акціонерне товариство
33718227
49000, Україна, Дніпропетровська обл., --------- р-н, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,30
АВ №483591
iнформацiя вiдсутня
31.08.2009
(056)373-97-93
(056)373-97-93
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних
паперiв:дiяльнiсть по органiзацiї торгiвлi на
ринку цiнних паперiв
Професiйний учасник фондового ринку,
послугами якого користується емiтент
ТОВ "Трансферт"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
23389974
01133, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, бул. Лесi Українки, 21-Б
АБ №177017
iнформацiя вiдсутня
05.07.2005
(044) 284-69-51
(044) 490-72-77
Дiяльнiсть по веденню реєстрiв власникiв
iменних цiнних паперiв
Юридична особа, яка здiйснює професiйну
депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв
ПрАТ "Юнiверсал Секьюритиз"
Приватне акціонерне товариство
32987859
49000, Україна, Дніпропетровська обл., --------- р-н, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,
30
АВ №498080
iнформацiя вiдсутня
30.11.2009
(056) 373-97-94
(056) 373-97-84
Ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних
паперiв
Юридична особа, яка здiйснює професiйну
депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

ТОВ "Iнвестицiйний Капiтал Україна"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
35649564
01030, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21
AB № 440398
iнформацiя вiдсутня
17.11.2008
(044) 220-01-20
(044) 220-01-20
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
Професiйний учасник фондового ринку,
послугами якого користується емiтент
ЗАТ "Агенцiя Iндекс"
Закрите акціонерне товариство
24383193
03680, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, вул. Кiльцева Дорога, 4
АБ №323106
iнформацiя вiдсутня
04.01.2006
(044) 227-16-73
(044) 596-19-05
Професiйна депозитарна дiяльнiсть з
ведення реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв
Професiйна депозитарна дiяльнiсть з
ведення реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв
ТОВ АФ "РСМ АПIК"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
21500646
03150, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, вул. Донецька, буд. 37/19
0084
iнформацiя вiдсутня
26.01.2001
(044) 501-59-34
(044) 501-59-34
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi
послуги емiтенту
ЗАТ "Ал Руд"
Іноземне підприємство
4174
12504, Росiя, Київська обл., ---------- р-н,
м.Москва, вул. Скакова, 17

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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

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
Факс
Вид діяльності
Опис

iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
(495) 234-96-92
(495) 956-37-18
Юридичнi послуги
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту. ЗАТ "Ал Руд" є
нерезидентом. Замiсть коду за ЄДРПОУ
вказаний код реєстрацiї в країнi резидента
Дата видачi лiцензiї або iншого документа
01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана
iнформацiя вiдсутня

ТОВ "Юридична Компанiя "ЮРЕКСПЕРТ
IСТЕЙТ"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
34616716
01004, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, вул. Червоноармiйська/Басейна, 13/2, лiт. "А"
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
(044) 278-66-72
iнформацiя вiдсутня
Юридичнi послуги
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа
01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана
iнформацiя вiдсутня

ALLEN AND OVERY LLP
Іноземне підприємство
000000000
----, UNITED KINGDOM, Київська обл., --------- р-н, -----, ONE BISHOPS SQUARE
LONDON E16AD
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
+44 (0)20 3088 0000
+44 (0)20 3088 0088
Юридичнi послуги
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа
01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана
iнформацiя вiдсутня

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

FIELDFISHER WATERHOUSE LLP
Іноземне підприємство
000000000
----, UNITED KINGDOM, Київська обл., --------- р-н, LONDON, 35 VINE STREET
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
+44 (0)20 7861 4000
+44 (0)20 7488 0084
Юридичнi послуги
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа
01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана
iнформацiя вiдсутня

Представництво "Бейкер i Макензi"
Представництво
26080054
01054, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, вул. Воровського, 24
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
(044) 590-01-01
(044) 590-01-10
Юридичнi послуги
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа
01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана
iнформацiя вiдсутня

ТОВ "Центр правового консалтингу
Україна"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
36049339
01032, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, оф.1 вул.Саксаганського, 121
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
Юридичнi послуги
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа
01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана
iнформацiя вiдсутня

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВ "АФКО"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
37558186
14030, Україна, Чернігівська обл., ---------р-н, м. Чернiгiв, вул.Одiнцова, д.16, кв.39
№1288 Серiя Б №58110
iнформацiя вiдсутня
21.03.2011
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
Юридичнi послуги
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту
ВАТ "Страхове товариство "Гарантiя"
Відкрите акціонерне товариство
34350086
14000, Україна, Чернігівська обл., ---------р-н, м. Чернiгiв, вул.Шевченка,5
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
(0462) 77-70-70
(0462) 77-47-64
Страховi послуги
Юридична особа, яка надає страховi
послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа
01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана
iнформацiя вiдсутня

АТ "Українсько пожежна-страхова
компанiя"
Акціонерне товариство
20602681
08500, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Фастiв, пл.Перемоги,1
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
(044) 463-66-66
(044) 417-16-15
Страховi послуги
Юридична особа, яка надає страховi
послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа
01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана
iнформацiя вiдсутня

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс

Fitch Ratings CIS Ltd
Іноземне підприємство
000000000
12504, Росiя, Київська обл., ---------- р-н, м.
Москва, вул. Гашека, 6, оф 520
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
+7-495-956-99-01
+7-495-956-99-09
Рейтинговi послуги
Iноземне пiдприємство, яке надає емiтенту
послуги з рейтингування. У зв'язку з тим,
що дана юридична особа - нерезидент, вона
не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ.
Данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї
на надання рейтингової оцiнки вiдсутнi.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа
01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана
iнформацiя вiдсутня

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Юридична група "ЕЛ СI ЕФ"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
35138532
01034, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, вул. Володимирська, буд. 47, оф. 3
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
8 (044) 502 55 23
8 (044) 502 55 23
Надання юридичних послуг
Надання юридичних послуг.
Данi щодо наявностi у юридичної особи
лiцензiї на надання юридичних послуг
вiдсутнi.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа
01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана
iнформацiя вiдсутня

ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-Аудит"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
30785437
03115, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б
2315
iнформацiя вiдсутня
30.03.2001
(044) 498-56-52
(044) 498-56-52

Вид діяльності
Опис

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi
послуги емiтенту

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

ТОВ Юридична компанiя "Яринко та
партнери"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
37642005
03039, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, пр-т. 40-рiччя Жовтня, 48, оф. 38
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня

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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

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
Факс
Вид діяльності

01.01.2001
(044) 581-50-30
iнформацiя вiдсутня
Юридичнi послуги
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа
01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана
iнформацiя вiдсутня

ТОВ "ШОНХЕРР УКРАЇНА"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
34002758
01033, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, вул. Шота Руставелi,44
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
(044) 220-10-46
(044) 220-10-45
Юридичнi послуги
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа
01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана
iнформацiя вiдсутня

ТОВ "Адвокатська фiрма "Лавринович i
Партнери"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
34728765
01021, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, Кловський узвiз, будинок 14/24,
офiс 101
Довiдка АА №384618
iнформацiя вiдсутня
24.06.2011
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
Адвокатська дiяльнiсть

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту
ТОВ "КМ Партнери"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
30301978
01033, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, вул. Панькiвська, 5
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
Юридичнi послуги
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа
01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана
iнформацiя вiдсутня

ТОВ "Адвокатська компанiя Легiтимус"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
34695777
01034, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, вул. Володимирська,49-А, оф.149
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
(044) 585-82-55
iнформацiя вiдсутня
Юридичнi послуги
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа
01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана
iнформацiя вiдсутня

ТДВ "Страхова компанiя "Київ Ре"
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
33442139
03680, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, вул. Анрi Барбюса,13-Б
АВ №469413
iнформацiя вiдсутня
21.04.2009
(044) 521-69-18
(044) 521-69-18
Стахова дiяльнiсть
Юридична особа, яка надає
послуги емiтенту

страховi

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

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
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
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
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВ "ПУЛ"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
23381996
04210, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м.Київ, вул.Оболонська Набережна, буд. 11,
корпус 3 оф. 1
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
(044) 428-37-14
iнформацiя вiдсутня
Аудиторськi послуги
Юридична особа, яка надає аудиторськi
послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого документа
01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана
iнформацiя вiдсутня

Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та
депозитарiїв
Асоцiацiя
24382704
01133, Україна, Київська обл., ---------- р-н,
м. Київ, вул. Щорса, 32Б, примiщення 61
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
(044) 286-94-20
(044)286-94-21
Депозитарна дiяльнiсть на ринку цiнних
паперiв
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i
депозитарiїв є добровiльною недержавною
некомерцiйною органiзацiєю, заснованою
на засадах рiвноправностi, вiльного
волевиявлення i спiльностi iнтересiв своїх
членiв.
ПАРД здiйснює свою дiяльнiсть у
вiдповiдностi з Законами "Про державне
регулювання ринку цiнних паперiв в
Українi", "Про цiннi папери та фондовий
ринок", iншими актами законодавства
України, Статутом, Правилами ПАРД
(Внутрiшнiми документами ПАРД та
Стандартами ПАРД).
Дата видачi лiцензiї або iншого документа
01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi. Дана
iнформацiя вiдсутня

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Номер
Форма
Загальна
Частка у
Дата
свідоцтва
Найменування органу,
Міжнародний
Номінальна
Кількість
Тип цінного
номінальна
статутному
існування та
про
реєстрації
що зареєстрував
ідентифікаційн
вартість
акцій
папера
форма
вартість
капіталі (у
випуску
випуск
ий номер
(грн.)
(штук)
реєстрацію
випуску
(грн.)
відсотках)
випуску
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30.07.1998
427/1/98
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Іменні прості Документарна
100
38 688
3 868 800
100
цiнних паперiв i
вiдсутня
Іменні
фондового ринку
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку
Опис
цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
18.11.1998
616/1/98
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Іменні прості Документарна
100
67 092
6 709 200
100
цiнних паперiв i
вiдсутня
Іменні
фондового ринку
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку
Опис
цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
28.09.1999
440/1/99
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Іменні прості Документарна
1
6 709 200
6 709 200
100
цiнних паперiв i
вiдсутня
Іменні
фондового ринку
Деномiнацiя -Замiна однiєї акцiї номiнальною вартiстю 100 грн. на 100 акцiй номiнальної вартостi 1 гривня )
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку
Опис
цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
17.03.2000

Опис
15.01.2001

Опис
27.12.2004

Опис
30.10.2006

Державна комiсiя з
Iнформацiя
Іменні прості
цiнних паперiв i
вiдсутня
фондового ринку
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета
цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
17/1/01
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Іменні прості
цiнних паперiв i
вiдсутня
фондового ринку
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета
цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
765/1/04
Державна комiсiя з
UA1000111104
Іменні прості
цiнних паперiв i
фондового ринку
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета
цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
507/1/06
Державна комiсiя з
UA1000111104
Іменні прості
цiнних паперiв i
123/1/00

Документарна
Іменні

1

15 975 190

15 975 190

100

випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку
Документарна
Іменні

1

73 000 000

73 000 000

100

випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку
Документарна
Іменні

1

127 000 00
0

127 000 000

100

випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку
Документарна
Іменні

1

360 000 00
0

360 000 000

100

Опис
14.02.2007

Опис
02.08.2007

Опис
04.12.2007

Опис
18.08.2008

Опис
10.09.2008

Опис
30.12.2009

Опис
29.07.2010

Опис
06.01.2011

фондового ринку
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку
цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
69/1/07
Державна комiсiя з
UA1000111104
Іменні прості Документарна
1
865 000 00
865 000 000
100
цiнних паперiв i
Іменні
0
фондового ринку
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку
цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
350/1/07
Державна комiсiя з
UA1000111104
Іменні прості Документарна
1
1 370 000 0 1 370 000 000
100
цiнних паперiв i
Іменні
00
фондового ринку
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку
цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
503/1/07
Державна комiсiя з
UA1000111104
Іменні прості Документарна
1
1 744 710 0 1 744 710 000
100
цiнних паперiв i
Іменні
00
фондового ринку
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку
цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
176/1/08
Державна комiсiя з
UA1000111104
Іменні прості Документарна
1
2 249 710 0 2 249 710 000
100
цiнних паперiв i
Іменні
00
фондового ринку
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку
цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
363/1/08
Державна комiсiя з
UA1000111104
Іменні прості Документарна
1
2 976 565 0 2 976 565 000
100
цiнних паперiв i
Іменні
00
фондового ринку
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку
цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
372/1/09
Державна комiсiя з
UA1000111104
Іменні прості Документарна
1
3 715 997 2 3 715 997 295
100
цiнних паперiв i
Іменні
95
фондового ринку
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
Державна комiсiя з
UA4000081012
Іменні прості Документарна
1
3 715 997 2 3 715 997 295
100
цiнних паперiв i
Іменні
95
фондового ринку
Випуск простих iменних акцiй здiйснено у зв'язку з проведенням дематерiалiзацiї акцiй. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не
перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
15/1/11
Державна комiсiя з
UA4000081012
Іменні прості
Бездокумента
4 237
877 035
3 715 997 295
100
цiнних паперiв i
рна Іменні
фондового ринку
603/1/10

Опис
31.03.2011

Опис
25.10.1999

Опис
29.07.2010

Опис

Деномiнацiя -Замiна 4 237 шт. акцiї номiнальною вартiстю 1 грн. на 1 акцю номiнальною вартостi 4 237,00 грн. В обiгу на органiзованому ринку цiнних
паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
178/1/11
Державна комiсiя з
UA4000081012
Іменні прості
Бездокумента
4 237
1 094 907
4 639 120 959
100
цiнних паперiв i
рна Іменні
фондового ринку
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку
цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили.
517/1/99
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Іменні прості Документарна
1
14 134 190
14 134 190
100
цiнних паперiв i
вiдсутня
Іменні
фондового ринку
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку
цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
603/1/10
Державна комiсiя з
UA4000081012
Іменні прості
Бездокумента
1
3 715 997 2 3 715 997 295
100
цiнних паперiв i
рна Іменні
95
фондового ринку
Дематерiалiзацiя випуску акцiй. Переведення у бездокументарну форму. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають,
лiстинг/делiстинг не проходили.

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.1. Процентні облігації
Сума
Номер
Найменування
Форма
Загальна
Процентна
свідоцтва
виплачених
Дата
Номінальна
Кількість
Термін
Дата
органу, що
існування
номінальна
ставка за
реєстрації
про
вартість
у випуску
виплати
процентів за
погашення
зареєстрував
та форма
вартість
облігаціями
(грн.)
(штук)
процентів
звітний
облігацій
випуску
реєстрацію
випуску
(грн.)
(у відсотках)
випуск
період (грн.)
випуску
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
30.11.2005
№382/2/05
Державна комiсiя
1 000
50 000
Бездокумен
50 000 000
20
Раз у три
0
08.12.2010
з цiнних паперiв та
тарна
мiсяцi
фондового ринку
Іменні
Облiгацiї серiї С випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС ( виключенi з лiстингу 12.01.2010р. та переведенi до позабiржового листа
списку ПФТС).
Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Строк обiгу облiгацiй серiї С - 1820 календарних днiв, з 14 грудня 2005 року
Опис
по 07 грудня 2010р. Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi.
Облiгацiї серiї С додаткового забезпечення не мають. Протягом звiтного перiоду дострокового погашення не здiйснювалось.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї С анульовано ДКЦПФР 17.01.2011р.
15.12.2006

Опис

№783/2/06

Державна комiсiя
1 000
200 000
Бездокумен
200 000 000
13
Раз у три
0
20.12.2011
з цiнних паперiв та
тарна
мiсяцi
фондового ринку
Іменні
Облiгацiї серiї D випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС (виключенi з котирувального листа 2 рiвня списку ПФТС 22 лютого 2010р.
та переведенi до позабiржового списку ПФТС).
Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Строк обiгу облiгацiй серiї D- з 06 березня 2007 року по 19 грудня 2011р.

07.09.2007

Опис

07.09.2007

Опис

07.12.2007

Опис

Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi.
Облiгацiї серiї D додаткового забезпечення не мають. Протягом звiтного перiоду дострокового погашення не здiйснювалось.
№543/2/07
Державна комiсiя
1 000
290 000
Бездокумен
290 000 000
13
Раз у три
4 924 699,5
10.09.2012
з цiнних паперiв та
тарна
мiсяцi
фондового ринку
Іменні
Облiгацiї серiї F випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС (виключенi з котирувального листа 2 рiвня списку ПФТС 22 лютого 2010р.
та переведенi до позабiржового списку ПФТС).
Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi.
Строк обiгу облiгацiй серiї F - з наступного дня пiсля реєстрацiї ДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю
випуску облiгацiй по 09 вересня 2011р.
Облiгацiї серiї F додаткового забезпечення не мають.
В дату оферти - 12.09.2011р. було здiйснено достроковий викуп облiгацiй у кiлькостi 50 650 шт.
№544/2/07

Державна комiсiя
1 000
310 000
Бездокумен
310 000 000
13
Раз у три
0
10.09.2012
з цiнних паперiв та
тарна
мiсяцi
фондового ринку
Іменні
Облiгацiї серiї G випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС (виключенi з котирувального листа 2 рiвня списку ПФТС 22 лютого 2010р.
та переведенi до позабiржового списку ПФТС).
Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi.
Строк обiгу облiгацiй серiї G - з наступного дня пiсля реєстрацiї ДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю
випуску облiгацiй по 09 вересня 2011р.
Облiгацiї серiї G забезпеченi порукою ТОВ "Компанiя по управлiнню активами i адмiнiстратор пенсiйних фондiв "Альфа управлiння капiталом", код за
ЄДРПОУ 33782046. Протягом звiтного перiоду дострокового погашення не здiйснювалось.
№957-1/2/07

Державна комiсiя
1 000
195 000
Бездокумен
195 000 000
13
Раз у три
7 428 003,6
14.03.2013
з цiнних паперiв та
тарна
мiсяцi
фондового ринку
Іменні
Облiгацiї серiї Н випущенi для вiдкритого розмiщення.
Метою емiсiї облiгацiй є збiльшення кредитно-iнвестицiйного портфелю банку. Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi.
Строк обiгу облiгацiй серiї Н - з наступного дня пiсля реєстрацiї ДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю
випуску облiгацiй по 13 березня 2013р.
Облiгацiї серiї Н додаткового забезпечення не мають.
В дату оферти - 17.03.2011р. було здiйснено достроковий викуп облiгацiй у кiлькостi 45 000 шт.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Банк у звiтному роцi не проводив злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення банку.
Банк динамiчно розвивається та продовжує роботу з унiверсалiзацiї та стандартизацiї регiональної мережi вiддiлень
у всiх областях України з метою надання бiльш широкого перелiку банкiвських послуг своїм клiєнтам.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку,
зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду
Банк динамiчно розвивається та продовжується побудова нової розгалуженої регiональної мережi вiддiлень у всiх
областях України для надання послуг бiльш широким колам контрагентiв та населенню. Структура Банку
органiзована таким чином, щоб забезпечити здiйснення всього перелiку банкiвських операцiй iз зручними каналами
отримання рiзноманiтних послуг. Протягом 2011 року структура Банку постiйно удосконалювалась та приводилась
у вiдповiднiсть до вимог швидкозростаючого бiзнесу, змiн у кон'юнктурi ринку банкiвських послуг
На 31.12.2011 р. зареєстровано в НБУ 98 вiддiлень (в тому числi переїзди, вiдкриття нових вiддiлень i лiквiдацiя
вiддiлень ПАТ "АЛЬФА-БАНК").
1.
Вiддiлення Київське №1 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 02002, м. Київ, вул. Р.
Окiпної, 4а
2.
Вiддiлення Київське №2 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 01032, м. Київ, вул.
Саксаганського, 119
3.
Вiддiлення Київське №3 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 39600, м. Київ, вул. Княжий
затон/ Григоренка, 2/30
4.
Вiддiлення Київське №4 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 01025, м. Київ, вул.
Хрещатик, 14
5.
Вiддiлення Київське №6 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 01004, м. Київ, вул.
Червоноармiйська 28
6.
Вiддiлення Київське №7 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 04111, м. Київ, вул.
Щербакова, 42
7.
Вiддiлення Київське №8 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 02140, м. Київ, пр. Миколи
Бажана, 36а
8.
Вiддiлення Демiївське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 03039, м. Київ, пр. 40-рiччя
Жовтня , 58а
9.
Вiддiлення Київське №10 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 02218, м. Київ, бул.
Перова, 32
10.
Вiддiлення Київське №11 А-Клуб Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 03150, м. Київ,
вул. Велика Василькiвська/Басейна,1-3/2
11.
Вiддiлення Київське №12 А-Клуб Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 03131, м. Київ,
вул. Столичне Шосе, 70
12.
Вiддiлення Київське №13 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 03055, м. Київ, пр.
Перемоги, 20
13.
Вiддiлення Київське №14 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 02098, м. Київ, вул.
Днiпровська Набережна, 16
14.
Вiддiлення Київське №15 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 04073, м. Київ, вул.
Острiвна, 12А
15.
Вiддiлення Київське №17 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 04070, м. Київ, вул.
Спаська, 5
16.
Вiддiлення Київське №18 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 04210, м. Київ, вул.
Маршала Тимошенко 21, корп. 2
17.
Вiддiлення Київське №19 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 04071, м. Київ, вул.
Набережно-Лугова, 29
18.
Вiддiлення Фрунзенське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 04073, м. Київ, вул. Фрунзе,
127
19.
Вiддiлення Московське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 04073, м. Київ, пр.
Московський, 9
20.
Вiддiлення Ленiнградське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 02152, м. Київ, пр.
Возз'єднання, 1
21.
Вiддiлення Святошинське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 02152, м. Київ, пр.
Перемоги, 106/2
22.
Вiддiлення Деснянське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 02232, м. Київ, пр.

Маяковського, 63/12
23.
Вiддiлення Бiлоцеркiвське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 09100, м. Бiла Церква,
вул. Соборна, 1/1
24.
Вiддiлення Житомирське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 10014, м. Житомир, пл.
Перемоги, 10
25.
Вiддiлення Днiпропетровське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 49000, м.
Днiпропетровськ, вул. Глiнки, 7
26.
Вiддiлення Днiпропетровське №1 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 49000, м.
Днiпропетровськ, вул. Карла Маркса, 49
27.
Вiддiлення Днiпропетровське №2 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 49000, м.
Днiпропетровськ, вул. Набережна Ленiна, 27
28.
Вiддiлення Днiпропетровське №3 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 49000, м.
Днiпропетровськ, вул. Гагарiна, 90
29.
Вiддiлення Днiпропетровське №4 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 49000, м.
Днiпропетровськ, пр. Правди, 40а
30.
Вiддiлення Днiпропетровське №5 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 49000, м.
Днiпропетровськ, пл.Петровського,13
31.
Вiддiлення Половицьке Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 49000, м. Днiпропетровськ,
пр. Кiрова,1/9
32.
Вiддiлення Днiпродзержинське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 51931, м.
Днiпродзержинськ, пр. Ленiна, 46
33.
Вiддiлення Павлоградське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 51400, м. Павлоград, вул.
Горького, 163
34.
Вiддiлення Криворiзьке №1 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 50050, м. Кривий Рiг,
пр. Металургiв, 21a
35.
Вiддiлення Криворiзьке №2 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 50000, м. Кривий Рiг,
вул. Мусоргського, 4/20
36.
Вiддiлення Донецьке Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 61000, м. Донецьк, пр.
Б.Хмельницького, 92
37.
Вiддiлення Донецьке №1 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 83000, м. Донецьк, вул.
Унiверситетська, 12
38.
Вiддiлення Донецьке №2 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 83000, м. Донецьк, вул.
Артема, 121
39.
Вiддiлення Донецьке №3 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 83000, м. Донецьк пр.
Ленiнський, 18
40.
Вiддiлення Донецьке №4 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 83000, м. Донецьк, вул.
Терешкової, 11
41.
Вiддiлення Донецьке №5 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 83000, м. Донецьк, вул.
Постишева, 131
42.
Вiддiлення Калiнiнське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 83000, м. Донецьк, пр.Iллiча,
21в
43.
Вiддiлення Макiївське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 86100, м. Макiївка, вул.
Ленiна, 41/33
44.
Вiддiлення Марiупольське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 87500, м. Марiуполь, пр.
Ленiна, 87а
45.
Вiддiлення Слов'янське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 84100, м. Слов'янськ, вул.
Юних Комунарiв, 80
46.
Вiддiлення Горлiвське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 84626, м. Горлiвка, пр.
Перемоги, 36
47.
Вiддiлення Селидове Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 85400, м. Селидове, вул. Карла
Маркса, 10
48.
Вiддiлення Запорiзьке Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 69000, м. Запорiжжя, бул.
Шевченка, 14
49.
Вiддiлення Запорiзьке №1 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 69001, м. Запорiжжя, пр.
Ленiна, 141
50.
Вiддiлення Мелiтопольське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 72300, м. Мелiтополь,
вул. Воровського, 1
51.
Вiддiлення Ужгородське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 88000, м. Ужгород,
вул.Швабська, 36
52.
Вiддiлення Мукачiвське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 89600, м. Мукачево, вул.

Пушкiна, 16
53.
Вiддiлення Iвано-Франкiвське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 76000, м. IваноФранкiвськ, вул. Незалежностi, 67
54.
Вiддiлення Iвано-Франкiвське №1 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 76000, м. IваноФранкiвськ, пл. Ринок, 14
55.
Вiддiлення Iвано-Франкiвське №2 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 76000, м. IваноФранкiвськ, вул. Гетьмана Мазепи, 168А
56.
Вiддiлення Кiровоградське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 25000, м. Кiровоград,
вул. Ленiна, буд. 46-а
57.
Вiддiлення Львiвське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 79000, м. Львiв, пл. Ринок, 26
58.
Вiддiлення Львiвське №1 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 79000, м. Львiв, пл.
Галицька, 13
59.
Вiддiлення Львiвське №2 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 79053, м. Львiв, вул.
Володимира Великого, 34
60.
Вiддiлення Луганське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 91000, м. Луганськ, вул. 16-а
лiнiя, будинок 42
61.
Вiддiлення Луганське №1 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 91000, м. Луганськ, вул.
Радянська, 58
62.
Вiддiлення Сєверодонецьке Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 93400, м.
Сєверодонецьк, вул. Федоренко, 31/1
63.
Вiддiлення Сiмферопольське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 95000, м.
Сiмферополь, вул. Севастопольська, 27
64.
Вiддiлення Сiмферопольське №1 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 95000, м.
Сiмферополь, вул. Горького, 5
65.
Вiддiлення Ялтинське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 98600, м. Ялта, вул.
Булевського, 1а
66.
Вiддiлення Миколаївське №1 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 54000, м. Миколаїв,
вул. Шевченка, 59- А
67.
Вiддiлення Миколаївське №4 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 54000, м. Миколаїв,
вул. Будiвельникiв, 14/4
68.
Вiддiлення Одеське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 65026, м. Одеса, вул.
Катерининська, буд. 11
69.
Вiддiлення Одеське №1 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 65000, м. Одеса, вул.
Малиновського, 71
70.
Вiддiлення Одеське №5 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 65058, м. Одеса, пр.
Шевченка, 15
71.
Вiддiлення Полтавське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 36000, м. Полтава, вул.
Куйбишева, 19
72.
Вiддiлення Полтавське №1 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 36000, м. Полтава, вул.
Зiнкiвська, 6/1А
73.
Вiддiлення Кременчуцьке Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 39600, м. Кременчуг, вул.
Ленiна, буд.8/18
74.
Вiддiлення Рiвненське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 33000, м. Рiвне, вул. Соборна,
10а
75.
Вiддiлення Севастопольське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 99011, м. Севастополь,
вул. Велика Морська, 52/2
76.
Вiддiлення Севастопольське №1 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 99011, м.
Севастополь, вул. Генерала Петрова, 6
77.
Вiддiлення Сумське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 40000, м. Суми, пр. Шевченка,
18
78.
Вiддiлення Тернопiльське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 46000, м. Тернопiль, вул.
Медова, 18
79.
Вiддiлення Харкiвське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 61000, м. Харкiв, вул.
Академiка Ляпунова, 16
80.
Вiддiлення Харкiвське №1 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 61000, м. Харкiв, вул.
Полтавський шлях, буд.14
81.
Вiддiлення Харкiвське №2 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 63800, м. Харкiв, вул. Ак.
Павлова, 165 в
82.
Вiддiлення Харкiвське №3 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 61000, м. Харкiв, вул.
Рози Люксембург, 2

83.
Вiддiлення Харкiвське №5 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 61000, м. Харкiв, вул.
Гiршмана, 3
84.
Вiддiлення Салтовське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 61000, м. Харкiв, вул. Героїв
Працi, 24А
85.
Вiддiлення Хмельницьке Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 29000, м. Хмельницький,
вул. Шевченка, 11
86.
Вiддiлення Хмельницьке №2 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 29000, м.
Хмельницький, вул. Театральна, 9/1
87.
Вiддiлення Кам'янець-Подiльське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 32300, м.
Кам'янець-Подiльський, вул. Л.України, 31
88.
Вiддiлення Чернiгiвське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 54000, м. Чернiгiв, вул.
Гетьмана Полуботка, 22
89.
Вiддiлення Чернiгiвське №1 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 54000, м. Чернiгiв, пр.
Миру, 21
90.
Вiддiлення Чернiвецьке Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 58000, м. Чернiвцi, вул.
Стасюка, 22
91.
Вiддiлення Вiнницьке Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 84626, м. Вiнниця, вул.
Привокзальна, 2/1
92.
Вiддiлення Луцьке Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 43000, м. Луцьк, пр. Волi, 7
93.
Вiддiлення Херсонське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 73000, м. Херсон, пр.
Ушакова, 30/1
94.
Вiддiлення Черкаське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 14000, м. Черкаси, бул.
Шевченка, 258
95.
Вiддiлення Київське №16 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 08131, м. Київ, вул.
Велика Кiльцева, 60 (на стадiї юридичного оформлення закриття вiддiлення)
96.
Вiддiлення Одеське №4 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 65000, м. Одеса вул.
Дальницька, 23/4 (на стадiї юридичного оформлення закриття вiддiлення)
97.
Вiддiлення Чернiгiвське №2 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 14000, м. Чернiгiв, вул.
Гагарiна, 18 (на стадiї юридичного оформлення закриття вiддiлення)
98.
Вiддiлення Харкiвське №4 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 61000, м. Харкiв, вул.
Полтавський Шлях, 79 (на стадiї юридичного оформлення закриття вiддiлення)
Протягом 2011 р. здiйснено переїзди по вiддiленням ПАТ "АЛЬФА-БАНК":
1.
Змiна адресу з Вiддiлення Одеське №3 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 65000, м.
Одеса, вул. Щепкiна, 6 на Вiддiлення Калiнiнське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 83000, м.
Донецьк, пр.Iллiча, 21в.
2.
Змiна адресу з Вiддiлення Харкiвське №6 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 61000, м.
Харкiв, пр.Гагарiна, 20а на Вiддiлення Салтовське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 61000, м.
Харкiв, вул. Героїв Працi, 24а.
3.
Змiна адресу Вiддiлення Київське №9 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 03039, м.
Київ, вул. М.Грiнченко, 18 на Вiддiлення Демiївське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 03039,
м. Київ, пр. 40-рiччя Жовтня , 58а.
Протягом 2011 р. вiдкрито новi вiддiлення ПАТ "АЛЬФА-БАНК":
1.
Вiддiлення Половицьке Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 49000, м. Днiпропетровськ,
пр. Кiрова,1/9.
2.
Вiддiлення Селидове Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 85400, м. Селидове, вул. Карла
Маркса, 10.
3.
Вiддiлення Ленiнградське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 02152, м. Київ, пр.
Возз'єднання, 1.
4.
Вiддiлення Святошинське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 02152, м. Київ, пр.
Перемоги, 106/2.
5.
Вiддiлення Деснянське Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 02232, м. Київ, пр.
Маяковського, 63/12.
Протягом 2011 р. лiквiдовано вiддiлення ПАТ "АЛЬФА-БАНК":

1.
Вiддiлення Одеське №2 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 65000, м. Одеса, вул.
Балковська, 22а.
2.
Вiддiлення Київське №16 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 08131, м. Київ, вул.
Велика Кiльцева, 60 (на стадiї юридичного оформлення закриття вiддiлення)
3.
Вiддiлення Одеське №4 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 65000, м. Одеса вул.
Дальницька, 23/4 (на стадiї юридичного оформлення закриття вiддiлення)
4.
Вiддiлення Чернiгiвське №2 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 14000, м. Чернiгiв, вул.
Гагарiна, 18 (на стадiї юридичного оформлення закриття вiддiлення)
5.
Вiддiлення Харкiвське №4 Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 61000, м. Харкiв, вул.
Полтавський Шлях, 79 (на стадiї юридичного оформлення закриття вiддiлення)
З метою представництва, захисту iнтересiв Банку, надання зацiкавленим особам необхiдної iнформацiї про
дiяльнiсть Банку, сприяння у встановленнi кореспондентських та iнших вiдносин у 2006 роцi було вiдкрито
Представництво у м. Москва Росiйської Федерацiї
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та
результати цих пропозицій
За звiтний перiод Банк не отримував будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Принципи облiкової полiтики. Iнформацiя, що наведена у фiнансовiй звiтностi, повинна вiдповiдати основним
якiсним характеристикам та принципам бухгалтерського облiку, повинна бути зрозумiлою, доречною, достовiрною
i зiставною (порiвняною).
Зрозумiлiсть - iнформацiя, що подається у фiнансових звiтах, вважається зрозумiлою, якщо вона є вичерпною для
користувачiв, якi мають вiдповiднi знання з бiзнесу, економiчної дiяльностi та бухгалтерського облiку.
Доречнiсть iнформацiї, яка впливає на прийняття економiчних рiшень користувачiв, дає змогу оцiнити ними подiї
чи скоригувати їх оцiнки, зробленi в минулому.
Достовiрнiсть - iнформацiя є достовiрною, коли вона вiльна вiд суттєвих помилок, упередженостi та вiдображає
дiйсний стан справ.
Зiставнiсть iнформацiї, тобто можливiсть порiвнювати фiнансовi звiти за рiзнi перiоди для того, щоб визначати
тенденцiї змiн у фiнансовому станi та результатах дiяльностi банку. Передумовою зiставностi є наведення
вiдповiдної iнформацiї попереднього перiоду та розкриття iнформацiї про облiкову полiтику i її змiни.
Повне висвiтлення - всi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких
виняткiв, фiнансова звiтнiсть мiстить iнформацiю про фактичнi та можливi результати операцiй Банку, яка може
впливати на прийняття вiдповiдних рiшень.
Нейтральнiсть - iнформацiя, вiдображена у звiтностi Банку має бути нейтральною, тобто вiльною вiд
упередженостi.
Правдивiсть подання iнформацiї - це реальне вiдображення операцiй та iнших подiй, результатом яких є змiна
активiв, зобов'язань або капiталу банку на дату звiтностi.
Окреме вiдображення активiв та зобов'язань - всi рахунки, за якими вiдображаються активи та зобов'язання,
оцiнюються окремо i вiдображаються у розгорнутому виглядi. Усi рахунки у фiнансових звiтах є активними чи
пасивними, за виключенням транзитних чи технiчних рахункiв.
Автономнiсть - активи та зобов'язання Банку вiдокремленi вiд активiв та зобов'язань власникiв цього Банку та
iнших банкiв, у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власникiв не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
Банку.
Обачливiсть - метод оцiнки, вiдповiдно до якого активи (доходи) не були завищенi, а зобов'язання (витрати) - не
заниженi.
Прийнятнiсть вхiдного балансу - залишки за балансовими та позабалансовими рахунками на початок поточного
звiтного перiоду вiдповiдають залишкам на кiнець попереднього звiтного перiоду.
Превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутi та
економiчного змiсту, а не за юридичною формою.
Вiдкритiсть та зрозумiлiсть - фiнансовi звiти мають бути якiсними, деталiзованими, вивiреними та зрозумiлими для
користувачiв, уникаючи багатозначностi та правдиво вiдображаючи операцiї Банку.
Суттєвiсть - у фiнансових звiтах вiдображається уся iстотна iнформацiя, корисна для прийняття рiшень
керiвництвом Банку чи iнвесторами.
Конфiденцiйнiсть - iнформацiя, вiдображена у звiтностi Банку, не повинна негативно впливати на його iнтереси, але
має представляти весь обсяг iнформацiї, що вимагається чинним законодавством.
Основнi поняття для оцiнки. Як наведено нижче, фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю,
первiсною вартiстю або амортизованою вартiстю, в залежностi вiд їх класифiкацiї.

Справедлива вартiсть - сума, за якою може бути здiйснений обмiн активу або оплата зобов'язання в результатi
операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами.
При облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно було б
сплатити для придбання таких активiв у поточний час, а зобов'язання - за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для
проведення розрахунку у поточний час. Справедлива вартiсть представляє собою поточну вартiсть попиту та
пропозицiї на активному ринку. У вiдношеннi активiв та зобов'язань з ринковими ризиками, якi взаємно
компенсуються, Банк може використовувати середньо ринковi цiни для визначення справедливої вартостi позицiї з
ринковими ризиками, якi взаємно компенсуються, та застосовувати до чистої вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну
попиту або цiну пропозицiї.
Для визначення справедливої вартостi деяких фiнансових iнструментiв, за якими вiдсутня iнформацiя щодо
ринкових цiн з зовнiшнiх джерел, Банком використовуються такi методи оцiнки, як модель дисконтування
грошових потокiв - модель основана на даних про останнi угоди, якi укладенi мiж непов'язаними сторонами та
аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування. Застосування методик оцiнок може вимагати припущень,
непiдкрiплених ринковими даними за iнформацiєю спостережень. В цiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя
розкривається, якщо змiна припущень на альтернативнi варiанти призвело б до значних змiн у прибутку, доходi,
загальнiй сумi активiв або зобов'язань.
Фiнансовий iнструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збiльшення) фiнансового активу у
однiєї сторони за контрактом i фiнансового зобов'язання або iнструмента власного капiталу в iншої.
Метод ефективної ставки вiдсотка - метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового активу або
фiнансового зобов'язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов'язань) та розподiлу доходiв у виглядi
процентiв чи витрат на виплату процентiв протягом вiдповiдного перiоду часу.
Ефективна ставка вiдсотка - ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв або
надходжень упродовж очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструменту до чистої балансової вартостi
(амортизованої собiвартостi) цього iнструменту. Премiя або дисконт за iнструментом з плаваючою ставкою
вiдображає вiдсотки, нарахованi на iнструмент , з часу сплати останнiх вiдсоткiв (або змiни у ринкових ставках з
часу переоцiнки плаваючої ставки до ринкових ставок). Ефективна ставка вiдсотка використовується при
дисконтуваннi грошових потокiв за iнструментами з плаваючою ставкою до наступної дати змiни вiдсотка, за
виключенням премiї або дисконту, якi вiдображають кредитний спред вище плаваючої ставки, встановленої в
iнструментi, або iнших змiнних, якi не переоцiнюються до ринкових ставок. Такi премiї або дисконти
амортизуються протягом очiкуваного строку iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi збори ,
сплаченi або отриманi сторонами контракту, якi складають невiд'ємну частину ефективної процентної ставки
Iсторична (фактична) собiвартiсть - активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи
виникнення.
Первiсна вартiсть - сума грошових коштiв або їх еквiвалентiв, або справедлива вартiсть iншої винагороди, яка
надається для придбання активу на дату купiвлi, яка включає витрати на проведення операцiї. Оцiнка по первiснiй
вартостi застосовується до iнвестицiї у дольовi iнструменти, щодо яких вiдсутнi ринкова цiна та вона не може бути
визначена достовiрно, а також похiднi фiнансовi iнструменти, якi пов'язанi з такими дольовими iнструментами, та
розрахунки за якими повиннi здiйснюватися шляхом поставки таких дольових iнструментiв, якi не мають
котирування на ринку. Також оцiнка за первiсною вартiстю застосовується до основних засобiв та нематерiальних
активiв.
Витрати на операцiї - додатковi витрати, що безпосередньо пов'язанi з придбанням, випуском або вибуттям
фiнансового активу чи зобов'язання i якi не могли виникнути, якщо суб'єкт господарювання або банк не випустив,
не придбав або не реалiзував фiнансовий iнструмент. До витрат на операцiю належать комiсiйнi, сплаченi агентам,
консультантам, брокерам i дилерам, збори органам регулювання, фондовим бiржам, податки та держмита тощо.
Витрати на операцiї не включають премiї та дисконти за борговим iнструментом, фiнансовi витрати та внутрiшньо
адмiнiстративнi чи холдинговi витрати.
Амортизована собiвартiсть - це вартiсть, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове зобов'язання та яка
складається iз собiвартостi придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збiльшеної (зменшеної)
на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з
використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення
корисностi.
Балансова вартiсть - це вартiсть, за якою актив, зобов'язання та власний капiтал вiдображаються в балансi.
Невiдмовна оренда - угода про оренду, яка анулюється лише:
пiсля того, як вiдбудеться певна вiддалена непередбачена подiя;
з дозволу орендодавця;
якщо орендар укладає нову орендну угоду на той самий чи еквiвалентний актив з тим самим орендодавцем
або
пiсля сплати орендарем додаткової суми, яка iз самого початку свiдчить, що подовження угоди про оренду
є обгрунтовано певним.
Припинення визнання - це виключення ранiше визнаного фiнансового активу або фiнансового зобов'язання з

балансу Банку.
Облiковою полiтикою банка не застосовувалися МСФЗ в частинi формування резервiв пiд кредитнi ризики та
дебiторську заборгованiсть. Також не застосовувалися МСФЗ в частинi операцiй DEPO SWAP, валютних операцiй
на умовах "спот", операцiй про зворотнiй викуп та зворотнiй продаж цiнних паперiв, операцiй вечiрньої каси
останнього робочого дня року, операцiї по картковим рахункам за останнiй робочий день року, розкриття
гiперiнфляцiї до 2001 року, вiдображення результатiв продажу (вiдступлення кредитної заборгованостi) та iнше. Не
застосовувалися МСФЗ до розкриття справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi за станом на звiтну дату
вiдображаються в звiтностi банку за собiвартiстю та амортизованою вартiстю.

Текст аудиторського висновку
ЗВIТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та Правлiнню ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ
23494714, Україна, 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, дата реєстрацiї - 24 березня 1993 року) (далi - Банк), що
додається та включає загальну iнформацiю про дiяльнiсть Банку, баланс станом на 31 грудня 2011 року, звiт про
фiнансовi результати, звiт про сукупнi прибутки та збитки, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал
за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в банкiвських установах
України, встановлених правилами Нацiонального банку України вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для
того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства
або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї 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 фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Банком фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю Банку. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних
облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального
подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий
стан Банку станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився
на зазначену дату, вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в
банкiвських установах України, встановлених правилами Нацiонального банку України вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку.
Пояснювальний параграф

Звертаємо увагу на розкриття Банком iнформацiї у примiтцi 1.21 "Основнi оцiнки, припущення i професiйнi
судження" щодо справедливої вартостi будiвель та споруд (нерухомостi), що перебувають у власностi Банку або
отриманi у якостi забезпечення кредитних операцiй.
Банк зазначає, що, оскiльки станом на 31 грудня 2011 року активний ринок нерухомостi вiдсутнiй, а iснуючi
стандарти та правила оцiнки майна не мiстять алгоритму визначення ринкової вартостi в умовах кризових явищ, то
фактично, при визначеннi вартостi нерухомостi застосовується оцiночна вартiсть, яка в бiльшiй мiрi спирається на
професiйну думку фахiвцiв з оцiнки, нiж на ринковi фактори.
Оцiнка справедливої вартостi нерухомостi вимагає формування суджень та застосування припущень щодо
порiвнянностi об'єктiв майна та iнших факторiв. Виходячи з вищенаведеного, Банк визнає, що розмiр сформованих
резервiв пiд кредитнi ризики може зазнати впливу вiд застосування оцiночної вартостi заставного майна в умовах
iснування кризових явищ або їх наслiдкiв та зазначає, що балансова вартiсть власного нерухомого майна Банка
також може зазнати впливу вiд застосування оцiночної вартостi для її визначення.
Iншi питання
Звертаємо увагу на iнформацiю, що не передбачає обов'язковiсть її розкриття у фiнансовiй звiтностi Банку або
надання її управлiнським персоналом, однак яка є важливою для розумiння користувачами цього звiту. Наявнiсть
негативних наслiдкiв iснування фiнансової кризи (зокрема, погiршення фiнансового стану позичальникiв, емiтентiв
цiнних паперiв, дебiторiв) призводить до наявностi значної невизначеностi, результат якої залежить вiд майбутнiх
подiй, що не є пiд безпосереднiм контролем Банку, але якi можуть впливати на його фiнансовi звiти.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Додаткова iнформацiя згiдно вимог постанови Правлiння Нацiонального банку України №389 вiд 09 вересня 2003
року
Вiдповiднiсть обсягу активiв та зобов'язань Банку за строками погашення встановлювалась на пiдставi аналiзу
статистичної форми №631 "Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками погашення", затвердженої
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 березня 2003 №124, з урахуванням коригуючих
проводок за 2011 рiк. В частинi фiнансових активiв, врахованих з простроченою заборгованiстю та зменшених на
вiдповiдну суму резервiв, i фiнансових зобов'язань вона достовiрно вiдображена Банком у примiтцi 31 "Управлiння
фiнансовими ризиками" (таблиця 31.10 "Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi
очiкуваних строкiв погашення за звiтний рiк"). Станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року невiдповiднiсть мiж
фiнансовими активами та зобов'язаннями Банку, що знаходяться пiд ризиком лiквiдностi, в окремих часових
iнтервалах становить: до одного мiсяця - позитивна в розмiрi 2.2% фiнансових активiв Банку; вiд 1 до 3 мiсяцiв негативна в розмiрi 8.4% фiнансових активiв Банку; вiд 3 до 12 мiсяцiв - невiдповiднiсть практично вiдсутня, вiд 12
мiсяцiв до 5 рокiв - позитивна в розмiрi 19.1% фiнансових активiв Банку; понад 5 рокiв - позитивна в розмiрi 2.5%
фiнансових активiв Банку. Сукупний розрив лiквiдностi за активами та зобов'язаннями, що знаходяться пiд ризиком
лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 2011 року, є позитивним в розмiрi 93.6% фактично сплаченого зареєстрованого
статутного капiталу або 15.4% фiнансових активiв Банку, що знаходяться пiд ризиком лiквiдностi. Значний розрив
лiквiдностi припадає на часовий iнтервал вiд 12 мiсяцiв до 5 рокiв та обумовлює розмiр сукупного розриву
лiквiдностi. З огляду на вищенаведене Банк потребує збiльшення питомої ваги довгострокових ресурсiв в загальних
обсягах залучених коштiв.
Якiсть управлiння активами та пасивами протягом звiтного року дозволяла забезпечувати Банку необхiдний рiвень
лiквiдностi та платоспроможностi, про що свiдчить дотримання Банком вiдповiдних нормативiв банкiвської
дiяльностi. Iнструментом управлiння активами та пасивами в звiтному роцi були короткостроковi та довгостроковi
кредити вiд Нацiонального банку України, отриманi шляхом рефiнансування i за договорами прямого РЕПО пiд
заставу облiгацiй, що знаходяться в торговому портфелi Банку. Станом на 31 грудня 2011 року короткостроковi
кредити вiд Нацiонального банку України становлять 1 417 759 тис. грн., а довгостроковi - 901 139 тис. грн.
(примiтка 14 "Кошти банкiв"). Банк не допускав прострочення погашення за власними зобов'язаннями. На пiдставi
вимог постанови Правлiння Нацiонального банку України №210 вiд 20 квiтня 2010 року "Про окремi питання
регулювання грошово-кредитного ринку" та власного рiшення Банк зараховував для покриття обов'язкових резервiв
придбанi ним цiльовi облiгацiї внутрiшнiх державних позик України, випущенi з метою залучення коштiв для
фiнансування заходiв, пов'язаних з пiдготовкою i проведенням чемпiонату Європи 2012 року, в сумi 80 000 тис. грн.
В 2011 роцi рiвень негативно класифiкованих активiв знижувався внаслiдок списання безнадiйних кредитiв за

рахунок створених резервiв в сумi 1 433 016 тис. грн. та продажу (вiдступлення прав вимоги) кредитної
заборгованостi, iнформацiя про що наведена в примiтцi 7 "Кредити та заборгованiсть клiєнтiв".
Достатнiсть резервiв та капiталу Банку обумовлюється як формуванням капiталу, фондiв та резервiв у вiдповiдностi
до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, так i якiстю його активiв, яка випливає iз рiвня
ризику банкiвських операцiй, у тому числi операцiй з iнсайдерами.
Станом на 31 грудня 2011 року та протягом звiтного року Банк, в цiлому, дотримувався нормативних вимог щодо
формування резервiв та капiталу, включаючи регулятивний капiтал (примiтки 22 "Статутний капiтал", 23 "Резервнi
та iншi фонди банку", 32 "Управлiння капiталом"). Банком протягом звiтного року не порушувались нормативи
адекватностi регулятивного капiталу та норматив спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв, якi
встановленi постановою Правлiння Нацiонального банку України №368 вiд 28 серпня 2001 року "Iнструкцiя про
порядок регулювання дiяльностi банкiв в України" (далi - Постанова №368). Розмiр статутного капiталу в 2011 роцi
був збiльшений на 923 124 тис. грн. (примiтка 22 "Статутний капiтал"). В Банку є в наявностi внутрiшнi процедури
щодо визначення достатностi капiталу з урахуванням усiх ризикiв, притаманних його дiяльностi.
Стосовно результатiв аналiзу якостi активiв, а також операцiй з iнсайдерами, вiдповiдно до вимог
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України з урахуванням рiвня ризику банкiвських
операцiй зазначаємо наступне:
розмiр грошових коштiв та їх еквiвалентiв зазначений в примiтцi 4 "Грошовi кошти та їх еквiваленти" та
становить 5 967 815 тис. грн. або 21.3% вiд загальних активiв Банку, при цьому, як зазначено в цiй примiтцi,
залишки на кореспондентських рахунках в iнших країнах становлять 4 524 028 тис. грн. або 75.8% вiд загального
розмiру грошових коштiв та їх еквiвалентiв, у тому числi 3 855 811 тис. грн. або 64.6% вiд загального розмiру
грошових коштiв - в країнах ОЕСР (примiтка 31 "Управлiння фiнансовими ризиками", таблиця 31.6 "Аналiз
географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за звiтний рiк"). Кошти в Нацiональному банку
України станом на 31 грудня 2011 року становлять 1 179 701 тис. грн. або 4.2% вiд загальних активiв Банку;
iнформацiя щодо якостi портфеля цiнних паперiв наведена в примiтцi 5 "Торговi цiннi папери", примiтцi 8
"Цiннi папери у портфелi банку на продаж" (таблиця 8.2 "Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у
портфелi банку на продаж за звiтний рiк" та таблиця 8.5 "Основнi пайовi цiннi папери в портфелi банку на
продаж"). Загальний розмiр вкладень Банку в цiннi папери становить 1 370 960 тис. грн. або 4.9% вiд загальних
активiв Банку. Станом на 31 грудня 2011 року вкладення в державнi облiгацiї, якi облiковуються в торговому
портфелi Банку та перебувають пiд заставою за операцiєю РЕПО з Нацiональним банком України, становлять 61.5%
вiд загального обсягу вкладень в цiннi папери. На звiтну дату вкладення в облiгацiї, якi були випущенi для
фiнансування заходiв Державної цiльової програми з пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини
чемпiонату Європи 2012 року з футболу складають 6.6% вiд загального обсягу вкладень в цiннi папери. Станом на
31 грудня 2011 року в портфелi банку на продаж облiковуються вкладення в облiгацiї державних пiдприємств, якi
були випущеннi в обiг з державною гарантiєю, що була видана Кабiнетом Мiнiстрiв України, та якi складають
23.4% вiд загального обсягу вкладень в цiннi папери. Всього вкладення в державнi облiгацiї та облiгацiї державних
установ становлять 91.5% вiд загального обсягу вкладень в цiннi папери або 1 253 914 тис. грн. Всi зазначенi
борговi цiннi папери є не простроченими, не знецiненими та облiковуються за справедливою вартiстю. Облiгацiї
мiсцевих позик складають 78 813 тис. грн. або 5.7% вiд загальних вкладень в цiннi папери та є непростроченими, їх
вартiсть встановлена на основi ринкових котирувань. Стосовно iнших боргових та пайових цiнних паперiв Банком
створено вiдповiдний резерв;
оцiнку якостi кредитного портфеля управлiнський персонал Банку здiйснює на пiдставi внутрiшнiх
положень Банку, розроблених виходячи з вимог Нацiонального банку України щодо оцiнки фiнансового стану
позичальникiв та обслуговування ними боргу, викладених у Положеннi про порядок формування та використання
резерву для вiдшкодування можливих втрат за кредитними операцiями банкiв, затвердженому постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 06.07.2000 року №279, з урахуванням накопиченого Банком досвiду з
кредитного обслуговування iнших банкiв, юридичних та фiзичних осiб. Розмiр кредитного портфеля Банку станом
на 31 грудня 2011 року становить 19,909,969 тис. грн. або 71.2% вiд загальних активiв Банку. Якiсть кредитного
портфеля та заборгованостi клiєнтiв розкрита в примiтцi 6 "Кошти в iнших банках" (таблиця 6.2 "Аналiз кредитної
якостi коштiв в iнших банках за звiтний рiк"), примiтцi 7 "Кредити та заборгованiсть клiєнтiв" (таблиця 7.2 "Аналiз
змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за звiтний рiк" та таблиця 7.7. "Аналiз кредитної якостi кредитiв за
звiтний рiк"), примiтцi 18 "Резерви за зобов'язаннями" (таблиця 18.1 "Резерви за зобов'язаннями за звiтний рiк"). На
нашу думку, в економiчних умовах, що склалися, достатнiсть сформованих резервiв за кредитними операцiями
фiзичних та юридичних осiб обумовлюється, в першу чергу, станом обслуговування кредитних операцiй, а також
перспективами погашення боргу, в тому числi за рахунок реалiзацiї заставного майна. Резерви за кредитами та
заборгованiстю клiєнтiв, в цiлому, сформованi адекватно;
iнформацiя щодо якостi дебiторської заборгованостi розкрита у примiтцi 11 "Iншi фiнансовi активи" та
примiтцi 12 "Iншi активи", розмiр дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня 2011 року складає 131,731 тис.

грн. або 0.5% вiд загальних активiв Банку. Стан дебiторської заборгованостi визначений Банком згiдно
нормативних вимог Нацiонального банку України та внутрiшнiх положень Банку, згiдно до яких сформована
вiдповiдна сума резерву;
розмiр iнших активiв Банку (iнвестицiйної нерухомостi (примiтка 9), основних засобiв та нематерiальних
активiв (примiтка 10), довгострокових активiв, призначених для продажу (примiтка 13), дебiторської заборгованостi
щодо податку на прибуток, вiдстроченого податкового активу (примiтка 28)) становить 584 099 тис. грн. або 2.1%
загальних активiв Банку; операцiї з iншими активами не створюють суттєвого ризику втрати капiталу Банку;
операцiї з пов'язаними особами розкритi в примiтцi 35 "Операцiї з пов'язаними особами". Цi операцiї
здiйснювались Банком вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Системи управлiння ризиками Банку є, в цiлому, адекватними. Iстотним ризиком, що його iдентифiкує Банк, є
кредитний ризик. Системи управлiння кредитним ризиком знаходяться пiд впливом подiй, якi не є пiд
безпосереднiм контролем Банку та є результатом невизначеностi, яка розкрита в примiтцi 1.21 "Основнi оцiнки,
припущення i професiйнi судження". Стосовно iнших ринкових ризикiв: валютного ризику, ризику змiни
вiдсоткової ставки та iнвестицiйного ризику зазначаємо, що вони є помiрними та контрольованими. Iнформацiя
щодо оцiнки ризику банкiвських операцiй розкрита в загальнiй iнформацiї про дiяльнiсть Банку, в примiтцi 5
"Торговi цiннi папери", в примiтцi 6 "Кошти в iнших банках", примiтцi 7 "Кредити та заборгованiсть клiєнтiв",
примiтцi 11 "Iншi фiнансовi активи", примiтцi 18 "Резерви за зобов'язаннями" та в примiтцi 31 "Управлiння
фiнансовими ризиками" (таблицi 31.1 "Аналiз валютного ризику", 31.4 "Загальний аналiз вiдсоткового ризику", 31.6
"Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за звiтний рiк", 31.10 "Аналiз фiнансових
активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за звiтний рiк"), а також у
примiтцi 33 "Потенцiйнi зобов'язання банку".
Бухгалтерський облiк, процедури внутрiшнього аудиту та заходiв контролю Банку, в цiлому, адекватнi вимогам
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. На виконання вимог постанов Правлiння Нацiонального
банку України №481 вiд 27 грудня 2007 року "Про затвердження Iнструкцiї з бухгалтерського облiку кредитних,
вкладних (депозитних) операцiй та формування i використання резервiв пiд кредитнi ризики в банках України" та
№255 вiд 18 червня 2003 року "Про затвердження Правил бухгалтерського облiку доходiв i витрат банкiв України"
Банк здiйснює роботу iз застосування ефективної ставки вiдсотку для визначення амортизованої собiвартостi
фiнансових iнструментiв, яка потребує подальшого розвитку.
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
(Рiшення ДКЦПФРУ вiд 29.09.2011 за №1360)
На нашу думку,
вартiсть чистих активiв для банкiв України встановлюється не частиною третьою статтi 155 Цивiльного
кодексу України, а Законом України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" №2121-III вiд 07 грудня 2000 року (далi Закон про банки) як спецiальнi вимоги до капiталу банкiв, згiдно яких Нацiональний банк України здiйснює
контроль за дотриманням банками розмiру, достатностi та адекватностi капiталу шляхом встановлення економiчних
нормативiв та нормативно-правового забезпечення здiйснюваних банками операцiй. Нормативи капiталу, якi
включають мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу, норматив адекватностi регулятивного капiталу та норматив
спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв, затвердженi постановою Правлiння Нацiонального
банку України №368 вiд 28.08.2001 року "Iнструкцiя про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi". Станом
на звiтну дату Банк дотримувався встановлених нормативiв капiталу. Це свiдчить про те, що вартiсть чистих
активiв Банку вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме Закону про банки;
суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається Банком як емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю, вiдсутнi;
протягом 2011 року Банк не виконував значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Банку за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011 року);
стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту, в усiх суттєвих аспектах
вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi товариства";
iдентифiкацiя та оцiнка нами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Банку станом на 31
грудня 2011 року внаслiдок шахрайства, здiйснена в рамках аудиту рiчної фiнансової звiтностi Банку згiдно МСА
240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", свiдчить, що
фiнансова звiтнiсть Банку на зазначену дату в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи
помилки. Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової
звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спрямований i виконується вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв аудиту.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "РСМ АПiК";
Свiдоцтво про включення суб'єкта господарювання до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi
одноособово надають аудиторськi послуги, №0084, видане Аудиторською палатою України 26 сiчня 2001 року;
мiсцезнаходження: Україна, 03151, м. Київ, вул. Донецька, 37/19;
телефон (факс):+ 38 (044) 501-59-34.
Договiр про надання аудиторських послуг №02264 вiд 29 жовтня 2011 року.
Дата початку проведення аудиту договором не передбачена, дата закiнчення проведення аудиту - 30 березня 2012
року.
Президент фiрми

Т. Бернатович

Сертифiкований аудитор
Сертифiкат аудитора банкiв №0021
Свiдоцтво НБУ №0000012
вiд 30.08.2007
30 березня 2012 року
м. Київ, вул. Донецька, 37/19
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні
ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення
ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про
особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження
нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за
основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання
На пiдставi банкiвської лiцензiї Банк має право здiйснювати наступнi банкiвськi операцiї:
залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних
осiб;
вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах;
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв
вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Також Банком надаються фiнансовi послуги:
випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або їх обслуговування, клiринг, iншi
форми забезпечення розрахункiв;
довiрче управлiння фiнансовими активами;
фiнансовий лiзинг;
надання гарантiй та поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у
грошовiй формi;;
переказ коштiв;
факторинг (придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи
наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв);
випуск, купiвля, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;
професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв (вiдповiдно до отриманих лiцензiй).
Банк, крiм надання фiнансових послуг, має право здiйснювати також дiяльнiсть щодо:
iнвестицiй;
випуску власних цiнних паперiв;
випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;
ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв (крiм власних акцiй);
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових послуг.

Операцiї, якi Банк має право здiйснювати на пiдставi Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй:
неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що
здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну
iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особамирезидентами;
ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у
грошовiй одиницi України;
ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення
операцiй за ними;
вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй
за ними;
залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцiй з готiвковою iноземною
валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв i
агентiв];
торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України;
торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;
валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4
Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не зазначенi в
абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв
генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 15.08.2011 року № 281;
валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону
України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не зазначенi в абзацах
другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв
генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 15.08.2011 року № 281.
Банк успiшно працює на ринку України бiльше 17 рокiв. Банк входить до першої групи великих банкiв за розмiром
активiв на 2010 рiк та 2011 рiк.
Залежностi вiд сезонних змiн в роботi Банку немає
Банк є унiверсальним банком, який надає послуги всiм видам клiєнтiв: банкам, мiжнародним фiнансовим
установам, великим клiєнтам корпоративного бiзнесу, а також клiєнтам малого, середнього та роздрiбного бiзнесу,
фiзичним особам.
Станом на кiнець звiтного 2011 року контрагентами банку були:
165 банкiв-резидентiв, фiлiй банкiв та Нацiональний банк України;
140 банкiв-нерезидентiв та фiлiй банкiв-нерезидентiв з рiзних країн свiту;
305 пiдприємств та представництв нерезидентiв;
6 865 суб'єктiв господарювання, пiдприємств та компанiй рiзних галузей;
341 державних, бюджетних, казенних, комунальних пiдприємства;
29 фермерських господарств;
271 небанкiвська фiнансова установа;
99 страхових компанiй;
158 некомерцiйних, благодiйних та громадських органiзацiй;
6190 фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;
71 новостворене пiдприємство;
1 504 695 фiзичних осiб;
160 приватних нотарiусiв та адвокатiв;
1 345 фiзичних осiб - нерезидентiв.
Iстотним ризиком, що його iдентифiкує Банк, є кредитний ризик. Стосовно iнших ринкових ризикiв: валютного
ризику, ризику змiни вiдсоткової ставки та iнвестицiйного ризику зазначаємо, що вони є помiрними та
контрольованими.
Заходами емiтента щодо зменшення ризикiв є постiйне вдосконалення системи управлiння ризиками Банку.
Управлiння ризиками - це процес, за допомогою якого Банк виявляє (iдентифiкує) ризики, проводить оцiнку їх
величини, здiйснює їхнiй монiторинг i контролює свої ризиковi позицiї, а також враховує взаємозв'язки мiж рiзними

категорiями (видами) ризикiв.
Процес управлiння ризиками охоплює всi види дiяльностi банку, якi впливають на параметри його ризику.
Управлiння ризиками передбачає прийняття рiшень та вжиття заходiв, спрямованих на мiнiмiзацiю, уникнення,
пом'якшення ризикiв, їх страхування, встановлення лiмiтiв їх величини i безпосереднє прийняття ризику.
Для контролю за ризиками у внутрiшнiх регламентних документах Банку визначенi повноваження та функцiї
Спостережної Ради, Правлiння Банку, профiльних комiтетiв щодо управлiння ризикам, а також структурних
пiдроздiлiв Банку
На дiяльнiсть Банку та його клiєнтiв важливий вплив має економiчне середовище. На дiяльностi всiх галузей
вплинула свiтова фiнансова криза. Протягом 2011 року, Банк здiйснював свою дiяльнiсть в складних економiчних
умовах: падiння промислового виробництва, зниження реальних доходiв юридичних та фiзичних осiб. Для
пiдтримання платоспроможностi банкiвських установ, Нацiональний банк України активно застосовував механiзм
рефiнансування банкiв.
Протягом 2011р. емiтент активно впроваджував новi технологiї для вдосконалення обслуговування клiєнтиiв, а
також впровадив новi банкiвськi послуги. Особливе мiсце серед яких займають послуги у сферi iнтернет-банкiнгу.
Тим самим емiтент закрiпив своє положення на ринку фiнансових послуг.
В галузi, в якiй працює емiтент, iснує велика конкуренцiя. На ринку одночасно фiнансовi послуги надають бiльше
нiж 100 банкiв. Особливiсть надання послуг емiтентом характеризується високим рiвнем надання послуг,
швидкiстю обслуговування, повним спектром послуг у сферi банкiвського бiзнесу.
Емiтент i далi планує продовжувати впровадження системи iнтернет-банкiнгу, пiдвищувати рiвень обслуговування
клiєнтiв та розширювати перелiк послуг на фiнансовому ринку.
Емiтент не має постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у
загальному обсязi постачання.
На кiнець 2011 року Банк займає наступнi позицiї згiдно з рейтингом Українського банкiвського порталу:
за розмiром активiв - 6 мiсце;
за розмiром капiталу - 5 мiсце;
за розмiром кредитного портфелю - 6 мiсце;
за розмiром депозитiв юридичних осiб - 6 мiсце;
за розмiром депозитiв фiзичних осiб - 7 мiсце.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року Банк займає наступнi позицiї згiдно з рейтингом Асоцiацiї українських
банкiв:
за розмiром активiв та зобов'язань - 7 мiсце;
за розмiром капiталу - 6 мiсце;
за розмiром кредитно-iнвестицiйного портфелю - 7 мiсце;
за розмiром депозитiв юридичних осiб - 7 мiсце;
за розмiром депозитiв фiзичних осiб - 9 мiсце
за розмiром прибутку - 28 мiсце.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно
описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв (а саме: 2007-2011 роки) банк здiйснив додатковi капiтальнi вкладення в придбання основних
засобiв (за первiсною вартiстю) за такими групами: а) "будiвлi та споруди" - з урахуванням переоцiнки та
проведення капiтальних iнвестицiй 34 347 тис. грн.; "машини та обладнання" - 158 978 тис. грн.; "транспортнi
засоби" - 138 тис. грн.; "iншi" - 186 170 тис. грн., вiдповiдно станом на 01.01.2012 первiсна вартiсть основних
засобiв складає за групами: а) "будiвлi та споруди" - 204 697 тис. грн.; "машини та обладнання" - 187 967 тис. грн.;
"транспортнi засоби" - 417 тис. грн.; "iншi" - 222 166 тис. грн.
Значних за обсягами операцiй по вiдчудженню основних засобiв за зазначенi останнi п'ять рокiв банк не проводив,
крiм тих, якi пiдлягали списанню в звязку з непридатнiстю для використання в банкiвський дiяльностi.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва,
розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Придбанi основнi засоби первiсно оцiнюються i вiдображаються Банком в бухгалтерському облiку за первiсною
вартiстю (в суму придбаних основних засобiв включається цiна придбання, держмито, митний збiр, витрати на

доставку та розвантаження, витрати на установку та iншi витрати, що безпосередньо пов'язанi iз цiєю операцiєю).
Пiсля первiсного визнання об'єкта основних засобiв, як активу, їх подальший облiк здiйснюється за первiсною
вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi
всiх груп, крiм групи "Будинки, споруди та передавальнi пристрої" та "Земельнi дiлянки", якi облiковуються за
переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв
вiд зменшення корисностi.
Адмiнiстративнi та iншi витрати, якi не належать безпосередньо до витрат на придбання або доведення об'єкта до
робочого стану, не включаються до його первiсної вартостi.
Строк корисного використання основних засобiв встановлюється Банком в залежностi вiд очiкуваного перiоду часу,
протягом якого основнi засоби будуть використовуватися.
Протягом 2011 року Банк застосовував норми та строки корисного використання основних засобiв за такими
групами:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої (система сигналiзацiї, пожежегасiння та охорони) - вiд 7 рокiв до 50
рокiв, норма амортизацiї вiд 2 % до 15 %;
- машини та обладнання - вiд 3 рокiв до 10 рокiв, норма амортизацiї вiд 10 % до 34 %;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - вiд 2 рокiв до 10 рокiв ; норма амортизацiї вiд 10 % до 50 %;
- iншi основнi засоби - вiд 3 рокiв до 10 рокiв, норма амортизацiї вiд 10 % до 34 %;
- полiпшення орендованих примiщень - протягом строку оренди.
У 2011 року Банком не змiнювався метод амортизацiї основних засобiв.
Переоцiнка вартостi групи "Будинки, споруди i передавальнi пристрої" та "Земельнi дiлянки", здiйснюється
кожного року.
В 2011 роцi станом на 25 жовтня проведена переоцiнка основних засобiв за групами "Земельнi дiлянки" та
"Будинки, споруди та передавальнi пристрої" незалежним оцiнювачем ТОВ "Кволiтас".
Пiд час проведення оцiнки оцiнювач застосовував:
- Дохiдний пiдхiд (метод капiталiзацiї доходу). Оцiнювачем були використанi данi про оренднi ставки за мiсцем
знаходження об'єктiв оцiнки, отриманi шляхом дослiдження та аналiзу матерiалiв агентств нерухомостi,
перiодичних видань та приватних оголошень в газетах та матерiалiв Iнтернету.
- Порiвняльний пiдхiд (метод аналогiв продажу). Оцiнювачем були використанi пропозицiї щодо продажу
примiщень нежитлового фонду, що знаходяться поблизу об'єкта оцiнки, в подiбному станi i аналогiчному
функцiональному використаннi. Цiни пропозицiй визначалися за даними, якi були отриманi iз бази даних агентств
нерухомостi м. Києва, iнформацiйної мережi Iнтернет та iнших доступних джерел.
- Витратний пiдхiд. Оцiнювачем були дослiдженi статистичнi данi, що представленi в науково-нормативних
джерелах.
Оцiнювачем прийнято рiшення прийняти результати порiвняльного пiдходу, так як вiн у силу добре розвинутої
системи iнформацiйного забезпечення найбiльш реально вiдображає ситуацiю на ринку. У звiтi про оцiнку майна та
у висновку про вартiсть об'єкта оцiнки оцiнювач вiдобразив факт невключення до ринкової вартостi суми податку
на додану вартiсть.
Станом на дату оцiнки здiйснено уцiнку первiсної вартостi об'єктiв групи "Земельнi дiлянки" на суму 120 тис.грн.
Станом на дату оцiнки здiйснено уцiнку первiсної вартостi об'єктiв групи "Будiвлi, споруди та передавальнi
пристрої" на суму 480 тис.грн, та уцiнку суми зносу по цiй групi 109 тис.грн. Зменшення фонду переоцiнки за
звiтний рiк загалом складає 491 тис.грн.
Банком наданi в оперативний лiзинг службовi примiщення, якi оцiнено по первiснiй вартостi. Вартiсть переданого
банкiвського майна в оренду станом на 01.01.12 становить - 1 632 тис.грн. Також Банк використовує окремi основнi
засоби на правах оперативного лiзингу. Сума вартостi арендованого банком майна станом на 01.01.12 становить 362 630 тис.грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть Банку та його клiєнтiв важливий вплив здiйснює економiчне середовище. Також в умовах сучасного
становища економiки та банкiвськой системи України є на наявнiсть значної невизначеностi, результат якої
залежить вiд майбутнiх подiй, що не є пiд безпосереднiм контролем Банку, але якi можуть впливати на його
дiяльнiсть та фiнансовi результати.
Зазначена невизначенiсть - це проблема, обумовлена тим, що банкiвська система України знаходиться пiд
негативним впливом наслiдкiв фiнансово-економiчної кризи, що значною мiрою пов'язано з погiршенням
фiнансового стану позичальникiв та емiтентiв цiнних паперiв, обмеженням обсягiв банкiвських операцiй та iншими
об'єктивними причинами.
Дiяльнiсть в галузi, в якiй працює емiтент, повнiстю регулюється законодавчими актами НБУ, НКЦБФР та iншими.
Але, так як сфера дiяльностi та перелiк послуг, що надаються емiтентом на ринку, достатньо широкий та
рiзноманiтний, це дозволяє вести безперервну дiяльнiсть в правовому полi навiть в умовах законодавчих та

економiчних обмежень.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Протягом 2011 року емiтентом було виплачено штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за
порушення законодавства на загальну суму 95 343,75 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi ПАТ "АЛЬФА-БАНК" здiйснюється за рахунок капiталу Банку, залучених коштiв вiд
корпоративних клiєнтiв, фiзичних осiб та коштiв банкiв. При формуваннi своєї пасивної бази Банк придiляє велику
увагу розвитку власної клiєнтської бази серед юридичних та фiзичних осiб. Також джерелами фiнансування є
залучення коштiв на внутрiшньому та зовнiшньому мiжбанкiвському кредитному ринку, включаючи
субординований борг . Полiтика по залученню коштiв в Банку затверджується Спостережною Радою Банку
щорiчно. Оперативне управлiння здiйснює постiйно дiючий коллегiальний орган Банку - Комiтет з управлiння
активами та пасивами. Постiйний контроль за станом ресурсної бази i виконання рiшень Комiтету з управлiння
активами та пасивами здiйснює Казначейство Банку. Норматив адекватностi капiталу, встановлений Нацiональним
Банком України, виконується повнiстю, порушень нормативiв протягом 2011 року не було
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на кiнець 2011р. емiтент має укладених, але не виконаних договорiв за цiнними паперами на загальну суму
20 784 600,00 грн., очiкуваний прибуток складає 935 200,00 грн.
Зобов'язання з кредитування, що наданi - 1 491 001 000,00 грн.
Невикористанi кредитнi лiнiї - 12 340 389 000,00 грн.
Гарантiї виданi - 1 278 564 000,00 грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції,
поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в
майбутньому)
Основними стратегiчними напрямками розвитку банку в економiчному полi України є:
якiсне i надiйне обслуговування клiєнтiв всiх форм власностi;
активна участь у грошово-кредитному забезпеченнi розвитку економiки i зростання добробуту
українського народу;
подальше пiдвищення капiталiзацiї, пiдтримання достатнього рiвня лiквiдностi та збалансування активнопасивних операцiй за термiнами, як основи для збiльшення обсягiв дiяльностi при повному забезпеченнi надiйностi
та стабiльностi банку;
залучення та ефективне використання мобiлiзованих грошових коштiв на фiнансування потреб клiєнтiв
банку, їх розрахункове i касове обслуговування, виконання валютних та iнших банкiвських операцiй;
зростання конкурентоспроможностi банку шляхом збiльшення обсягiв робочих активiв та довгострокових
ресурсiв, мiнiмiзацiї ризикiв, оптимiзацiї системи кредитного менеджменту, розширення спектру банкiвських
послуг та укрiплення матерiально-технiчної бази банку;
забезпечення високої якостi кредитної дiяльностi завдяки ефективнiй системi ризик-менеджменту, нових
розробок в сферi управлiння кредитною дiяльнiстю, подальша кредитна пiдтримка реалiзацiї iнновацiйноiнвестицiйних проектiв українських пiдприємств;
розвиток i впровадження нових банкiвських послуг в сферi електронних технологiй, перш за все
пластикових карток, РОS - термiналiв, банкоматiв, електронних грошей та iнших;
удосконалення дворiвневої структури управлiння та органiзацiї менеджменту банку
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за
звітний рік
За звiтний перiод ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не проводив дослiджень та розробок
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог,
найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ
про це зазначається
За станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року у судi розглядаються 16 247 позовiв Банку про стягнення
заборгованостi на загальнуi суми 616 454 тис. грн., 184 528 тис. доларiв США, 1 038 тис. євро, 14 426 тис.

швейцарських франкiв. Також, станом на звiтну дату судами розглядаються 43 позови немайнового характеру, де
вiдповiдачем є Банк, а також 1 476 iнших позовiв рiзного характеру.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності
емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за
останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Незважаючи на складну кризову ситуацiю, що склалася на українському мiжбанкiвському ринку в 2009-2011 роках,
в умовах зниження взаємної довiри до банкiвської системи, ПАТ <АЛЬФА-БАНК> вдалося зберегти свої позицiї на
банкiвському ринку України. Головними завданнями проведення операцiй на грошовому ринку як i ранiше були
пiдтримка лiквiдностi банку й дотримання нормативiв резервування. Банк працював над впровадженням нових
форм ведення бiзнесу, наданням послуг з застосуванням Iнтернет-банкiнгу.
Банк зберiг бiльшу частину своїх надiйних партнерiв по бiзнесу.
Банк у 2011 роцi придiляв увагу адмiнiструванню платiжної дисциплiни емiтентiв цiнних паперiв, що перебувають
в портфелi на продаж. В 2011 роцi Банк активно здiйснював операцiї з торговим портфелем цiнних паперiв.
У 2010 та 2011 роцi Банк незважаючи на фiнансову кризу не здiйснював припинення окремих видiв банкiвських
послуг в повному обсязi. Нацiональний банк України не призупиняв та не вiдкликав окремих пунктiв Банкiвської
лiцензiї на право надання банкiвських послуг та Генеральної лiцензiї на право здiйснення валютних операцiй Згiдно
з Додатком до Генеральної лiцензiї.
В серединi 2010 року Банк почав вiдновлювати програми кредитування фiзичних осiб, надання нових кредитiв на
купiвлю автомобiлiв та iпотеки. Одночасно, в Банку дiють програми по реструктуризацiї та рефiнансуванню
iснуючої заборгованостi, а iндивiдуальний пiдхiд до клiєнта забезпечив стабiлiзування роздрiбного кредитного
портфелю. В 2010 та 2011 роках Банк придiляв увагу клiєнтам, котрi обслуговуються в Банку в рамках зарплатних
проектiв. Така стратегiя дозволить i надалi вибудовувати бiльш довготривалi стосунки мiж клiєнтами та мiнiмiзує
втрати вiд кредитної заборгованостi.
Основна дiяльнiсть Банку включає надання банкiвських послуг юридичним та фiзичним особам на територiї всiєї
України. Цi послуги включають залученнi грошових коштiв, депозитiв, надання кредитiв, авансiв, iнвестування в
цiннi папери, здiйснення грошових переказiв по Українi та за її межi, а також валютно-обмiннi операцiї.
Структура Банку органiзована таким чином, щоб забезпечити здiйснення всього перелiку банкiвських операцiй зi
зручними каналами отримання рiзноманiтних послуг.
Протягом 2010 та 2011 року структура Банку постiйно удосконалювалась та приводилась у вiдповiднiсть до вимог
швидкозростаючого бiзнесу, змiн у кон'юнктурi ринку банкiвських послуг.
В 2007-2011 роках були здiйсненi значнi iнвестицiї у розвиток своєї мережi, персонал та його навчання, IT-системи.
Для покращення умов та термiнiв надання банкiвських послуг банком впроваджується нова банкiвська система
TEMENOS <Т24> та удосконалюватись операцiйна система АБС <Б2>.
Банк динамiчно розвивається та продовжується побудова нової розгалуженої регiональної мережi вiддiлень у всiх
областях України для надання послуг бiльш широким колам контрагентiв та населенню.
Станом на кiнець звiтного 2011 року контрагентами банку були:
165 банкiв-резидентiв, фiлiй банкiв та Нацiональний банк України;
140 банкiв-нерезидентiв та фiлiй банкiв-нерезидентiв з рiзних країн свiту;
305 пiдприємств та представництв нерезидентiв;
6 865 суб'єктiв господарювання, пiдприємств та компанiй рiзних галузей;
341 державних, бюджетних, казенних, комунальних пiдприємства;
29 фермерських господарств;
271 небанкiвська фiнансова установа;
99 страхових компанiй;
158 некомерцiйних, благодiйних та громадських органiзацiй;
6190 фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;
71 новостворене пiдприємство;
1 504 695 фiзичних осiб;
160 приватних нотарiусiв та адвокатiв;
1 345 фiзичних осiб - нерезидентiв.
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби, всього
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
(тис. грн.)
Найменування основних засобів
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1. Виробничого призначення:
330 256
344 193
310 852
361 214
641 108
705 407
будівлі та споруди
158 496
167 428
0
0
158 496
167 428

машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

62 666
70 540
294
77
62 960
70 617
257
110
0
0
257
110
108 837
106 115
310 558
361 137
419 395
467 252
323
2 693
1 131
1 416
1 454
4 109
0
0
0
0
0
0
0
1 788
1 131
1 416
1 131
3 204
0
0
0
0
0
0
323
905
0
0
323
905
330 579
346 886
311 983
362 630
642 562
709 516
Термiн корисного використання основних засобiв та норми амортизацiї в
розрiзi окремих об`єктiв затвердженi наказом Голови Правлiння Банку. При
нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод.
Знос власних основних засобiв на кiнець 2011 року становить 268 361 тис.
грн., що складає 43,62 % вiд їх первiсної вартостi. Знос будiвлi складає
18,21%, машин та обладнання - 61,52%, транспорту - 73,53%, iнших - 51,83 %.
Основнi засоби в якостi застави не передавалися. Основнi засоби, стосовно
яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування
та розпорядження у Банку вiдсутнi. Банком наданi в оперативний лiзинг
службовi примiщення, якi оцiнено по первiснiй вартостi. Також Банк
використовує окремi основнi засоби на правах оперативного лiзингу.
Зменшення фонду переоцiнки за 2011 рiк на суму 491 тис. грн. складається з
уцiнки первiсної вартостi об`єктiв групи "Земельнi дiлянки" на суму 120 тис.
грн., уцiнки первiсної вартостi об`єктiв групи "Будiвлi,споруди та передавальнi
пристрої" на суму 480 тис. грн, та уцiнки суми зносу по цiй групi 109 тис.грн.

Опис

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

X

11 092 609,09

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)
X

28.12.2011

23 968,5

13,1

10.01.2012

08.12.2011

39 950

23,1

10.01.2012

12.12.2011

39 949,5

21,1

10.01.2012

09.12.2011

79 899

27,1

24.01.2012

16.12.2011

39 950

21,1

31.01.2012

16.12.2011

39 950

21,1

31.01.2012

22.12.2011

100 126,91

1

11.01.2012

23.02.2009

2 130,86

2,578

31.01.2014

08.10.2009

2 906,34

4,828

31.01.2014

17.01.2008

361,36

2,578

31.01.2014

29.10.2007

190,37

2,578

31.01.2014

21.11.2008

419,59

2,578

31.01.2014

05.11.2008

839,37

2,578

31.01.2014

Дата
погашення
X

iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в

06.06.2008

2 254,33

2,578

31.01.2014

08.10.2009

4 059,72

2,578

31.01.2014

17.11.2008

10 744,99

2,578

31.01.2014

14.12.2007

3 054,31

2,578

31.01.2014

23.11.2007

1 516,96

2,578

31.01.2014

19.06.2008

1 818,09

2,578

31.01.2014

29.02.2008

3 711,05

2,578

31.01.2014

05.02.2009

2 255,77

2,578

31.01.2014

30.10.2008

762,75

2,578

31.01.2014

19.06.2008

7 247,41

2,578

31.01.2014

01.04.2008

1 451,79

2,578

31.01.2014

25.10.2007

26,25

2,578

31.01.2014

27.09.2007

249,88

2,578

31.01.2014

01.02.2008

1 989,13

2,495

28.02.2014

15.01.2008

4 600,51

2,495

28.02.2014

25.01.2008

16,38

2,495

28.02.2014

15.01.2008

3 709,84

2,495

28.02.2014

27.01.2009

114,21

2,495

28.02.2014

28.08.2008

5 390,78

2,495

28.02.2014

25.01.2008

1 962,63

2,495

28.02.2014

03.04.2009

1 478,03

2,495

28.02.2014

25.04.2008

5 078,59

2,495

28.02.2014

23.07.2008

3 178,41

2,495

28.02.2014

05.08.2009

1 210,54

2,495

28.02.2014

12.12.2008

1 208,61

2,495

28.02.2014

26.09.2008

1 566,87

2,495

28.02.2014

05.06.2008

8 070,48

2,495

28.02.2014

09.07.2008

2 658,46

2,495

28.02.2014

17.10.2008

2 086,91

2,495

28.02.2014

iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в

10.12.2007

510,28

2,495

28.02.2014

10.03.2008

389,35

2,495

28.02.2014

27.03.2008

529,17

2,495

28.02.2014

06.11.2002

12 008,67

5,75

06.06.2017

20.03.2009

1 038 674

5,75

20.08.2016

28.12.2011

12 599,91

0,1

10.01.2012

02.12.2011

23 969,7

26,1

17.01.2012

29.12.2011

20 891,73

0,5

05.01.2012

22.08.2011

119 847

6,03

02.07.2012

22.08.2011

59 923,5

6,03

01.06.2012

22.08.2011

59 923,5

6,03

29.06.2012

26.05.2011

191 755,2

6,03

26.09.2013

06.06.2011

127 836,8

5,88

26.09.2013

19.10.2011

39 949

7

19.01.2012

19.10.2011

20 596,11

5

19.01.2012

03.11.2011

19 974,5

10

02.11.2012

20.12.2011

79 899

17,1

19.01.2012

23.12.2011

40 000

14,1

23.01.2012

23.12.2011

39 946,5

15,1

23.01.2012

13.12.2011

80 000

25,1

20.01.2012

29.12.2011

31 959,2

0,1

04.01.2012

12.12.2011

27 964,3

4,5

12.03.2012

20.12.2011

79 898

0,1

19.01.2012

21.12.2011

15 979,6

0,1

20.01.2012

22.12.2011

23 969,4

0,1

23.01.2012

23.12.2011

39 949

0,1

23.01.2012

08.12.2011

39 949,5

23,1

10.01.2012

29.12.2011

15 979,6

0,1

05.01.2012

08.12.2011

15 979,8

23,1

12.01.2012

нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в

21.12.2011

15 979,8

17,1

20.01.2012

22.12.2011

23 967,9

16,1

23.01.2012

28.12.2011

23 969,4

0,1

10.01.2012

08.12.2011

15 979,6

0,1

12.01.2012

29.12.2011

39 948,5

2,1

04.01.2012

29.12.2011

23 969,1

18,6

19.01.2012

16.12.2011

23 969,7

20,1

31.01.2012

29.12.2011

26 366,34

0,1

04.01.2012

21.12.2011

47 938,8

0,4

20.01.2012

27.12.2011

12 845,2

0,25

26.01.2012

16.12.2011

25 167,87

0,25

16.01.2012

03.02.2010

750 000

9,75

05.04.2012

18.10.2010

51 532,47

9,75

01.07.2013

30.09.2010

100 342,44

9,75

01.07.2013

29.12.2011

785 825,59

9,3

25.01.2012

09.02.2011

308 985,99

9,75

09.02.2012

09.02.2011

322 340,99

9,75

09.02.2012

27.12.2011

15 979,6

0,1

11.01.2012

27.12.2011

29 864,35

0,1

11.01.2012

01.12.2011

5 000

27

12.01.2012

12.12.2011

15 000

27

12.01.2012

27.12.2011

39 949

0,1

10.01.2012

27.12.2011

20 596,11

0,1

17.01.2012

29.12.2011

83 892,9

0,1

04.01.2012

12.12.2011

39 949

0,1

10.01.2012

29.12.2011

23 969,4

0,1

19.01.2012

14.12.2011

3 742,95

1,6

10.01.2012

09.12.2011

8 733,55

1,6

10.01.2012

29.12.2011

157 560,21

0,1

04.01.2012

iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в

30.12.2011

79 898

0,25

04.01.2012

01.02.2011

12 783,68

9,5

01.02.2012

27.07.2011

7 989,8

7,5

27.04.2012

09.08.2011

21 572,46

7,5

09.05.2012

20.12.2011

3 994,9

8

20.06.2012

30.11.2011

2 396,94

5,5

02.07.2012

05.08.2011

95 877,6

8,2

03.08.2012

09.08.2011

7 989,8

8,2

09.08.2012

19.10.2011

11 185,72

10

19.10.2012

26.10.2011

262 065,44

9,25

26.10.2012

20.10.2011

79 898

10

22.10.2012

09.12.2011

2 796,43

10

10.12.2012

29.12.2011

12 476,5

7

10.01.2012

29.12.2011

53 648,95

6,65

10.01.2012

18.11.2011

239 694

6,5

17.11.2012

20.02.2009

2 470,48

4,488

20.12.2012

18.05.2009

1 954,31

4,488

20.12.2012

14.05.2009

4 325,15

4,488

20.12.2012

14.01.2009

2 761,04

4,488

20.12.2012

05.05.2009

1 170,61

4,488

20.12.2012

19.11.2008

3 081,63

4,488

20.12.2012

09.10.2008

6 100,61

4,488

20.12.2012

08.04.2009

2 173,22

4,488

20.12.2012

05.02.2009

1 184,99

4,488

20.12.2012

29.12.2008

1 920,1

4,488

20.12.2012

22.04.2009

2 237,55

4,488

20.12.2012

27.03.2009

1 321,45

4,488

20.12.2012

24.11.2008

2 596,55

4,488

20.12.2012

10.12.2008

2 791,09

4,488

20.12.2012

iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в

19.12.2008

1 372,33

4,488

20.12.2012

05.03.2009

1 390,28

4,488

20.12.2012

23.09.2009

19 695

2,82449

30.04.2018

24.09.2010

23 236,82

2,82449

30.04.2018

11.09.2009

32 416,65

2,82449

30.04.2018

25.06.2009

21 117,15

2,82449

30.04.2018

09.07.2009

68 433,63

2,82449

30.04.2018

14.08.2009

11 800,41

2,82449

30.04.2018

03.08.2009

11 614,81

2,82449

30.04.2018

27.08.2009

45 942,44

2,82449

30.04.2018

02.09.2009

25 853,21

2,82449

30.04.2018

24.06.2009

7 491,99

2,82449

30.04.2018

08.06.2009

24 214,32

2,82449

30.04.2018

08.06.2009

5 035,37

2,82449

30.04.2018

11.06.2010

23 236,82

2,82449

30.04.2018

09.10.2009

35 646,14

2,82449

30.04.2018

23.07.2009

34 189,39

2,82449

30.04.2018

18.06.2009

11 483,08

2,82449

30.04.2018

28.07.2009

25 325,02

2,82449

30.04.2018

02.12.2011

22 371

27,6

17.01.2012

08.12.2011

15 980

23,6

12.01.2012

08.12.2011

39 950

25,1

23.01.2012

09.12.2011

23 970

26,9

24.01.2012

09.12.2011

21 428,91

25

09.01.2012

27.12.2011

8 866

11

10.01.2012

28.12.2011

21 570

19

27.01.2012

18.10.2011

39 949

10

18.10.2012

11.02.2011

26 366,34

9,5

10.02.2012

30.12.2011

19 974,5

4

01.03.2012

iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
нацiональнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Мiжбанкiвський кредит (кредити в
iноземнiй валютi)
Кредити фiн. установ
Кредити фiн. установ
Кредити фiн. установ
Кредити фiн. установ
Кредити фiн. установ
Кредити фiн. установ
Кредити фiн. установ
Кредити фiн. установ
Кредити фiн. установ
Кредити фiн. установ
Кредити фiн. установ
Кредити фiн. установ
Кредити фiн. установ
Кредити фiн. установ
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):

06.12.2011

3 994,9

4,5

06.03.2012

18.05.2011

5 433,06

8,7

18.05.2012

07.06.2011

23 969,4

8,7

07.06.2012

17.06.2011

2 796,43

8,5

15.06.2012

30.12.2011

182 167,44

8,5

02.07.2012

12.07.2011

39 949

8,5

12.07.2012

14.01.2011

3 994,9

8,75

17.01.2012

14.01.2011

3 994,9

8,75

17.01.2012

30.05.2011

3 089,42

6

01.03.2012

23.12.2011

3 089,42

6

24.09.2012

02.12.2011

11 985

25,1

17.01.2012

16.12.2011

63 920

21,1

31.01.2012

11.01.2011

23 969,4

9

11.01.2012

02.02.2011

399 490

10

02.02.2012

09.02.2011

59 923,5

10

09.02.2012

16.02.2011

1 997,45

9,2

16.02.2012

22.02.2011

7 989,8

9,2

22.02.2012

04.03.2011

15 979,6

9

05.03.2012

25.03.2011

1 198,47

9

26.03.2012

08.02.2011
03.10.2011
26.10.2011
12.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
21.12.2011
23.06.2011
04.08.2011
30.07.2009
03.08.2009
05.08.2009
12.12.2011
X

33 802,9
3 994,9
39 949
119 847
10 386,74
23 969,4
31 959,2
39 949
12 357,66
10 298,05
555 502,83
802 831,08
1 160 349,67
9 867,4
69 960

9,4
9,2
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
7,4
7,2
13
13
13
7,5
X

07.02.2012
29.03.2012
18.10.2012
26.11.2012
03.12.2012
03.12.2012
11.12.2012
17.12.2012
21.05.2012
03.08.2012
30.07.2012
30.07.2012
30.07.2012
12.12.2014
X

X

69 960

X

X

Облiгацiї серiї Н
Облiгацiї серiї Н
Облiгацiї серiї Н
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

28.03.2011
16.11.2011
06.12.2011

45 000
20 000
4 960

13
13
13

15.03.2012
15.03.2012
10.01.2012

X

0

X

X

0

0

X

0

X

X

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними паперами)
(за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

12 726 934,91

X

X

Усього зобов'язань
Опис

X

23 889 504

X

X

---

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
періоду
Дата
Дата оприлюднення
виникнення
Повідомлення у
Вид інформації
події
стрічці новин
1
2
3
19.01.2011
19.01.2011
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
27.04.2011
29.04.2011
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2011
29.04.2011
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2011
29.04.2011
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2011
29.04.2011
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2011
29.04.2011
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2011
29.04.2011
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2011
29.04.2011
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.07.2011
20.07.2011
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
03.08.2011
03.08.2011
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.12.2011
19.12.2011
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
16.12.2011
19.12.2011
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
07.12.2011
20.12.2011
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.12.2011
30.12.2011
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
1
2011
4
2
2010
5
3
2009
4

У тому числі позачергових
3
4
3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
Реєстратор
Депозитарій
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть) Пiдняттям бюлетенiв
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
X
припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення
про дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X
X

X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
8
0
0
0
0
0

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 35
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть) Iнших комiтетiв не було створено
Інше (запишіть) Iнших комiтетiв не було створено

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами?
(так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть) Визначається на засiданнях органiв управлiння Банку

Ні
X
X
X
X

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)
X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів
акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Засідання
Загальні збори
Засідання
наглядової
акціонерів
правління
ради
Члени правління (директор)
ні
ні
ні
Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
ні
ні
ні
Юридичний відділ (юрист)
так
ні
ні
Секретар правління
ні
ні
ні
Секретар загальних зборів
ні
ні
ні
Секретар наглядової ради
ні
так
ні
Корпоративний секретар
ні
ні
так
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
ні
ні
ні
акціонерами
Інше (запишіть)
ні
ні
ні

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?
Не
належить
Загальні
збори
Наглядова Виконавчи
до
рада
й орган
акціонері
компетенц
в
ії жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу
так
ні
ні
ні
або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання членів правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної
так
ні
ні
ні
комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
ні
так
ні
ні
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів
так
ні
ні
ні
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
ні
так
ні
ні
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
ні
так
ні
ні
інтересів
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)
ні
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?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Кодекс корпоративного управлiння

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікуєтьс
Документи
Копії
Інформація
я у пресі,
надаються
документі розміщуєтьс
Інформація
для
в
я на власній
розповсюджуєтьс оприлюднює
я на загальних
ться в
ознайомлення надаються
інтернетзборах
загальнодост безпосереднь
на запит
сторінці
упній
ов
акціонера акціонерного

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів,
які володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного
товариства

інформаційн
ій базі даних
ДКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

акціонерному
товаристві

товариства

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку? (так/ні) ні
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 аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше (запишіть) Емiтент не змiнював аудитора протягом останнiх трьох рокiв

Ні
X
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть) Емiтент не змiнював аудитора протягом останнiх трьох рокiв

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X

Інше (запишіть)

Нацiональний банк України

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) в рамках пiдготовки до рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв

Ні
X
X
X
X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
X
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
X
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України
(далі - особа)?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X
суду
X
Інше (запишіть) Особа не змiнювалася
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: 15.06.2010; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами
акцiонерiв

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: iнформацiя не оприлюднена
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:
Дотримувались
Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
Метою дiяльностi Банку є одержання прибутку для власного розвитку i задоволення потреб його акцiонерiв,
надання рiзноманiтних послуг клiєнтам та контрагентам
2. 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 зміну їх складу за
рік
Iстотною участю в Банку на кiнець звiтного перiоду володiли наступнi акцiонери:
ABH Ukraine Limited (Темiстоклес Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-й поверх, п/с 1066, Нiкосiя, Кiпр ) - пряма
участь в розмiрi 80,1014 % статутного капiталу Банку, яка є для Банку материнською компанiєю та є крупним
iноземним iнвестором Банку. Опосередкованою участю в Банку за цим акцiонером володiє ABH Holdings S.A.
(Люксембург) в розмiрi 80.1014% статутного капiталу Банку;
Вiдкрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк" (Росiя, 107078, м. Москва, вул. Каланчевська, д.27) - пряма
участь в розмiрi 19.8986% статутного капiталу Банку, яке є наступним пiсля материнської компанiї великим
акцiонером та iноземним iнвестором. Опосередкованою участю в Банку в розмiрi 19.8986% статутного капiталу за
цим акцiонером володiють: Вiдкрите акцiонерне товариство "АБ Холдiнг" (Росiя), ABH Financial Limited, ABH
Russia Limited (Кiпр).
3. 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
Фактiв порушення членами Спостережної Ради та виконавчого органу внутрiшнiх правил, що призвело до
заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг не було.
4. 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
Протягом 2011 року до фiнансової установи, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу, з боку
органiв державної влади були застосованi заходи впливу на загальну суму штрафiв 95 343,75 грн.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики
або про відсутність такої системи
Мета та завдання управлiння ризиками
Метою стратегiї управлiння ризиками Банку є створення ефективної системи управлiння ризиками для виконання
поточних та стратегiчних цiлей Банку з застосуванням вiдповiдних полiтик, методiв та засобiв управлiння та
контролю за ризиками, що генеруються зовнiшнiм середовищем, структурою активiв i пасивiв та бiзнес-процесами
Банку.
Основними завданнями стратегiї управлiння ризиками є:
- встановлення ефективної системи пiдтримки прийняття управлiнських рiшень з урахуванням рiвня ризикiв, на якi
наражається Банк;
- забезпечення проведення банкiвських операцiй у вiдповiдностi до встановлених полiтик, процедур i регламентiв;
- забезпечення життєздатностi Банку в кризових ситуацiях ( в разi системної кризи або близької до системної
кризи);
- оптимiзацiя очiкуваних прибуткiв та збиткiв, зниження рiвня неочiкуваних збиткiв.
Класифiкацiя ризикiв
У своїй дiяльностi Банк видiляє наступнi категорiї ризику: кредитний ризик; ризик лiквiдностi; ризик змiни
процентної ставки; ринковий ризик; валютний ризик; операцiйний ризик; юридичний ризик; стратегiчний ризик.
Органiзацiйна структура ризик-менеджменту в Банку

Дiяльнiсть з управлiння ризиками здiйснюється структурними пiдроздiлами Департаменту з управлiння ризиками:
1.
Управлiння з контролю за корпоративними ризиками.
2.
Управлiння з контролю за ризиками малого та середнього бiзнесу.
3.
Управлiння з контролю за ризиками фiзичних осiб.
4.
Управлiння адмiнiстрування процесiв, методологiї та звiтностi.
5.
Управлiння ринковими ризиками та ризиками контрагентiв.
6.
Вiддiл з контролю операцiйних ризикiв.
7.
Управлiння з контролю та монiторингу кредитних операцiй.
8.
Управлiння по оцiнцi i роботi з заставами.
9.
Вiддiл з контролю за iнвестицiйними ризиками
Основнi функцiї, що виконує Управлiння з контролю за корпоративними ризиками:
"
Розробка корпоративної кредитної полiтики Банку щодо надання кредитiв корпоративним позичальникам;
"
Оцiнка доцiльностi кредитування корпоративних позичальникiв;
"
Розробка програм та методологiй для оцiнки фiнансового стану корпоративних позичальникiв;
"
Участь у визначеннi розмiру резервiв для покриття можливих втрат по кредитах позичальникiв юридичних осiб згiдно з Мiжнародними та Нацiональними стандартами фiнансової звiтностi;
"
Розробка процедур щодо аналiзу корпоративного кредитного портфелю.
Основнi функцiї, що виконує Управлiння з контролю за ризиками малого та середнього бiзнесу :
"
Пiдготовка висновкiв вiдносно доцiльностi надання кредитiв в сегментi малого та середнього бiзнесу,
"
Контроль якостi кредитного портфелю в сегментi малого та середнього бiзнесу, а також
розробка/змiни/узгодження нормативної бази, що вiдноситься до малого та середнього бiзнесу.
"
Пiдготовка висновкiв щодо доцiльностi реструктуризацiї кредитiв в сегментi МСБ, а також контроль якостi
проведеної реструктуризацiї;
"
Контроль якостi дотримання внутрiшньобанкiвської технологiї кредитування в сегментi малого та
середнього бiзнесу;
"
Розробка прогнозних моделей поведiнки кредитного портфеля в сегментi малого та середнього бiзнесу, а
також проведення портфельного аналiзу якостi кредитного портфеля в сегментi малого та середнього бiзнесу.
Основнi функцiї, що виконує Управлiння з контролю за ризиками фiзичних осiб:
"
Участь у розробцi методик класифiкацiї позичальникiв - фiзичних осiб вiдповiдно до вимог НБУ для
адекватної оцiнки ризикiв, що їм притаманнi, та формуваннi резервiв в необхiдному розмiрi;
"
Проведення аналiзу баз даних позичальникiв - фiзичних осiб з метою створення адекватних скорингових
систем оцiнки фiнансового стану позичальникiв - фiзичних осiб.
"
Участь у розробцi кредитних продуктiв для фiзичних осiб;
"
Розробка процесу прийняття рiшення про видачу кредиту клiєнту;
"
Розробка правил верифiкацiї клiєнтiв даних;
"
Участь у розробцi процедур оформлення реструктуризацiї за та монiторинг виданих кредитiв;
"
Аналiз матерiалiв та участь у засiданнях комiтетiв Роздрiбного блоку (РКК, пiдкомiтети: тарифний,
кредитнiй та проблемна заборгованiсть);
"
Консультацiї спiвробiтникiв структурних пiдраздiлiв Банку вiдносно процедур оцiнки фiнансового та
соцiального стану позичальникiв - физических лиц;
"
Пiдготовка звiтностi про змiни в кредитному портфелi в розрiзi кредитних продуктiв;
"
Проведення анализу на основi пiдготованої звiтностi, аналiз ефективностi процесiв;
"
Пiдготовка прогнозiв поведiнки кредитного портфелю;
"
Супровiд внутрiшнiх Black, Grey White спискiв клiєнтiв.
Основнi функцiї, що виконує Управлiння адмiнiстрування процесiв, методологiї та звiтностi:
"
Формування звiтiв за кредитними портфелями юридичних, фiзичних осiб та МСБ;
"
Розрахунок резервiв за кредитними та позабалансовими операцiями у вiдповiдностi з мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi;
"
Формування звiтностi для керiвництва ПАТ "Альфа -Банк" та Наглядової Ради;
"
Написання технiчних завдань з метою автоматизацiї процесiв дiяльностi Вiддiлу, Управлiння;
"
Тестування програмного забезпечення у вiдповiдностi з технiчними завданнями.
Основнi функцiї, що виконує Управлiння ринковими ризиками та ризиками контрагентiв:
"
Оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв та встановлення лiмiтiв на операцiї iз комерцiйними банками;
"
Оцiнка фiнансової стiйкостi страхових компанiй та їх акредитацiя для страхування ризикiв банку.
"
Розробка та перевiрка моделей керування ризиками лiквiдностi, змiни вiдсоткової ставки, ринковими та
валютними, а також наступний монiторинг точностi оцiнок та адекватностi вжитих заходiв;
"
Монiторинг змiни факторiв ризикiв лiквiдностi, змiни вiдсоткової ставки, ринкових та валютних.
"
Адмiнiстрування операцiй казначейства, контроль лiмiтiв.

Основнi функцiї, що виконую Вiддiл з контролю операцiйних ризикiв:
"
Управлiння операцiйними ризиками у вiдповiдностi до вимог комiтету з банкiвського надзору (Базель II з
доповненнями та змiнами БМР);
"
Пiдготовка рекомендацiй структурним пiдроздiлам Банку щодо зниження операцiйного ризику.
Основнi функцiї, що виконую Управлiння з контролю та монiторингу кредитних операцiй:
"
Контроль та монiторинг лiмiтiв концентрацiї кредитних ризикiв, встановлених лiмiтiв кредитування на
позичальника/групу позичальникiв;
"
Контроль кредитних операцiй на вiдповiднiсть параметрам прийнятих рiшень, виконання контрагентами
банку обов'язкiв по заключним договорам;
"
Контроль нормативiв (Н7, Н8, Н9, Н10) та обмежень НБУ по кредитних операцiях;
"
Контроль та монiторинг заставних операцiй;
"
Розрахунок i формування резервiв у вiдповiдностi до стандартiв НБУ пiд активнi операцiх Банку.
Основнi функцiї, що виконує Управлiння по оцiнцi i роботi з заставами:
"
Експертна оцiнка майна, що передається в заставу Банку в якостi забезпечення по кредитним угодам;
"
Органiзацiя i контроль проведення монiторингу (переоцiнки) предметiв застави;
"
Розробка внутрiшнiх методологiчних документiв щодо роботи з предметами застави в сегментi
Корпоративного блоку, МСБ та Роздрiбного блоку;
"
Переоцiнка та перевiрка стану майна для цiлей реалiзацiї проблемних активiв (у складi робочих груп по
проблемним активам);
"
Пiдготовка рекомендацiй структурним пiдроздiлам Банку щодо доцiльностi прийняття в забезпечення
окремих видiв майна;
"
Погодження договорiв страхування та договорiв застав / iпотеки, додаткiв до них в частинi опису та
вартостi предмету застави по кредитам Корпоративного Блоку.
Основнi функцiї, що виконує Вiддiл з контролю за iнвестицiйними ризиками:
"
Визначення пiдходiв, принципiв та стандартiв участi Банку в кредитних iнвестицiйних проектах;
"
Оцiнка доцiльностi участi Банку в кредитних iнвестицiйних проектах, формулювання ризикiв, пов'язаних з
реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв, i надання рекомендацiй по їх зниженню;
"
Здiйснення регулярного монiторингу стану кредитних iнвестицiйних проектiв, контроль оновлення
стратегiчних i тактичних прогнозiв реалiзацiї iнвестицiйних проектiв;
"
Контроль виконання показникiв iнвестицiйних проектiв, оцiнка впливу невиконання планових показникiв
на збiльшення ризикiв Банку;
"
Визначення розмiру резервiв для покриття можливих втрат по iнвестицiйним проектам згiдно
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Загальна чисельнiсть Департаменту з управлiння ризиками станом на 19.04.2012 - 71 працiвник.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів 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
У Банку iснує Департамент внутрiшнього аудиту, який пiдпорядкований Спостережнiй Радi Банку.
Департамент складається з наступних управлiнь:
"
Управлiння аудиту банкiвських процесiв (три спiвробiтники)
"
Управлiння IТ-аудиту (три спiвробiтники)
"
Управлiння внутрiшнiх розслiдувань (три спiвробiтники)
"
Управлiння аудиту регiональної мережi (п'ять спiвробiтникiв).
В 2011 роцi були проведенi наступнi перевiрки:
"
Процес реструктуризацiї кредитiв МСБ
"
Повернення простроченої заборгованостi (корпоративнi та роздрiбнi клiєнти)
"
Процес роздрiбного та споживчого кредитування
"
Управлiння мережею вiддiлень
"
Операцiї на грошовому ринку та операцiї форекс
"
Розрахунково-кассове обслуговування
"
Зарплатнi проекти
"
Система фiнансового монiторингу
"
Кредитування малого та середнього бiзнесу
"
Розподiл повноважень в АБС Б2

"
"
"
"

Стандарт PCI DSS
Нарахування процентних витрат
Планування неперервностi IТ
Перевiрки вiддiлень (20 вiддiлень).

За результатами перевiрок керiвництву Банку були наданi рекомендацiї щодо вдосконалення системи внутрiшнього
контролю. Всi рекомендацiї були погодженi керiвництвом та прийнятi для виконання.
Рекомендацiї внутрiшнього аудиту (контролю) враховуються при вiдображеннi даних у бухгалтерського облiку,
податковому i управлiнському облiку та при складаннi звiтностi Банку.
Примiтки є невiд'ємною частиною звiту <Баланс>, <Звiту про фiнансовi результати>, <Звiту про сукупнi прибутки
та збитки>, <Звiту про рух грошових коштiв>, <Звiту про власний капiтал>. Данi всiх примiток включено до рядкiв
звiту <Баланс>, <Звiту про фiнансовi результати>, <Звiту про сукупнi прибутки та збитки>, <Звiту про рух
грошових коштiв>, <Звiту про власний капiтал> та перевiрено зовнiшнiм аудитом банку у складi Рiчної фiнансової
звiтнiстi Банку, яка складена на пiдставi даних бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку за станом на
кiнець дня 31 грудня 2011 року.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або про їх відсутність
Фактiв вiдчуження протiгом звiтного року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi банку розмiр, не
було. Обмежень на вiдчуження активiв у статутi банку немає
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір
Статут Банку не має обмежень на розмiр активiв у разi iх купiвлi-продажу
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність
Операцiї з пов'язаними особами
В цiй примiтцi розкрито iнформацiю щодо операцiй пов'язаних сторiн - iнсайдерiв Банку, визначених згiдно
Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 28 серпня 2001 року № 368 (iз змiнами та доповненнями).
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здiйснює контроль над iншою або
має суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року акцiонерами банку було 2 юридичнi особи -нерезиденти, а станом на
кiнець дня 31 грудня 2010 року акцiонерами банку було 2 юридичнi особи -нерезиденти та 1 фiзична особарезидент.
Материнською компанiєю для Банку та юридичною особою - власником iстотної участi у Банку є ABH Ukraine
Limited (Кiпр).
Наступним пiсля материнської компанiї великим акцiонером та юридичною особою - власником iстотної участi у
Банку є Вiдкрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк" (Росiя)
Фiзичними особами - опосередкованими власниками iстотної участi є фiзичнi особи кiнцевi власники Банку,
iнформацiю про яких розкрито у "Загальнiй iнформацiї про дiяльнiсть банку" та власники-iстотної участi.
Провiдний управлiнський персонал - персонал, вiдповiдальний за керiвництво, планування та контролювання
дiяльностi банку, зокрема голова та члени спостережної ради банку, голова правлiння/ради директорiв та члени
правлiння/ради директорiв, заступники голови правлiння/ради директорiв (президент, вiце-президенти), головний
бухгалтер та його заступники.
Iнформацiя про склад управлiнського персоналу та змiни у складi управлiнського персоналу за 2011 рiк розкрито у
Загальнiй iнформацiї про дiяльнiсть банку у роздiлi "Особлива iнформацiя про Банк як емiтента".
Iнший управлiнський персонал - керiвники структурних пiдроздiлiв Банку та члени кредитного комiтету (кредитної
комiсiї), якi беруть участь у визначеннi кредитної, iнвестицiйної та облiкової полiтики, полiтики управлiння
активами i пасивами, ключових напрямiв дiяльностi банку; працiвники внутрiшнього аудиту; члени ревiзiйної
комiсiї;
Фiзичнi особи - контролери - це особи, якi здiйснюють зовнiшнiй аудит банку, а також особи, якi є керiвниками
державних органiв (фондiв, комiтетiв тощо) i вiдповiдно до своїх посадових обов'язкiв здiйснюють контроль за
дiяльнiстю банкiв.
Фiзична особа - керiвник або контролер спорiдненої юридичної особи Банку.
Фiзичнi особи - асоцiйованi особи: рiднi брати та сестри, батьки, чоловiк, дружина або повнолiтнi дiти тих
керiвникiв Банку, контролерiв Банку i керiвникiв установ - акцiонерiв (учасникiв) банку, якi є власниками iстотної

участi Банку.
Банк не мав у 2011 роцi дочiрнiх компанiй, в яких володiв би прямо або опосередковано бiльше нiж 50 % голосiв
об'єкта iнвестування, та асоцiйованих компанiй, в яких володiв би прямо або опосередковано бiльше нiж 20 %
голосiв об'єкта iнвестування.
Юридичнi особи - спорiдненi:
- юридичнi особи, у якiй власником iстотної участi є особа, яка водночас є власником iстотної участi в банку;
- юридичнi особи, керiвники якої є одночасно керiвниками банку.
Юридичнi особи - асоцiйованi особи - юридичнi особи, в яких керiвником є батьки, брати й сестри, дружина,
чоловiк або дiти тих керiвникiв i контролерiв Банку, а також установ - акцiонерiв (учасникiв) Банку, якi є
власниками iстотної участi в Банку.
Таблиця 35.1. Залишки за операцiями з пов'язаними особами за станом на кiнець дня 31 грудня
звiтного року
1-Рядок; 2-Найменування статтi; 3-Материнська компанiя; 4-Найбiльший учасник (акцiонер) банку, крiм
материнської компанiї; 5-Юридичнi особи - спорiдненi особи; 6-Провiдний управлiнський персонал; 7-Iнший
управлiнський персонал;8-Фiзичнi особи - опосередкованi власники iстотної участi та власники; 9-Фiзичнi особи –
контролери; 10-Фiзичнi особi - асоцiйованi особи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Грошовi кошти та їх еквiваленти,
кошти в iнших банках
20 936 116 901 2
Резерв пiд кошти в iнших банках (419) 3
Кредити та заборгованiсть
Клiєнтiв
11 389 12 703 4
Резерв пiд заборгованiсть
за кредитами
(80)
(678) 5
Iншi фiнансовi активи
24 188 18
6
Резерв пiд iншi фiнансовi активи (18)
7
Iншi активи
30
8
Кошти банкiв
5 024 645 578 9
Кошти клiєнтiв
19
276 743 28 671 30 915 464 090 142
11
Iншi фiнансовi зобов'язання
1 554 14 002 198
12
Iншi зобов'язання
54
13
Субординований борг
1 050 683 Таблиця 35.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за звiтний рiк
1-Рядок; 2-Найменування статтi; 3-Материнська компанiя; 4-Найбiльший учасник (акцiонер) банку крiм материнської компанiї; 5-Юридичнi особи - спорiдненi особи; 6-Юридичнi особи - асоцiйованi особи; 7-Провiдний
управлiньський персонал; 8-Iнший управлiнь-ський персонал; 9-Фiзичнi особи - опосередкованi власники iстотної
участi; 10-Фiзичнi особи – контролери; 11-Фiзичнi особи - асоцiйованi особи.
1
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

2
3
Процентнi доходи
Процентнi витрати
Резерви пiд заборгованiсть
за кредитами
Резерв пiд заборгованiсть
за iншими активами
Результат вiд торгових операцiй
з цiнними паперами в торговому
портфелi банку
Результат вiд торгiвлi
iноземною валютою
Комiсiйнi доходи
13
Комiсiйнi витрати
Iншi операцiйнi доходи
Адмiнiстративнi та iншi

4
5
6
(86 549) (83 682) (28)

7
8
9
10
1 472 1 899 ( 2 304) (2 004) (42 203) (15)

11
(3 118)

(150)

-

-

(20)

(732)

-

-

-

(2)

-

-

-

-

-

-

(9)

-

(4)

-

-

-

-

-

-

12
(33)
-

(33)
1 456
90

9
-

65
-

23
-

-

-

8
-

операцiйнi витрати

(11 318) -

(1 411) (10)

(59 189) -

-

-

(105 996)

Таблиця 35.3. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець дня 31 грудня
звiтного року
1-Рядок; 2-Найменування статтi; 3-Провiдний управлiнський персонал; 4-Iнший управлiнський персонал; 5-Фiзичнi
особи - асоцiйованi особи
1
2
3
4
5
1
Гарантiї отриманi
658
1 429 3 595
2
Зобов'язання з кредитування
627
2 387 Таблиця 35.4 Кредити, що наданi пов'язаним особам та погашенi пов'язаними особами протягом звiтного року
1-Рядок; 2-Найменування статтi; 3-Провiдний управлiнський персонал; 4- Iнший управлiнський
Фiзичнi особи - асоцiйованi особи
1
2
3
4
5
1
Сума кредитiв, що наданi пов'язаним особам протягом року
1 483 8 962 18
2
Сума кредитiв, що погашенi пов'язаними особами протягом року 5 453 10 383 18

персонал;

5-

Таблиця 35.5. Залишки за операцiями з пов'язаними особами за станом на кiнець дня 31 грудня попереднього року
1-Рядок; 2-Найменування статтi; 3-Материнська компанiя; 4-Найбiльший учасник (акцiонер) банку, крiм материнської компанiї; 5-Юридичнi особи - спорiдненi особи;6-Юридичнi особи - асоцiйованi особи; 7-Провiдний управлiнський персонал; 8-Iнший управлiнський персонал; 9-Фiзичнi особи - опосередкованi власники iстотної участi;
10- Фiзичнi особи – контролери; 11-Фiзичнi особи - керiвники або контролери спорiдненої особи; 12-Фiзичнi особи
- асоцiйованi особи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Грошовi кошти та їх
еквiваленти, кошти
в iнших банках
28 453 1
2
Резерв пiд кошти в
iнших банках
(569) 3
Кредити та
заборгованiсть клiєнтiв 15 229 12 148 731
4
Резерв пiд заборгованiсть
за кредитами
(101) (129) (248) 5
Iншi фiнансовi активи 4
24
1 297 10
6
Резерв пiд iншi
фiнансовi активи
(2)
(9)
7
Кошти банкiв
194
121 473 8
Кошти клiєнтiв
28
465 124 441
19 639 25 846 453 920 50
7 767
9
Iншi залученi кошти
25
92
1
10
Iншi фiнансовi
зобов'язання
1 895 21 316 11
Резерви за
зобов'язаннями
6 650 12
Субординований борг 1 972 435
Таблиця 35.6 Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за попереднiй рiк
1-Рядок; 2-Найменування статтi; 3-Материнська компанiя; 4-Найбiльший учасник (акцiонер) банку, крiм материнської компанiї; 5-Юридичнi особи - спорiдненi особи; 6-Юридичнi особи - асоцiйованi особи; 7-Провiдний
управлiнський персонал; 8-Iнший управлiнський персонал; 9-Фiзичнi особи - опосередкованi власники iстотної
участi; 10-Фiзичнi особи – контролери; 11-Фiзичнi особи - керiвники або контролери спорiдненої особи; 12 -Фiзичнi

особи - асоцiйованi особи
1
2
1
Процентнi доходи
2
Процентнi витрати
3
Резерви пiд
заборгованiсть за кредитами
4
Резерв пiд
заборгованiсть
за iншими активами
5
Результат вiд торгових
операцiй з цiнними паперами
в торговому портфелi банку
6
Комiсiйнi доходи
7
Комiсiйнi витрати
8
Iншi операцiйнi доходи
9
Адмiнiстративнi та iншi
операцiйнi витрати

3
-

4
5
(53 269) (106 715)

6
(14)

7
8
9
10
1 981 1 791 (1 177) (7 004) (25 892) (3)

11
113
(139)

12
19
(1 091)

-

(114)

-

-

(118)

(70)

-

-

(96)

-

-

(2)

(2)

-

-

-

-

-

-

(8)

13
-

374
(27)
-

41
1 647
18 097

4
-

57
-

156
-

-

-

24
-

9
-

(63 172) (79 296) -

-

-

-

(16 318) -

(2 643) -

Таблиця 35.7. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець дня 31 грудня
попереднього року
1-Рядок; 2-Найменування статтi; 3-Юридичнi особи - спорiдненi особи; 4-Провiдний управлiнський персонал; 5Iнший управлiнський персонал; 6-Фiзичнi особи - керiвники або контролери спорiдненої особи; 7-Фiзичнi особи асоцiйованi особи
1
2
3
4
5
6
7
1
Гарантiї наданi
133 000
2
Гарантiї отриманi
656
742
3 583
3
Зобов'язання з кредитування
502
1 777 50
-

Таблиця 35.8. Кредити, що наданi пов'язаним особам та погашенi пов'язаними особами протягом попереднього року
1-Рядок; 2-Найменування статтi; 3-Провiдний управлiнський персонал; 4-Iнший управлiнський персонал; 5-Фiзичнi
особи - керiвники або контролери спорiдненої особи; 6-Фiзичнi особи - асоцiйованi особи
1
2
3
4
5
6
1
Сума кредитiв, що наданi пов'язаним особам протягом року
659
2 312 547
2
Сума кредитiв, що погашенi пов'язаними особами протягом року 5 045 5 456 823
789
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
Рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо
аудиторського висновку не було
11. 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)
ТОВ АФ "РСМ АПiК", код за ЄДРПОУ 21500646, Україна, 03151, м. Київ, вул. Донецька, 37/19
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
19 рокiв
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
3 роки (за умови надання безперервних послуг)
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
окрiм аудиту рiчної фiнансової звiтностi надавались послуги з аудиту промiжної фiнансової звiтностi
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього

аудитора
не було
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
вiдбулася в 2009 роцi згiдно рiшення Спостережної Ради
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти
подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
не було
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
ПАТ "Альфа-Банк" приймає вiд своїх клiєнтiв (фiзичних осiб та клiєнтiв малого та середнього бiзнесу)
скарги через рiзнi канали комунiкацiй, зокрема: Контакт-центр, вiддiлення ПАТ "Альфа-Банк", поштовi
надходження на адресу Головного офiсу, Iнтернет-сервiс "My AlfaBank", офiцiйний веб-сайт Банку, а також
надходження смс-повiдомлень.
У разi отримання дзвiнкiв зi скаргами оператори Контакт-центру вирiшують проблему клiєнта пiд час
бесiди с клiєнтом, надають змiстовну консультацiю з приводу поставлених питань. Якщо негайне вирiшення
питання не можливе, оператор попереджає клiєнта про необхiднiсть проведення перевiрки за скаргою та
домовляється про подальше повiдомлення результатiв розгляду скарги. Розгляд скарги в такому випадку
допускається в межах 2х тижнiв, проте у бiльшостi випадкiв скарги вирiшуються протягом кiлькох днiв з моменту
прийняття. Скарги, якi потребують додаткового розгляду реєструються оператором Контакт-центру у спецiальному
програмному забезпеченнi та переводяться до управлiння iнформацiйного обслуговування (головний спецiалiст Любов Шевченко). Пiдроздiлом проводиться розслiдування за скаргою, результати якого повiдомляються клiєнтовi.
Скарги, якi в електронному виглядi надiйшли на офiцiйний веб-сайт Банку та через Iнтернет-сервiс "My
AlfaBank" також розглядаються операторами Контакт центру. Вiдповiдь в такому випадку надсилається клiєнту
протягом доби на його електронну адресу, а у разi якщо скарга потребує додаткового вивчення механiзм роботи з
нею аналогiчний розгляду скарг, отриманих через дзвiнки до контакт-центру (см. вище), а саме в межах 2х тижнiв
через управлiння iнформацiйного обслуговування.
Крiм цього, управлiння iнформацiйного обслуговування розглядає скарги, якi надiйшли вiд клiєнтiв через
смс-повiдомлення. Зворотнiй зв'язок клiєнту надається у день отримання смс-повiдомлення, а у разi якщо розгляд
скарги потребує додаткових перевiрок - у межах 2х тижнiв з моменту отримання скарги.
Письмовi скарги клiєнти можуть оформити у вiддiленнях ПАТ "Альфа-Банк", або надiслати поштою на
адресу Головного офiсу Банку. Спецiалiсти вiддiлень та канцелярiї Головного офiсу передають письмовi звернення
до вiддiлу претензiйної роботи (начальник вiддiлу - Нiкандрова Ольга), який уповноважений на розгляд звернень
громадян. Спецiалiстами пiдроздiлу з приводу кожної скарги проводиться розслiдування, пiсля чого клiєнту
обов'язково готується письмова вiдповiдь. Строк розгляду письмових звернень в ПАТ "Альфа-Банк" вiдповiдно до
ст.20 ЗУ "Про звернення громадян" не може перевищувати 30 днiв/45 днiв з обов'язковим письмовим
попередженням про це клiєнта. Проте з метою додержання принципiв клiєнтоорiєнтованностi та якiсного
обслуговування клiєнтiв 75 % звернень розглядається у межах 10 днiв. Вiдповiдь надсилається на адресу клiєнта
поштою, крiм цього про готовнiсть вiдповiдi клiєнт отримує додатково смс повiдомлення. Копiю вiдповiдi на своє
звернення клiєнт може отримати протягом декiлькох хвилин у будь-якому найближчому вiддiленнi ПАТ "АльфаБанк" оскiльки в Банку iснує електронний архiв вхiдної/вихiдної кореспонденцiї - листування з фiзичними особами
- клiєнтами банку.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
Нiкандрова Ольга Iгорiвна
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
Протягом 2011 року через рiзнi канали комунiкацiй, що забезпечують взаємодiю Банку з клiєнтами,
надiйшло 5645 скарг, що становить 0,4% вiд загальної кiлькостi дiючих договорiв. При цьому кiлькiсть задоволених
скарг становить 90 % (5080 шт).
Серед основних причин, з приводу яких до ПАТ "Альфа-Банк" надходять скарги клiєнтiв-фiзичних осiб,
можна видiлити наступнi:
технiчнi проблеми в роботi банкоматiв;
збої в роботi Iнтернет-сервiсу "My AlfaBank";
не задоволення обслуговуванням у вiддiленнях;
турбування спiвробiтниками колекторських агентств;
отримання некоректних смс-повiдомлень/ неотримання смс-повiдомлень;
незгода з умовами банкiвських договорiв/продуктiв;
тощо.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати

їх розгляду
Кiлькiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг станом на кiнець звiтного перiоду:
Позов про признання недiйсною третейської обмовки - 128
Визнання КД/договору забезпечення недiйсним - 527
Позов про захист прав споживачiв - 208
Iншi позови - 179
Позов про стягненя матерiальних/моральних збиткiв - 14
Позов, де Банк виступає у якостi третьої сторони - 43
Позов про заперечування пiдняття процентної ставки - 35
Позов в рамках примусового стягнення через ВДВС - 10
Поточний стан розгляду справ:
Винесено рiшення суду - 322
До винесення Рiшення суду - 392
Отримано останочне рiшення - 430

Баланс
за станом на року
(тис.грн.)
Ряд
ок
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

2
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за
справедливою вартістю з визнанням результату
переоцінки у фінансових результатах
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Довгострокові активи, призначені для продажу, та
активи групи вибуття
Усього активів
Зобов'язання
Кошти банків
Кошти клієнтів
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими
активами, призначеними для продажу (чи групами
вибуття)
Усього зобов'язань
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Резервні та інші фонди банку
Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам)
банку
Частка меншості
Усього власного капіталу та частка меншості
Усього пасивів

3

4

5

4
5

5 967 815
843 401

4 471 107
651 927

6

0

0

7
8
9
10
11
12

2 005 320
17 904 649
527 559
0
0
28 006

2 207 890
16 868 139
915 314
0
0
15 641

13 443

40 046

13
14
15
16

144 207
0
375 799
114 318
17 413

72 327
0
365 116
976 346
14 069

17

22 644

0

27 964 574

26 597 922

22
23
24
25

7 443 538
12 181 375
69 905
2 907 802
0
0
13 548
177 274
45 379
1 050 683

4 719 865
9 653 388
46 263
5 952 899
0
0
17 099
1 049 084
62 591
1 972 435

17

0

0

23 889 504

23 473 624

4 639 127
-901 909
337 852

3 716 003
-918 351
326 646

0

0

0
4 075 070
27 964 574

0
3 124 298
26 597 922

18
19
20
21

26
27

Керівник

Плахтiєнко К.С., тел. (044) 499-10-29
(прізвище виконавця, номер телефону)

Михайльо В.В.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
Гладченко Л.Б.
(підпис, прізвище, ім'я, по

батькові)

Звіт
про фінансові результати
за 2011 рік
(тис.грн.)
Ряд
ок
1
1
1.1
1.2
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26.
1
26.
2
27

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

2
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Процентні доходи
Процентні витрати
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від торгових операцій з цінними паперами
в торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування
Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах
Результат від торгівлі іноземною валютою
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових активів за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Результат від переоцінки іноземної валюти
Резерв під заборгованість за кредитами
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Результат від продажу цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Резерви за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Доходи/(витрати) від дострокового погашення
заборгованості
Адміністративні та інші операційні витрати
Дохід від участі в капіталі
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) після оподаткування
Чистий прибуток/(збиток) від продажу
довгострокових активів, призначених для продажу
Чистий прибуток/(збиток)
Прибуток/(збиток) консолідованої групи:

3

4
1 619 524
3 560 862
1 941 338
203 349
34 899

5
1 816 605
4 160 323
2 343 718
187 422
24 630

-56 741

8 335

0

0

260

0

78 104

57 205

7, 8

-58

0

18, 19

0

0

12 364

0

7, 8

-34 354
828 190

2 413
1 337 610

9

5 372

-40 290

9

-2 150

-8 966

10

0

0

22, 38
30

-3 551
150 840

-1 244
90 520

18, 19

0

0

31
11

1 120 692
0
-14 464
31 918
17 454

831 647
0
1 181
-169
1 012

0

0

17 454
0

1 012
0

Материнського банку

0

0

Частки меншості

0

0

28
28
29
29

40

32
33

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
34
19,13
0
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
28
34, 35
19,13
0
просту акцію
Примітки: У зв'язку iз вiдсутнiстю у Звiтi про фiнансови результати статтi Резерв пiд заборгованiсть за iншими
фiнансовими активами (- 3 518) та Резерв пiд заборгованiсть за iншими активами (-111) за звiтний рiк та Резерв пiд

заборгованiсть за iншими фiнансовими активами (130) та Резерв пiд заборгованiсть за iншими активами (660) за
Попереднiй рiк, значення були врахованi у статтi Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
Керівник

Плахтiєнко К.С., тел. (044) 499-10-29
(прізвище виконавця, номер телефону)

Михайльо В.В.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
Гладченко Л.Б.
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

Звіт про рух грошових коштів
(прямий метод)
за 2011 pік
(тис.грн.)
Ряд
ок
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

Найменування статті

Примітка

Звітний рік

Попередній рік

2
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Доходи, що отримані за операціями з торговими
цінними паперами
Доходи, що отримані за операціями з фінансовими
похідними інструментами
Доходи, що отримані за операціями з іноземною
валютою
Інші отримані операційні доходи
Витрати на утримання персоналу
Сплачені адміністративні та інші операційні витрати
Сплачений податок на прибуток
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
операційних активів та зобов'язань
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
паперами
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки у
фінансових результатах
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших
банках
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
заборгованістю клієнтам
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
паперами, що емітовані банком
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
зобов'язаннями
Чистий (приріст)/зниження за резервами під
зобов'язання
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення
Придбання основних засобів

3

4

5

3 766 231
-1 960 623
193 185
-34 896

3 797 158
-2 312 938
204 525
-32 369

-79 832

-2 632

-14 121

0

92 226

57 205

126 821
-560 854
-367 413
-149

91 094
-431 743
-230 765
-169

1 160 575

1 139 366

-172 875

-629 040

0

0

237 396

-498 095

-2 098 787

2 483 729

883 324

924 495

-114 884
2 763 111
2 462 690

-57 504
-2 868 731
2 178 270

24 960

43 450

-876 714

-869 079

-12 348

22 061

4 256 448

1 868 922

9, 17

351 391

-353 455

9, 17

-2 150

-8 966

10

0

0

10

0

0

14

-71 607

-39 444

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Дохід від реалізації основних засобів
Дивіденди отримані
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
виплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Дохід від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання нематеріальних активів
Дохід від вибуття нематеріальних активів
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної
діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Отримані інші залучені кошти
Повернення інших залучених коштів
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Дивіденди виплачені
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
еквіваленти
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

14, 17

-130
0

67
0

44

0

0

17

0

0

11
11, 17
12
12, 17
14
14, 17

0
0
-1
0
-14 112
0

0
0
-15 641
0
-15 892
-6

263 391

-433 337

336 381
-3 337 652
0
-921 752
923 124
0
0
0
0
0
0

0
-856 398
0
0
739 432
0
0
0
0
0
0

-2 999 899

-116 966

-34 354

-3 358

1 485 586

1 315 261

4 207 268
5 692 854

2 892 007
4 207 268

21
21
25
25
26
26
26, 27
26
26
26
26, 27

1, 4
Керівник

Плахтiєнко К.С., тел. (044) 499-10-29
(прізвище виконавця, номер телефону)

Михайльо В.В.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
Гладченко Л.Б.
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

Звіт про рух грошових коштів
(непрямий метод)
за 2011 pік
(тис.грн.)
Ряд
ок
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

Найменування статті

Примітка

Звітний рік

Попередній рік

2
3
4
5
Грошові кошти від операційної діяльності:
Чистий прибуток/(збиток) за рік
0
0
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від
операцій:
Амортизація
0
0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами
0
0
Нараховані доходи
0
0
Нараховані витрати
0
0
Торговельний результат
0
0
Нарахований та відстрочений податок
0
0
Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій
0
0
Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії
0
0
Амортизація дисконту і премії фінансових
0
0
інструментів
Інший рух коштів, що не є грошовим
0
0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
0
0
операційних активів та зобов'язань
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
0
0
паперами
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
активами, що відображаються за справедливою
0
0
вартістю з визнанням переоцінки через
прибутки/збитки
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших
0
0
банках
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та
0
0
заборгованістю клієнтам
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
0
0
активами
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
0
0
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків
0
0
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
0
0
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
0
0
паперами, що емітовані банком
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
0
0
зобов'язаннями
Чистий (приріст)/зниження за резервами під
0
0
зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної
0
0
діяльності/(використані в операційній діяльності)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
9, 17
0
0
продаж
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку
9, 17
0
0
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
10
0
0
погашення
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі
10
0
0
банку до погашення
Придбання основних засобів
14
0
0

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Дохід від реалізації основних засобів
Дивіденди отримані
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
виплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Дохід від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання нематеріальних активів
Дохід від вибуття нематеріальних активів
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної
діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Отримані інші залучені кошти
Повернення інших залучених коштів
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Емісія звичайних акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Дивіденди виплачені
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
діяльності/(використані у фінансовій діяльності)
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
еквіваленти
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

14, 17

0
0

0
0

44

0

0

17

0

0

11
11, 17
12
12, 17
14
14, 17

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

21
21
25
25
26
26
26, 27
26
26
26
26, 27

1, 4
Керівник

(прізвище виконавця, номер телефону)

Михайльо В.В.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
Гладченко Л.Б.
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

Звіт про власний капітал
за 2011 pік
(тис.грн.)

Рядок

1
1
2

3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
7
8
9

10
11
12
13
13.1
13.2
13.3
14
15

16

17
17.1

Найменування статті

2
Залишок на 1 січня
попереднього року
Вплив переходу на нові
та/або переглянуті
стандарти і тлумачення, що
забезпечують контекст, у
якому слід читати стандарти
Скоригований залишок на 1
січня попереднього року
Цінні папери в портфелі
банку на продаж:
Результат переоцінки до їх
справедливої вартості
Продаж або втрати від
зменшення корисності
Основні засоби та
нематеріальні активи:
Результат переоцінки
Реалізований результат
переоцінки
Результат переоцінки за
операціями хеджування
Накопичені курсові різниці
Відстрочені податки
Чистий дохід/(збиток), що
визнаний безпосередньо у
складі власного капіталу
Прибуток/(збиток) за рік
Усього доходів/(збитків),
що визнані за рік
Емісія акцій
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
Викуплені
Продаж
Анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди, за якими
прийнято рішення щодо
виплати
Залишок на кінець дня 31
грудня попереднього року
(залишок на 1 січня звітного
року)
Скоригований залишок на
початок звітного року
Коригування

Примітки

3

3

Належить акціонерам материнського банку
резервні
та інші
нерозпод
статутфонди
ілений
усього
ний
банку
прибуткапітал
(приміток
ка 27)
4
5
6
7
2 976 571
277 354
-919 363
2 334 562

Частка
меншості

Усього
власного
капіталу

8
0

9
2 334 562

0

0

0

0

0

0

2 976 571

277 354

-919 363

2 334 562

0

2 334 562

0

61 698

0

61 698

0

61 698

9

0

61 698

0

61 698

0

61 698

9

0

0

0

0

0

0

0

4 296

0

4 296

0

4 296

0
0

4 296
0

0
0

4 296
0

0
0

4 296
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
-16 702
49 292

0
0
0

0
-16 702
49 292

0
0
0

0
-16 702
49 292

0
0

0
49 292

1 012
1 012

1 012
50 304

0
0

1 012
50 304

26

739 432
0

0
0

0
0

739 432
0

0
0

739 432
0

26
26
26
44
35

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3 716 003

326 646

-918 351

31 242 988

0

3 124 298

3 716 003

326 646

-918 351

3 124 298

0

3 124 298

0

0

0

0

0

0

14
14

27
32

Зміна облікової політики
Виправлення помилок
0
0
0
0
0
0
Цінні папери в портфелі
0
-28 976
0
-28 976
0
-28 976
банку на продаж:
18.1 Результат переоцінки до їх
9
0
-28 976
0
-28 976
0
-28 976
справедливої вартості
18.2 Продаж або втрати від
9
0
0
0
0
0
0
зменшення корисності
19
Основні засоби та
0
-643
0
-643
0
-643
нематеріальні активи:
19.1 Результат переоцінки
14
0
-643
0
-643
0
-643
19.2 Реалізований результат
14
0
0
0
0
0
0
переоцінки
20
Результат переоцінки за
0
0
0
0
0
0
операціями хеджування
21
Накопичені курсові різниці
27
0
0
0
0
0
0
22
Відстрочені податки
32
0
39 813
0
39 813
0
39 813
23
Чистий дохід/(збиток), що
0
11 206
-1 012
10 194
0
10 194
визначений безпосередньо у
складі власного капіталу
24
Прибуток/(збиток) за рік
0
0
17 454
17 454
0
17 454
25
Усього доходів/(збитків),
0
11 206
16 442
27 648
0
27 648
що визнані за рік
26
Емісія акцій
26
923 124
0
0
923 124
0
923 124
27
Власні акції, що викуплені в
0
0
0
0
0
0
акціонерів:
27.1 Викуплені
26
0
0
0
0
0
0
27.2 Продаж
26
0
0
0
0
0
0
27.3 Анулювання
26
0
0
0
0
0
0
28
Об'єднання компаній
0
0
0
0
0
0
29
Дивіденди, за якими
35
0
0
0
0
0
0
прийнято рішення щодо
виплати
30
Залишок на кінець дня 31
4 639 127
337 852
-901 909
4 075 070
0
4 075 070
грудня звітного року
Примітки: У зв'язку iз технiчною неможливiстю додати рядок Звiту про власний капiтал "Перенесення суми
нерозподiленого прибутку до резервного фонду" надаємо наступну iнформацiю:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Перенесення суми нерозподiленого прибутку
до резервного фонду
0
1 012
-1 012
0
0
0
17.2
18

Данi цього рядка увiйшли сумарно до даних рядка "Чистий дохiд/(збиток), що визначений безпосередньо у складi
власного капiталу"
Керівник

Плахтiєнко К.С.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Михайльо В.В.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
Гладченко Л.Б.
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

