Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
В.О. Голови Правлiння
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(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

29.04.2013
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 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., --- р-н, м. Київ, Десятинна 4/6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
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

29.04.2013

2.2. Річна інформація опублікована у

29.04.2013

(дата)

81 Бюлетень Цiннi папери України
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

2.3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

(дата)

http://www.alfab
ank.com.ua/repo
rts/emitent/annu
al_report
в мережі Інтернет 29.04.2013
(адреса сторінки)

(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
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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
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
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. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
X
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:
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 2012 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" не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв, тому iнформацiя за
даними цiнними паперами - вiдсутня
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
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не здiйснював видачу сертифiкатiв цiнних паперiв протягом звiтного
перiоду, тому iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" є банкiвською установою, тому iнформацiя щодо вартостi чистих
активiв емiтента, про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не має гарантiї третьої особи за випусками боргових цiнних паперiв,
тому iнформацiя у п. 12 вiдсутня
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не проводив випуск iпотечних цiнних паперiв, у зв'язку з цим у звiтi
вiдсутня iнформацiя по п.п. 15-19 змiсту
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН, тому у звiтi вiдсутня
iнформацiя по п.п. 20-24 змiсту
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не випускав цiльовi облiгацiї, у зв'язку з цим звiт про стан об'єкта
нерухомостi вiдсутнiй
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi, тому у звiтi вiдсутня iнформацiя по п.25 змiсту

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. --- р-н
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
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
64.19 - Iншi види грошового посередництва
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

1
На право надання банкiвських

2
№61

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
3
4
5
05.10.2011 Нацiональний банк України Безстрокова
Дата
видачі

послуг, визначених частиною
третьою статтi 47 Закону
України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть"
Опис
Лiцензiя видана безстроково
Генеральна лiцензiя на
№61
05.10.2011 Нацiональний банк України Безстрокова
здiйснення валютних операцiй
Лiцензiя видана безстроково на право здiйснення валютних операцiй
Опис
згiдно з додатком
АЕ №185092 12.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних Безстрокова
Професiйна дiяльнiсть на
паперiв та фондового ринку
фондовому ринку - дiяльнiсть з
України
торгiвлi цiнними паперами
(Андеррайтинг)
Опис
Лiцензiя видана безстроково
АЕ №185091 12.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних Безстрокова
Професiйна дiяльнiсть на
паперiв та фондового ринку
фондовому ринку - дiяльнiсть з
України
торгiвлi цiнними паперами
(Дилерська дiяльнiсть)
Опис
Лiцензiя видана безстроково
АЕ №185090 12.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних Безстрокова
Професiйна дiяльнiсть на
паперiв та фондового ринку
фондовому ринку - дiяльнiсть з
України
торгiвлi цiнними паперами
(Брокерська дiяльнiсть)
Опис
Лiцензiя видана безстроково
АЕ №185003 12.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних Безстрокова
Професiйна дiяльнiсть на
паперiв та фондового ринку
фондовому ринку - Депозитарна
України
дiяльнiсть (Депозитарна
дiяльнiсть зберiгача цiнних
паперiв)
Опис
Лiцензiя видана безстроково

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання: Асоцiацiя Українських Банкiв (АУБ).
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: 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: Український нацiональний комiтет мiжнародної торгової палати.
Місцезнаходження об'єднання: 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 19-б.

Мiсiя - формування пiдприємницької культури через сприяння розвитку нацiонального
пiдприємництва, мiжнародної кооперацiї та розповсюдження на територiї держави стандартiв,
норм, етики ведення сучасного бiзнесу. Основнi стратегiчнi цiлi дiяльностi. Сприяння в
питаннях розвитку торгiвлi та iнвестицiй на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Лобiювання,
захист iнтересiв пiдприємств-учасникiв на нацiональному та мiжнародному рiвнях
Найменування об'єднання: Американська Торгова Палата.
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 "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".
Мiсцезнаходження 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: Асоцiацiя "УНГ Членiв та користувачiв "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: Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних систем "ЄМА".
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: Український процесинговий 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.
Мiсцезнаходження 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: Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб.
Місцезнаходження об'єднання: 01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 33-Б.
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб функцiонує на засадах, встановлених Законом
України вiд 23 лютого 2012 року N 4452-VI <Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб>.
Фонд є установою, що виконує спецiальнi функцiї у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб та
виведення неплатоспроможних банкiв з ринку. Фонд є юридичною особою публiчного права.
Фонд заснований з метою захисту прав та законних iнтересiв вкладникiв банкiв. Основним
завданням Фонду є забезпечення функцiонування системи гарантування вкладiв фiзичних осiб
та виведення неплатоспроможних банкiв з ринку.
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: 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: 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 "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: 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 асацiацiї: 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".
Мiсцезнаходження 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
Найменування об'єднання: ВГО "Асоцiацiя платникiв податкiв України".
Місцезнаходження об'єднання: 01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, буд 24/11в.
Всеукраїнська громадська органiзацiя <Асоцiацiя платникiв податкiв України> (далi - Асоцiацiя)
є добровiльною неприбутковою не полiтичною громадською органiзацiєю громадян України,
громадян iнших держав, осiб без громадянства, що створена на основi єдностi iнтересiв для
спiльної реалiзацiї своїх прав i свобод, на засадах добровiльностi та рiвноправностi, з метою
представництва i захисту прав, економiчних, соцiальних, iнших iнтересiв платникiв податкiв на
мiсцевому, регiональному, галузевому, всеукраїнському рiвнях, а також з метою координацiї та
консолiдацiї дiй своїх членiв у сферi соцiальних, правових та економiчних вiдносин. Асоцiацiя
дiє у вiдповiдностi з Конституцiєю України, Законом України "Про громадськi об'єднання ",
iншими законодавчими актами України. Основними принципами дiяльностi Асоцiацiї є
добровiльнiсть членства, рiвноправнiсть її членiв, самоврядування, законнiсть та гласнiсть.
Метою створення та дiяльностi Асоцiацiї є захист прав та законних iнтересiв платникiв податкiв
у економiчнiй, правовiй, соцiальнiй та iнших сферах їх дiяльностi, представництво iнтересiв
членiв Асоцiацiї на нацiональному, галузевому та мiсцевому рiвнях, а також сприяння
створенню в Українi умов для становлення та прiоритетного розвитку нацiонального
пiдприємництва
3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства
1
Standard & Poor's Credit Market Services
Europe Ltd
Fitch Ratings CIS Ltd

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)
2
міжнародне
рейтингове
агентство
міжнародне

Дата визначення
або поновлення Рівень кредитного
рейтингової оцінки рейтингу емітента
або цінних паперів
емітента або
емітента
цінних паперів
емітента
3
4
Поновлення
uaBBBрейтингової оцінки
емітента 19.06.2012
Поновлення
BBB-(ukr)

рейтингове
агентство

рейтингової оцінки
емітента 10.08.2012

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника

Акцiонерна страхова
компанiя "Остра-Київ"

iнф. вiдсу

ТОВ "Почайна"

iнф. вiдсу

Асоцiацiя мiжнародних
автомобiльних перевiзникiв

iнф. вiдсу

Акцiонерне товариство
"Українська фiнансова група"

iнф. вiдсу

Акцiонерне товариство
мiжнародне бiзнес-агенство
"Маркетинг-центр"

iнф. вiдсу

ТОВ "Українська
автомобiльна компанiя"

iнф. вiдсу

Редакцiя газети "Голос
України"

iнф. вiдсу

Мале колективне
пiдприємство "АСС"

iнф. вiдсу

Коростишiвське районне
споживче товариство

iнф. вiдсу

Коопзаготпром

iнф. вiдсу

Компанiя "ABH Ukraine
Limited"

00000000

Вiдкрите акцiонерне
товариство "Альфа-Банк"

00000000

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Місцезнаходження

00000, Україна, Київська обл.,
iнф. вiдсу р-н, iнф. вiдсу, iнф.
вiдсу
00000, Україна, Київська обл.,
iнф. вiдсу р-н, iнф. вiдсу, iнф.
вiдсу
00000, Україна, Київська обл.,
iнф. вiдсу р-н, iнф. вiдсу, iнф.
вiдсу
00000, Україна, Київська обл.,
iнф. вiдсу р-н, iнф. вiдсу, iнф.
вiдсу
00000, Україна, Київська обл.,
iнф. вiдсу р-н, iнф. вiдсу, iнф.
вiдсу
00000, Україна, Київська обл.,
iнф. вiдсу р-н, iнф. вiдсу, iнф.
вiдсу
00000, Україна, Київська обл.,
iнф. вiдсу р-н, iнф. вiдсу, iнф.
вiдсу
00000, Україна, Київська обл.,
iнф. вiдсу р-н, iнф. вiдсу, iнф.
вiдсу
00000, Україна, Київська обл.,
iнф. вiдсу р-н, iнф. вiдсу, iнф.
вiдсу
00000, Україна, Київська обл.,
iнф. вiдсу р-н, iнф. вiдсу, iнф.
вiдсу
00000, Кiпр, Київська обл., iнф.
вiдсу р-н, Нiкосiя, Темiстоклес
Дервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-й
поверх
10707, Росiйська Федерацiя,
Київська обл., iнф. вiдсу р-н,
Москва, вул. Каланчевська, д.27

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

80,1014

19,8986
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від

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

-- iнф. вiдсутня 01.01.2001 iнф. вiдсутня
-- iнф. вiдсутня 01.01.2001 iнф. вiдсутня
-- iнф. вiдсутня 01.01.2001 iнф. вiдсутня
-- iнф. вiдсутня 01.01.2001 iнф. вiдсутня
-- iнф. вiдсутня 01.01.2001 iнф. вiдсутня
-- iнф. вiдсутня 01.01.2001 iнф. вiдсутня
Усього

загальної
кількості)
0
0
0
0
0
0
100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 4359,
середньої чисельностi позаштатних працiвникiв (осiб) - 35,
працюють за сумiсництвом (осiб) - 74,
чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) 580,
фонд оплати працi - 486 519,8 тис.грн.
Протягом 2012 року фонд оплати працi збiльшився на 37 361,7 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 программа "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 "АЛЬФАБАНК" 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 з 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.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента.
Пiдвищення квалiфiкацiї персоналу (внутрiшнi навчальнi програми)
Дата проведення; Назва навчальної програми; Кiлькiсть учасникiв; Посади учасникiв

Жовтень 2011 року - Квiтень 2012 року ; Семiнар на тему "Нова функцiональна модель в рамках
введення нової посади - Контролер"; 160; Директор Вiддiлення, Контролер, Провiдний
спецiалiст з обслуговування клiєнтiв, Начальник Вiддiлу, Спецiалiст з обслуговування клiєнтiв,
Керiвник по роботi з ключовими клiєнтами
Грудень 2011 року - Сiчень 2012 року; Тренiнг на тему "Коучинг як стиль управлiння"; 75;
Директора вiддiлень
Сiчень-лютий, 2012 року; Тренiнг на тему "Робота в ПО "Т-24" (депозити та поточнi рахунки)";
504; Директор Вiддiлення, Контролер, Провiдний спецiалiст з операцiйно-касової роботи,
Спецiалiст з операцiйно-касової роботи, Старший спецiалiст з операцiйно-касової роботи,
Адмiнiстратор офiсу, Регiональний керiвник з операцiйної дiяльностi, Начальник Вiддiлу,
Регiональний керiвник з операцiйної дiяльностi, Спецiалiст з обслуговування клiєнтiв
Сiчень, 2012 року; Дистанцiйне навчання по каналам погашення кредитiв; 430; Спецiалiсти
операцiйно-касової роботи, Директори вiддiлень
Сiчень, 2012 року; Дистанцiйне навчання по порядку роботи с банкоматами Cash-in/Cash-out;
530; Спецiалiсти операцiйно-касової роботи, Директори вiддiлень, Адмiнiстратори офiсу
Сiчень-вересень, 2012 року; Тренiнг на тему "Клiєнтоорiєнтований пiдхiд в обслуговуваннi";
148; Завiдуюча касою, Старший касир, Касир
Лютий, 2012 року; Дистанцiйне навчання по порядку пересилання цiнностей через ГО
Фельд'єгерською держ.службою України; 115; Спецiалiсти з касово-розрахункового
обслуговування
Лютий, вересень, грудень 2012 року; Тренiнг на тему "Альфа-Менеджмент"; 40; Спiвробiтники
Головного офiсу Банку
Березень, листопад 2012 року; Тренiнг на тему "Коучинг як стиль управлiння"; 24;
Спiвробiтники Головного офiсу Банку
Лютий, 2012 року; Тренiнг на тему "Персональна ефективнiсть"; 11; Спiвробiтники Головного
офiсу Банку
Березень, серпень, листопад 2012; Презентацiя на 100%; 34; Спiвробiтники Головного офiсу
Банку
Березень, липень, жовтень, грудень 2012; Ефективнi переговори; 51; Спiвробiтники Головного
офiсу Банку
Березень, 2012 року; Дистанцiйне навчання по "Веснянiй кредитнiй кампанiї"; 533; Спецiалiсти
операцiйно-касової роботи, Директори вiддiлень, Адмiнiстратори офiсу
Березень, 2012 року; Дистанцiйне навчання по модернiзацiї процесу реструктуризацiї
автокредитiв та iпотеки; 533; Спецiалiсти операцiйно-касової роботи, Директори вiддiлень,
Адмiнiстратори офiсу
Сiчень - грудень 2012; Тренiнг на тему "Вступний тренiнг для кредитних спецiалiстiв"; 850; Новi
Спецiалiсти Точок продажiв БПК
Сiчень-Грудень 2012; Тренiнг на тему "Вступний тренiнг для Спецiалiстiв Iнформацiйноконсультацiйних центрiв".; 300; Новi Спецiалiсти IКЦ БПК
Сiчень-Грудень 2012; Семiнар на тему "Моментальнi грошi".; 400; Новi Спецiалiсти Точок, з
продажу вказаного банкiвського продукту, БПК
Сiчень-Грудень 2012; Семiнар на тему "Прибуткова картка з кредитом".; 120; Новi Спецiалiсти
Точок, з продажу вказаного банкiвського продукту, БПК
Сiчень - грудень 2012; Платiжнiсть банкнот; 141; Спецiалiст з операцiйно-касової роботи
Сiчень-Грудень 2012; Стандарти роботи Унiверсального спецiалiста; 96; Спецiалiст з
операцiйно-касової роботи
Сiчень-Грудень 2012; Тренiнг на тему "Ефективнi продажi".; 400; Спецiалiсти Точок, з досвiдом
роботи вiд 2-х мiсяцiв, БПК
Березень-Листопад 2012; Стандарти роботи Сервiс-Адмiнiстратора; 75; Адмiнiстратор офiсу
Березень, Вересень, жовтень, листопад, грудень 2012; Грошовi перекази Western Union и
UNIstream; 41; Завiдуюча касою, Старший касир, Касир, Спецiалiст з операцiйно-касової роботи

Квiтень, 2012 року; Дистанцiйне навчання по модифiкацiї кредитної карти; 530; Спецiалiсти
операцiйно-касової роботи, Директори вiддiлень, Адмiнiстратори офiсу
Квiтень, 2012 року; Дистанцiйне навчання по модернiзацiї кредитного продукту "PIL"; 530;
Спецiалiсти операцiйно-касової роботи, Директори вiддiлень, Адмiнiстратори офiсу
Квiтень, 2012 року; Дистанцiйне навчання продукту "Кредитна карта Dream Card"; 70;
Спецiалiсти операцiйно-касової роботи, Директори вiддiлень, Адмiнiстратори офiсу
Березень-червень, 2012 року; Тренiнг на тему "Заходи безпеки у вiддiленнях ПАТ "Альфа-Банк";
935; Директори вiддiлень, Спецiалiсти операцiйно-касової роботи, Контролери, Спецiалiсти з
касово-розрахункового обслуговування, начальники/спецiалiсти вiддiлiв кредитування малого та
середнього бiзнесу, Адмiнiстратори офiсу
Травень, липень, серпень 2012; Персональна ефективнiсть; 30; Спiвробiтники блоку споживчого
кредитування
Травень, 2012 року; Тренiнг на тему "Продажi/Переговори"; 9; Спецiалiсти Блоку Споживчого
кредитування
Травень, 2012 року; Тренiнг на тему "Персональна ефективнiсть"; 15; Регiональнi тренери
Блоку, БПК
Травень, 2012 року; Тренiнг на тему "Введення в посаду. Коучинг"; 12; Новi Керiвники груп
забезпечення продажiв, БПК
Травень, 2012 року; Тренiнг Тренерiв "Продажi А"; 7; Спецiалiсти Вiддiлу методологiї продажiв
(Регiональнi тренери)
Травень, 2012 року; Дистанцiйне навчання роботi з кредитним портфелем малого та середнього
бiзнесу; 15; Директори вiддiлень
Травень, 2012 року; Дистанцiйне навчання процесу активацiї дебетних карт; 430; Директори
вiддiлень, Спецiалiсти операцiйно-касової роботи
Травень, 2012 року; Дистанцiйне навчання процесу органiзацiї безкоштовного Wi-Fi у
вiддiленнях банку; 5; Директори вiддiлень, Адмiнiстратори офiсу
Травень, 2012 року; Дистанцiйне навчання по продукту My Alfa-Bank для телефонiв з
операцiйною системою Android; 530; Директори вiддiлень, Спецiалiсти операцiйно-касової
роботи, Адмiнiстратори офiсу
Травень, 2012 року; Дистанцiйне навчання процесу мотивацiї спiвробiтникiв роздрiбного
бiзнесу; 530; Директори вiддiлень, Спецiалiсти операцiйно-касової роботи, Адмiнiстратори
офiсу
Лютий, 2012 року; "Агрокредит для клiєнтiв малого та середнього бiзнесу"; 10; Начальники
вiддiлiв та спецiалiсти кредитування малого та середнього бiзнесу
Лютий, жовтень, грудень 2012; Управлiння в стилi Коучинг; 34; Керiвник по роботi з
ключовими клiєнтами малого та середнього бiзнесу, директор Вiддiлення, провiдний спецiалiст
з операцiйно-касової роботи, Спецiалiсти Вiддiлу методологiї продажiв (Регiональнi тренери)
Березень 2012; Siebel PI.Фаза 1; 533; Контролер, Провiдний спецiалiст з операцiйно-касової
роботи, Спецiалiст з операцiйно-касової роботи, Старший спецiалiст з операцiйно-касової
роботи
Березень - травень, 2012 року; Семiнар на тему "Дрiмкард".; 18; Новi Спецiалiсти IКЦ, з
продажу вказаного банкiвського продукту, БПК
Червень 2012; Продажi та успiшна презентацiя (УЗП); 16; Спецiалiсти Вiддiлу продажiв
зарплатних проектiв
Червень 2012; Продажi продукту "Плати менше"; 8; Спецiалiсти Вiддiлу методологiї продажiв
(Регiональнi тренери)
Червень - грудень, 2012 року; Семiнар на тему "Кредитна Картка. Альфа-Спринт".; 850; Дiючi та
новi Спецiалiсти Точок, з продажу вказаного банкiвського продукту, БПК
Червень, Жовтень 2012; Ефективний персональний асистент; 11; Спiвробiтники Головного
офiсу Банку (асистенти)
Липень 2012; Продажi "Осiння депозитна кампанiя"; 16; Спецiалiсти Вiддiлу методологiї

продажiв (Регiональнi тренери), Регiональнi керiвники роздрiбного бiзнесу
Липень 2012; Продажi "Автокредитування"; 10; Спецiалiсти Вiддiлу продажiв та дистрибуцiї
автокредитування
Серпень 2012; Командна взаємодiя Операцiйного блоку м. Чернiгiв; 39; Спiвробiтники
Департаменту обслуговування клiєнтiв
Серпень 2012; Робота в ABC Б2 (Депозити та Поточнi рахунки); 80; Директор Вiддiлення,
Контролер, Провiдний спецiалiст з операцiйно-касової роботи, Спецiалiст з операцiйно-касової
роботи, Старший спецiалiст з операцiйно-касової роботи, Провiдний спецiалiст з супроводження
операцiй з приватними клiєнтами
Серпень 2012; Первинна перевiрка особистостi клiєнта при оформленнi кредитних продуктiв;
300; Спецiалiст з операцiйно-касової роботи
Серпень 2012; Робота в IsCard (А-Клуб); 15; Спiвробiтники Управлiння персональних рiшень
Вересень 2012; Альфа-Менеджмент; 25; Директор вiддiлення
Вересень 2012; Новi функцiональнi обов'язки Адмiнiстраторiв офiсу; 88; Адмiнiстратор офiсу
Вересень, жовтень 2012; Продукт "Реструктуризацiя Pil&Csf"; 285; Спецiалiст з операцiйнокасової роботи
Вересень 2012; Тренiнг Тренерiв "5 компетенцiй"; 5; Спецiалiсти блоку споживчого
кредитування (регiональнi тренери)
Вересень 2012; Ефективна командна взаємодiя; 20; Спiвробiтники Головного офiсу Банку
(Департамент роздрiбних продажiв)
Вересень - грудень, 2012 року; Семiнар на тему "Реiнжинiринг умов грошового кредиту".; 500;
Дiючi та новi Спецiалiсти Точок та IКЦ, з продажу вказаного банкiвського продукту, БПК
Жовтень 2012; Проактивнi продажi; 12; Директор вiддiлення
Жовтень 2012; Ефективна командна взаємодiя; 31; Спiвробiтники Головного офiсу Банку
(Юридичне Управлiння)
Жовтень - грудень, 2012 року; Семiнар на тему "Картка Комфорту".; 250; Дiючi та новi
Спецiалiсти Точок мережi "Фокстрот", з продажу вказаного банкiвського продукту, БПК
Жовтень, листопад, грудень 2012; Ефективнi переговори з боржником; 60; Спiвробiтники
Департаменту стягнення кредитiв
Листопад 2012; Персональне обслуговування клiєнтiв Роздрiбного бiзнесу; 17; Спiвробiтники
Роздрiбного бiзнесу
Листопад 2012; Проактивнi продажi; 12; Спецiалiст з операцiйно-касової роботи
Листопад 2012; Проект МолодьСпортЛото; 12; Адмiнiстратор офiсу, Спецiалiст з операцiйнокасової роботи
Листопад, Грудень 2012; Продукт "Розстрочка на кредитну карту та продукт "Плати менше";
408; Спецiалiсти Вiддiлу методологiї продажiв (Регiональнi тренери), Директор Вiддiлення,
Провiдний спецiалiст з операцiйно-касової роботи, Спецiалiст з операцiйно-касової роботи,
Старший спецiалiст з операцiйно-касової роботи,
Керiвник з супроводження портфельних
клiєнтiв, Керiвник з продажу роздрiбних продуктiв корпоративним клiєнтам, Керiвник з
роздрiбного бiзнесу, Керiвник по роботi з ключовими клiєнтами
Квiтень-червень, 2012 року; Тренiнг на тему "Система управлiння клiєнтськими потоками"; 90;
Директори вiддiлень, спецiалiсти операцiйно-касової роботи, Адмiнiстратори офiсу
Серпень 2012; Реiнжинiринг продукту PIL; 7; Спецiалiсти Вiддiлу методологiї продажiв
(Регiональнi тренери)
Червень - Серпень, 2012 року; Тренiнг на тему "Альфа-Менеджмент"; 24; Керiвники груп
забезпечення продажiв, БПК
Червень, 2012; Альфа-Менеджмент; 12; Спiвробiтники блоку споживчого кредитування
Жовтень 2012; Тренiнг на тему "Пiдвищення квалiфiкацiї тренерiв"; 6; Регiональнi тренери
Блоку, БПК
Жовтень 2012; Осiння рекламна кампанiя; 550; Спецiалiсти Вiддiлу методологiї продажiв
(Регiональнi тренери), Директор Вiддiлення, Провiдний спецiалiст з операцiйно-касової роботи,

Спецiалiст з операцiйно-касової роботи, Старший спецiалiст з операцiйно-касової роботи,
Керiвник з супроводження портфельних клiєнтiв, Керiвник з продажу роздрiбних продуктiв
корпоративним клiєнтам, Керiвник з роздрiбного бiзнесу, Керiвник по роботi з ключовими
клiєнтами, Адмiнiстратори офiсу
Жовтень - грудень, 2012 року; Семiнар на тему "Installment".; 180; Дiючi та новi спецiалiсти
Точок мереж , спецiалiсти Блоку Споживче кредитування.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента, також включає забезпечення участi персоналу банка у
мiжнародних тренiнгах, семiнарах та конференцiях.

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)
15
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 органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення
протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Банку. Голова
Правлiння уповноважений керувати поточними справами Банку, виконувати рiшення Загальних
зборiв та Спостережної Ради Банка, представляти Банк в його вiдносинах з державними
органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими
та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами, а також з працiвниками
Банку; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi
Банку, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, а також розпоряджатися майном i коштами Банку з
урахуванням обмежень, передбачених положеннями про органи управлiння Банку. Голова
Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Банку, координацiю дiяльностi
Правлiння iз Спостережною Радою Банку та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння
має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Спостережнiй Радi Банку за всiма
напрямками дiяльностi Банк.
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)
23
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
Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої
обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також
рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння
несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних
Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або
неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу
вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них 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
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)
25
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
Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої
обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також
рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння
несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних
Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або
неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу
вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них 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
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)
13
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
Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої
обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також
рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння
несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних
Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або
неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу
вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них 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)
10
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
Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої
обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також
рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння
несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних
Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або
неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу
вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них 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)
9
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
Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої
обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також
рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння
несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних
Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або
неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу
вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них 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)
7
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
Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої
обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також
рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння
несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних
Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або
неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу
вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них 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)
10
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
Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої
обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також
рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння
несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних
Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або
неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу
вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них 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)
10
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
Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої
обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також

рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння
несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних
Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або
неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу
вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них 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)
16
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
Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої
обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також
рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння
несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних
Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або
неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу
вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них 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)
16
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
Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої
обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також
рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння
несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних
Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або
неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу
вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них 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
Сєрьожин Дмитро Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
45 00 965889 03.04.2001 2-м паспортним столом ВВС "Можайський" м. Москви
6.1.4. Рік народження
1975
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 16.07.2001р. по 01.03.2012р. ВАТ "Альфа-Банк":
З 09.01.2008р. - Фiнансовий директор
З 01.02.2012р. Директор з фiнансових питань
З 02.03.2012р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк":
З 02.03.2012р. - Перший заступник Голови Правлiння
6.1.8. Опис
Члени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої
обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також
рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння

несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних
Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або
неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу
вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них 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
Лотоцький Володимир Андрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 650240 03.03.2005 Голосiївським 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)
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 18.03.2002р. по 27.06.2008р. ЗАТ "ПрокредитБанк" (ЗАТ "Мiкрофiнансовий Банк")
З 01.08.2007р. - керiвник управлiння казначейських операцiй
З 01.07.2008р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
З 01.07.2008р. - начальник Управлiння аналiзу та пiдтримки казначейства та iнвестицiйного
бiзнесу
З 19.01.2009р. - начальник Управлiння ринковими ризиками та ризиками контрагентiв
З 01.09.2009р. - заступник директора з управлiння ризиками по ринковим ризикам
З 06.04.2011р. - заступник директора з управлiння ризиками
З 19.09.2011р. - Директор Блоку "Казначейство"
6.1.8. Опис
ПЧлени Правлiння є посадовими особами Банку. Члени Правлiння виконують свої
обов'язки на пiдставi законодавства України, статуту Банку, Положення про Правлiння, а також
рiшень засiдань Загальних Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння
несуть персональну вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення, за виконання рiшень Загальних
Зборiв акцiонерiв i Спостережної Ради Банку. Члени Правлiння у випадку невиконання або
неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну i iншу
вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Банку внаслiдок порушення покладених на них 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)
21
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
з 01.11.2012р. - Головний бухгалтер
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
Авен Петро Олегович
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, зокрема: Органiзовує роботу Спостережної
Ради, скликає засiдання Спостережної Ради та головує на них, органiзовує на засiданнях ведення
протоколу Спостережної Ради, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря
Загальних зборiв, здiйснює контроль за виконанням рiшень Ради, визначає порядок денний

засiдань Ради, забезпечує ефективне функцiонування Ради шляхом призначення засiдань,
надання повiдомлень про початок i дату проведення засiдань та своєчасне розповсюдження
необхiдних матерiалiв, забезпечує вiдкрите обговорення та вiдвертий обмiн думками на
засiданнях i належного рiвня розгляду на них усiх питань, спiвпрацює з Головою Правлiння
Банку та акцiонерами, забезпечує ефективну оцiнку роботи Ради, здiйснює iншi функцiї,
необхiднi 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
Косогов Андрiй Миколайович
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.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку,
рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто
брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi
доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при
здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої
права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права
розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти
в iнтересах Банку.
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
Карiмов Iльдар Альфредович
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 (Лаксенбург, 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.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку,
рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто
брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi
доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при
здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої
права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права
розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти
в iнтересах Банку.
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
Назар'ян Павло Вiкторович
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.
ЧЧлени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку,
рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто
брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi
доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при
здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої

права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права
розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти
в iнтересах Банку.
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
Кауфман Едуард Стiвен
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Р 701999434 02.03.2001 Посольством США у Великiй Британiї
6.1.4. Рік народження
1965
6.1.5. Освіта
Унiверситет Дюка, має ступiнь бакалавра в областi полiтологiї , спецiалiст по росiйськiй
мовi. Має ступiнь магiстра iнституту управлiння та магiстра дiлового адмiнiстрування
Пенсильванського унiверситету (1992р.)
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
19.03.2007 - 02.03.2009 р. - Керiвник Блоку "Iнвестицiйний Банк", ВАТ "Альфа-Банк"
(Росiя)
2009-2011 р. - Спiв-Керiвник Блоку "Корпоративно-Iнвестицiйний Банк"
6.1.8. Опис
16.01.2012р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЛЬФА-БАНК" призначений
членом Спостережної Ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у зв'язку iз виробничою необхiднiстю
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку,
рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто
брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi
доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при
здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої
права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права
розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти
в iнтересах Банку.
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
Галiєв Ернест Едуардович
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.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку,
рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто
брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi
доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при
здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої
права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права
розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти
в iнтересах Банку
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
Баранов Андрiй Володимирович
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.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку,
рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто
брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi
доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при
здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої

права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права
розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти
в iнтересах Банку.
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
Коровiн Олексiй Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4509 373282 30.10.2007 вiддiлення по району Аеропорт ОУФМС Росiї по м. Москва в
САО
6.1.4. Рік народження
1972
6.1.5. Освіта
Московський державний авiацiйний Iнститут, Гарвардська школа бiзнесу
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "АЛЬФА-БАНК" Керiвник Блоку "Роздрiбний бiзнес"
6.1.8. Опис
Призначено 24.12.2012р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у
зв'язку iз виробничею необхiднiстю
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку,
рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто
брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi
доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при
здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої
права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права
розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти
в iнтересах Банку.
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
Александер Кнастер
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 099133410 03.04.2009 Iдентифiкацiйна Служба Великобританiї
6.1.4. Рік народження
1959
6.1.5. Освіта

Унiверситет Карнегi-Меллона, Бакалавр електромашинобудування та математичних
наук. Гарвардська Бiзнес-Школа, Магiстр бiзнес-адмiнiстрування. Академiя Наук РФ, Доктор
економiчних наук
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Компанiя Pamplona Capital Management LLP (Памплона Кепiтал Менеджмент ЛЛП),
Голова правлiння та головний виконавчий директор
6.1.8. Опис
Призначено 24.12.2012р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у
зв'язку iз виробничею необхiднiстю
Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня.
Члени Спостережної Ради зобов'язанi дотримуватися вимог законодавства, статуту Банку,
рiшень Загальних зборiв, Положення про спостережну Раду й iнших документiв Банку, особисто
брати участь у всiх засiданнях Ради, сприяти розвитку Банку, виконувати персональнi
доручення, покладенi на них Головою Спостережної Ради. Члени Спостережної Ради при
здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Банку, здiйснювати свої
права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. Члени Спостережної Ради не мають права
розголошувати банкiвську та комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Банку, крiм випадку, передбачених законом. Члени Спостережної Ради повиннi дiяти
в iнтересах Банку.
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
Смiрнов Данило Федорович
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)
16
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. Ревiзiйна 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 Спостережної Ради пропозицiї щодо будьяких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i
стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; здiйснює перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Банку за результатами фiнансового року, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв,
Спостережної ради Банку або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi 10

(десятьма) i бiльше вiдсотками голосiв; має право вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв
та вимагати скликання позачергових Зборiв. Голова Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь (з
правом дорадчого голосу) у засiданнях Спостережної Ради i Правлiння у випадках,
передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Банку.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: повiдомляти про результати перевiрок (ревiзiй) Загальним Зборам,
а в перервах мiж Загальними Зборами - Спостережнiй Радi; вимагати ухвалення рiшення про
позачергове скликання Загальних Зборiв у випадку виникнення загрози iстотним iнтересам
Банку або виявлення зловживань, допущених посадовими особами Банку; готувати висновки
щодо рiчних звiтiв та балансiв, без яких Загальнi Збори не мають права затверджувати
фiнансовий звiт 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 Ревiзiйної комиссiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Запольський Дмитро Олександрович
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, кконтролює 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 Спостережної Ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї
Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв
клiєнтiв; здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами
фiнансового року, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Спостережної ради Банку або на
вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi 10 (десятьма) i бiльше вiдсотками
голосiв; має право вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв та вимагати скликання
позачергових Зборiв.
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 ----------------------------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)
11
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
Паспорт фiзичної особи видано органами влади республiки Кiпр.
Як член Ревiзiйної комiсiї, контролює дотримання Банком законодавства України i нормативноправових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв
та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; виносить на Загальнi Збори або Спостережної
Ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi
стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; здiйснює
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року, за
дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Спостережної ради Банку або на вимогу акцiонера
(акцiонерiв), якi володiють у сукупностi 10 (десятьма) i бiльше вiдсотками голосiв; має право
вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв та вимагати скликання позачергових Зборiв.
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

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Голова Правлiння

Михайльо
Вiкторiя
Вiкторiвна

Член Правлiння

Луканов
Олександр
Костянтинович

Член Правлiння

Соломiєнко
Тамара Iванiвна

Член Правлiння

Половко Сергiй
Миколайович

Член Правлiння

Лук'янчук Олена
Петрiвна

Член Правлiння

Качмарек Пiотр
Януш

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
45 09 444232
26.12.2007
Вiддiленням по
району Басманний
ОУФМС по м.
Москвi у ЦАО
СН 223459
23.06.1996
Мiнським РУГУ
МВС України у
м.Києвi
СН 611373
21.10.1997
Ватутiнським РУ
ГУ МВС України
в м. Києвi
ВМ 247543
04.12.1996
Богунським РВ
УМВС України в
Житомирськiй
областi
АТ 4510762
31.10.2007

Кількість за видами акцій
Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

0

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

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

Стрекаль Тетяна
Володимирiвна

Член Правлiння

Наумов Валерiй
Сергiйович

Член Правлiння

Костючок Олег
Олексiйович

Член Правлiння

Лiсовенко Вiталiй
Васильович

Член Правлiння

Iзутiн Володимир
Васильович

Член Правлiння

Сєрьожин Дмитро
Олександрович

Член Правлiння

Лотоцький
Володимир
Андрiйович

Республiка
Польща
СН 217597
04.07.1996
Шевченкiвським
РУ ГУ МВС
України в м. Києвi
45 98 278748
25.10.1999
Богунським ВВС
МР
"Бескудниково" м.
Москви
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
45 00 965889
03.04.2001 2-м
паспортним
столом ВВС
"Можайський" м.
Москви
МЕ 650240
03.03.2005
Голосiївським РУ
ГУ МВС України
в м. Києвi

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

Головний
бухгалтер

Гладченко Любов
Борисiвна

Голова
Спостережної Ради

Авен Петро
Олегович

Член Спостережної Косогов Андрiй
Ради
Миколайович
Член Спостережної Карiмов Iльдар
Ради
Альфредович
Член Спостережної Назар'ян Павло
Ради
Вiкторович
Член Спостережної Кауфман Едуард
Ради
Стiвен

Член Спостережної Галiєв Ернест
Ради
Едуардович
Член Спостережної Баранов Андрiй
Ради
Володимирович
Член Спостережної Коровiн Олексiй
Ради
Олександрович

Член Спостережної Александер
Ради
Кнастер

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 ---------------------------Р 701999434
02.03.2001
Посольством
США у Великiй
Британiї
-- ----------01.01.2001 ----------------------------- ----------01.01.2001 ---------------------------4509 373282
30.10.2007
вiддiлення по
району Аеропорт
ОУФМС Росiї по
м. Москва в САО
-- 099133410
03.04.2009
Iдентифiкацiйна
Служба
Великобританiї

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

Голова Ревiзiйної
комиссiї

Смiрнов Данило
Федорович

Член Ревiзiйної
комиссiї

Запольський
Дмитро
Олександрович
Главацький
Андрiй
Миколайович

Член Ревiзiйної
комiсiї

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

ABH Ukraine
Limited

00000000

Вiдкрите
акцiонерне
товариство
"Альфа-Банк",
Росiя

00000000

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи

Місцезнаходження
00000, Кiпр,
Київська обл.,
Нiкосiя,
Темiстоклес Дервi,
5, Еленiон Бiлдiнг,
2-й поверх
10707, Росiйська
Федерацiя, Київська
обл., м. Москва,
вул. Каланчевська,
б. 27

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

03.08.2006

877 036

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
80,1014

09.07.2010

217 871

19,8986

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Усього

1 094 907

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
100

Прості
іменні
877 03
6

217 87
1

Прості
іменні
1 094 9
07

Кількість за видами акцій
ПривілейоПрості на
Привілейовані на
пред'явника вані іменні пред'явник
а
0
0
0

0

0

0

Кількість за видами акцій
ПривілейоПрості на
Привілейовані на
пред'явника вані іменні пред'явник
а
0
0
0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
позачергові
X
24.12.2012
100
1.
Призначення лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв
2.
Змiни у складi Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
3.
Внесення змiн до Статуту ПАТ "АЛЬФА-БАНК" шляхом викладення його
у новiй редакцiї
особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денного Компанiя
"ABH Ukraine Limited"
особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв Компанiя "ABH Ukraine
Limited"
результати розгляду питань порядку денного - по всiм питанням рiшення
прийнятi 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

чергові
X

позачергові

09.04.2012
100
1.
Призначення лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв
2.
Затвердження звiту про основнi напрямки дiяльностi ПАТ "АЛЬФАБАНК" в 2011р. й призначення основних напрямкiв дiяльностi ПАТ "АЛЬФАБАНК" у 2012р.
3.
Затвердження результатiв дiяльностi ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у 2011р.
4.
Затвердження звiту й висновкiв Ревiзiйної Комiсiї про результати
перевiрки дiяльностi ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у 2011р.
5.
Затвердження звiту й висновкiв Правлiння за результатами дiяльностi
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у 2011р.
6.
Затвердження звiту й висновкiв Спостережної Ради за результатами
дiяльностi ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у 2011р.
7.
Затвердження висновку зовнiшнього аудитора про результати перевiрки
дiяльностi ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у 2011р.
8.
Розподiл прибуткiв й збиткiв ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за 2011р.
9.
Внесення змiн у положення про Спостережну Раду ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
результати розгляду питань порядку денного - по всiм питанням рiшення
прийнятi 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв
позачергові
X
16.01.2012
100
1.
Призначення лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв
2.
Змiни у складi Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денного Компанiя
"ABH Ukraine Limited"
особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв Компанiя "ABH Ukraine
Limited"
результати розгляду питань порядку денного - по всiм питанням рiшення
прийнятi 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах акцiонерiв

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
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

tandard & Poor's Credit Market Services
Europe Ltd
Іноземне підприємство
00000000
12500, Росiйська Федерацiя, Київська
обл., --- р-н, м. Москва, вул.
Воздвiженка, 4/7, стр. 2
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
+7-495-783-40-00
+7-495-783-40-01
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.
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
Fitch Ratings CIS Ltd
Іноземне підприємство
00000000
11505, Росiйська Федерацiя, Київська
обл., --- р-н, м. Москва, вул. Валовая,
26, 6 поверх
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
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

ПАТ "Нацiональний депозитарiй
України"
Публічне 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
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та
депозитарiїв
Асоціація
24382704
01133, Україна, Київська обл., --- р-н, м.
Київ, 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
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

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй
цiнних паперiв"
Приватне акціонерне товариство
35917889
04107, Україна, Київська обл., --- р-н, м.
Київ, вул.Тропiнiна, буд.7-Г
АВ №498004
iнформацiя вiдсутня
27.05.2009
(044) 585-42-40
(044) 585-42-40
Депозитарна дiяльнiсть є виключним
видом дiяльностi депозитарiю ПрАТ
"ВДЦП"
Професiйний
учасник
фондового
ринку, послугами якого користується
емiтент
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС"
Публічне акціонерне товариство
21672206
01004, Україна, Київська обл., --- р-н, м.
Київ, вул. Шовковична, 42-44
АД №034421
iнформацiя вiдсутня
05.03.2009
(044) 522-88-08
(044) 522-85-53
Професiйна дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на ринку цiнних паперiв
України
Професiйний
учасник
фондового
ринку, послугами якого користується
емiтент
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"
Публічне акціонерне товариство
33718227
49000, Україна, Київська обл., --- р-н, м.
Днiпропетровськ, вул. Ленiна,30
АВ №483591

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

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
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 страховi
послуги емiтенту
ЗАТ "Ал Руд"
Закрите акціонерне товариство
4174
12504, Росiйська Федерацiя, Київська
обл., --- р-н, м.Москва, вул. Скакова, 17
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

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

"ЮРЕКСПЕРТ IСТЕЙТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
34616716
01004, Україна, Київська обл., --- р-н,
м.Київ, вул. Червоноармiйська/Басейна,
1-3/2, 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
ТОВ "ШОНХЕРР УКРАЇНА"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
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
відповідальністю
34728765
01021, Україна, Київська обл., --- р-н, м.
Київ, Кловський узвiз, будинок 14/24,
офiс 101
Довiдка АА №384618
iнформацiя вiдсутня

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
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

24.06.2011
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
Адвокатська дiяльнiсть
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту
ТОВ "АФКО ПЛЮС"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
38053965
14030, Україна, Чернігівська обл., --- рн, м.Чернiгов, вул. Одинцова, буд.16,
кв.39
Довiдка АА №455406
iнформацiя вiдсутня
12.01.2012
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
Дiяльнiсть у сферi права
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту
ТОВ "Юридична фiрма "АНТIКА"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37268513
01001, Україна, Київська обл., --- р-н,
м.Київ, вул.Хрещатик,12-А, 2-й поверх
Довiдка АА №277872
iнформацiя вiдсутня
23.09.2010
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
Адвокатська та юридична дiяльнiсть
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту
ТОВ "Дi Ел Ей Пайпер Україна"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33597986
03150, Україна, Київська обл., --- р-н,
м.Київ, вул.Червоноарiйська, 77А
iнформацiя вiдсутня

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
01.01.2001
(044) 490-95-75
(044) 490-95-77
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 "Трансферт"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
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
ТОВ Юридична компанiя "Яринко та
партнери"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37642005
03039, Україна, Київська обл., --- р-н, м.
Київ, пр-т. 40-рiччя Жовтня, 48, оф. 38
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
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

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

ТОВ "КПК "Столиця"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
36033926
61058, Україна, Харківська обл., --- р-н,
м.Харкiв, вул. Данилевського,8
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
(057) 705-04-22
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 Юридична компанiя "Статус
КВО"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37739209
---, Україна, Київська обл., --- р-н,
iнформацiя вiдсутня, iнформацiя
вiдсутня
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 АФ "Кадастр-Аудит"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31862920
03039, Україна, Київська обл., --- р-н,
м.Київ, пр. Червонозоряний, 119, оф.
312
№ 2908
iнформацiя вiдсутня

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

23.04.2002
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
Аудиторськi послуги
Юридична особа, яка надає аудиторськi
послуги у виглядi консультацiй з
окремих
питань
ведення
бухгалтерського облiку та скаладання
фiнансової звiтностi емiтенту
ТОВ АФ "Рада Лтд"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
20071290
01103, Україна, Київська обл., --- р-н,
м.Київ, вул. Залiзничне шосе, 47
№ 001575
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
(044) 507-25-56
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
ТОВ "Аудиторська фiрма "АктивАудит"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
30785437
03115, Україна, Київська обл., --- р-н,
м.Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б
№ 2315
iнформацiя вiдсутня
30.01.2001
(044) 498-56-52
iнформацiя вiдсутня
Аудиторськi послуги
Юридична особа, яка надає аудиторськi
послуги емiтенту
ПП Юридична фiрма "Амiда"
Приватне підприємство

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

22343930
79000, Україна, Львівська обл., --- р-н,
м.Львiв, вул. Сiчових Стрiльцiв, 3/42
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
(032) 272-26-57
(032) 272-78-21
Адвокатська дiяльнiсть
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту
Дата видачi лiцензiї або iншого
документа 01.01.2001 не вiдповiдає
дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
АО "АРЦIНГЕР"
Акціонерне товариство
36958968
01032, Україна, Київська обл., --- р-н,
м.Київ, вул. Жилянська, 75, 5-й поверх
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
(044) 390-55-33
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
АО "Адвокатська компанiя "Андрiй
Мягкий i партнери"
Акціонерне товариство
37231661
25006, Україна, Кіровоградська обл., --р-н, м. Кiровоград, вул. Пашутiнська,
63, 3-й поверх
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
Адвокатська дiяльнiсть
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

ТОВ "Юридична група "ЕЛ СI ЕФ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
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
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"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33694196
01032, Україна, Київська обл., --- р-н, м.
Київ, вул. Саксаганського, 121, оф.1
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
Адвокатська дiяльнiсть
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту.
Дата видачi лiцензiї або iншого
документа 01.01.2001 не вiдповiдає
дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Юридична фiрма "Iлляшев та
Партнери"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
24925731
04053, Україна, Київська обл., --- р-н,

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

м.Київ, вул. Кудрявська,11
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
01.01.2001
(044) 494-19-19
(044) 494-19-99
Юридичнi послуги
Юридична особа, яка надає юридичнi
послуги емiтенту.
Дата видачi лiцензiї або iншого
документа 01.01.2001 не вiдповiдає
дiйсностi, дана iнформацiя вiдсутня
ПрАТ "Страхове товариство "Гарантiя"
Приватне акціонерне товариство
34350086
14000, Україна, Чернігівська обл., --- рн, м.Чернiгiв, вул.Шевченка,5
АВ №594468
iнформацiя вiдсутня
12.01.2012
(0462) 77-70-70, (0462) 77-47-64
iнформацiя вiдсутня
Страхова дiяльнiсть
Юридична особа, яка надає страховi
послуги емiтенту
ТОВ Аудиторська фiрма "РСМ АПiК"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
21500646
03151, Україна, Київська обл., --- р-н, м.
Київ, вул. Донецька, 37/19
№0084
iнформацiя вiдсутня
26.01.2001
iнформацiя вiдсутня
iнформацiя вiдсутня
Аудиторськi послуги
Фiрма, яка надає аудиторськi послуги
емiтенту.
В полi "Номер лiцензiї або iншого
документа на цей вид дiяльностi" та
"Дата видачi лiцензiї або iншого
документа" вказанi данi Свiдоцтва про

включення до Реєстру аудиторських
фiрм та аудиторiв
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 "Iнвестицiйний Капiтал Україна"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
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

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
30.07.1998

Опис
18.11.1998

Опис
28.09.1999

Опис
25.10.1999

Опис
17.03.2000

Опис
15.01.2001

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
427/1/98

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

3
4
5
6
7
8
9
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Акція проста Документар
100
38 688
3 868 800
цiнних паперiв i
вiдсутня
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
616/1/98
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Акція проста Документар
100
67 092
6 709 200
цiнних паперiв i
вiдсутня
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
440/1/99
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Акція проста Документар
1
6 709 200
6 709 200
цiнних паперiв i
вiдсутня
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
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.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
517/1/99
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Акція проста Документар
1
14 134 19
14 134 190
цiнних паперiв i
вiдсутня
документарн
ні іменні
0
фондового ринку
а іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
123/1/00
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Акція проста Документар
1
15 975 19
15 975 190
цiнних паперiв i
вiдсутня
документарн
ні іменні
0
фондового ринку
а іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
17/1/01
Державна комiсiя з
Iнформацiя
Акція проста Документар
1
73 000 00
73 000 000
цiнних паперiв i
вiдсутня
документарн
ні іменні
0
фондового ринку
а іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)
10
100
В обiгу на
100
В обiгу на
100

В обiгу на
100
В обiгу на
100
В обiгу на
100
В обiгу на

27.12.2004

Опис
30.10.2006

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

765/1/04

Державна комiсiя з
UA1000111104 Акція проста Документар
1
127 000 0 127 000 000
цiнних паперiв i
документарн
ні іменні
00
фондового ринку
а іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
507/1/06
Державна комiсiя з
UA1000111104 Акція проста Документар
1
360 000 0 360 000 000
цiнних паперiв i
документарн
ні іменні
00
фондового ринку
а іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
69/1/07
Державна комiсiя з
UA1000111104 Акція проста Документар
1
865 000 0 865 000 000
цiнних паперiв i
документарн
ні іменні
00
фондового ринку
а іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
350/1/07
Державна комiсiя з
UA1000111104 Акція проста Документар
1
1 370 000 1 370 000 00
цiнних паперiв i
документарн
ні іменні
000
0
фондового ринку
а іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
503/1/07
Державна комiсiя з
UA1000111104 Акція проста Документар
1
1 744 710 1 744 710 00
цiнних паперiв i
документарн
ні іменні
000
0
фондового ринку
а іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
176/1/08
Державна комiсiя з
UA1000111104 Акція проста Документар
1
2 249 710 2 249 710 00
цiнних паперiв i
документарн
ні іменні
000
0
фондового ринку
а іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
363/1/08
Державна комiсiя з
UA1000111104 Акція проста Документар
1
2 976 565 2 976 565 00
цiнних паперiв i
документарн
ні іменні
000
0
фондового ринку
а іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
372/1/09
Державна комiсiя з
UA1000111104 Акція проста Документар
1
3 715 997 3 715 997 29
цiнних паперiв i
документарн
ні іменні
295
5
фондового ринку
а іменна
Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу.

100
В обiгу на
100
В обiгу на
100
В обiгу на
100
В обiгу на
100
В обiгу на
100
В обiгу на
100
В обiгу на
100
В обiгу на

29.07.2010

Опис
06.01.2011
Опис
31.03.2011

Опис

органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають, лiстинг/делiстинг не проходили
603/1/10
Державна комiсiя з
UA4000081012 Акція проста Бездокумент
1
3 715 997 3 715 997 29
100
цiнних паперiв i
бездокумента арні іменні
295
5
фондового ринку
рна іменна
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 Акція проста Бездокумент
4 237
877 035
3 715 997 29
100
цiнних паперiв i
бездокумента арні іменні
5
фондового ринку
рна іменна
Деномiнацiя -Замiна 4 237 шт. акцiї номiнальною вартiстю 1 грн. на 1 акцiю номiнальною вартостi 4 237,00 грн
178/1/11
Державна комiсiя з
UA4000081012 Акція проста Бездокумент
4 237
1 094 907 4 639 120 95
100
цiнних паперiв i
бездокумента арні іменні
9
фондового ринку
рна іменна
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

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1
07.12.2007

2
957-1/2/07

Опис
07.09.2007

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(штук)

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Процентна
ставка за
облігаціями
(у відсотках)

Термін
виплати
проценті
в

Сума
виплачених
процентів
за звітний
період
(грн.)
10
5 995 850

Дата
погашення
облігацій

3
4
5
6
7
8
9
11
1 000
195 000
Бездокуме 195 000 000
13
Раз у три
14.03.2013
Державна
нтарні
мiсяцi
комiсiя з цiнних
іменні
паперiв та
фондового ринку
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
543/2/07
Державна
1 000
290 000
Бездокуме 290 000 000
13
Раз у три
0
10.09.2012
комiсiя з цiнних
нтарні
мiсяцi
паперiв та
іменні
фондового ринку
Облiгацiї серiї F випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС (виключенi з котирувального листа 2 рiвня списку ПФТС 22

07.09.2007

Опис

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 2012р.
Облiгацiї серiї F додаткового забезпечення не мають
1 000
310 000
Бездокуме 310 000 000
13
Раз у три
0
10.09.2012
544/2/07
Державна
нтарні
мiсяцi
комiсiя з цiнних
іменні
паперiв та
фондового ринку
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 2012р.
Облiгацiї серiї G забезпеченi порукою ТОВ "Компанiя по управлiнню активами i адмiнiстратор пенсiйних фондiв "Альфа управлiння капiталом",
код за ЄДРПОУ 33782046.

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 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 2012
року структура Банку постiйно удосконалювалась та приводилась у вiдповiднiсть до вимог
швидкозростаючого бiзнесу, змiн у кон'юнктурi ринку банкiвських послуг.
На 31.12.2012 р. зареєстровано в НБУ 95 вiддiлень (в тому числi переїзди, вiдкриття нових
вiддiлень i лiквiдацiя вiддiлень ПАТ "АЛЬФА-БАНК").
1.
Вiддiлення "Київське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 01030, м.
Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52а
2.
Вiддiлення "Київське №1" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 02002,
м. Київ, вул. Р. Окiпної, 4а
3.
Вiддiлення "Київське №2" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 01032,
м. Київ, вул. Саксаганського, 119
4.
Вiддiлення "Київське №3" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 39600,
м. Київ, вул. Княжий затон/ Григоренка, 2/30
5.
Вiддiлення "Київське №4" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 01025,
м. Київ, вул. Хрещатик, 14
6.
Вiддiлення "Київське №6" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 01004,
м. Київ, вул. Червоноармiйська 28
7.
Вiддiлення "Київське №7" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 04111,
м. Київ, вул. Щербакова, 42
8.
Вiддiлення "Київське №8" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 02140,
м. Київ, пр. Миколи Бажана, 36а
9.
Вiддiлення "Демiївське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 03039, м.
Київ, пр. 40-рiччя Жовтня , 58а
10.
Вiддiлення "Київське №10" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 02218,
м. Київ, бул. Перова, 32
11.
Вiддiлення "Київське №11 А-Клуб" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФАБАНК" 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська/Басейна,1-3/2
12.
Вiддiлення "Київське №12 А-Клуб" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФАБАНК" 03131, м. Київ, вул. Столичне Шосе, 70
13.
Вiддiлення "Київське №13" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 03055,
м. Київ, пр. Перемоги, 20
14.
Вiддiлення "Київське №17" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 04070,
м. Київ, вул. Спаська, 5
15.
Вiддiлення "Київське №18" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 04210,
м. Київ, вул. Маршала Тимошенко 21, корп. 2
16.
Вiддiлення "Фрунзенське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 04073,

м. Київ, вул. Фрунзе, 127
17.
Вiддiлення "Московське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 04073,
м. Київ, пр. Московський, 9
18.
Вiддiлення "Ленiнградське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 02152,
м. Київ, пр. Возз'єднання, 1
19.
Вiддiлення "Святошинське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 02152,
м. Київ, пр. Перемоги, 106/2
20.
Вiддiлення "Деснянське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 02232, м.
Київ, пр. Маяковського, 63/12
21.
Вiддiлення "Бiлоцеркiвське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
09100, м. Бiла Церква, вул. Соборна, 1/1
22.
Вiддiлення "Броварське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 07400, м.
Бровари, Київська обл., бул. незалежностi, 2
23.
Вiддiлення "Житомирське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 10014,
м. Житомир, пл. Перемоги, 10
24.
Вiддiлення "Днiпропетровське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
49000, м. Днiпропетровськ, вул. Глiнки, 7
25.
Вiддiлення "Днiпропетровське №1" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФАБАНК" 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Карла Маркса, 49
26.
Вiддiлення "Днiпропетровське №2" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФАБАНК" 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Ленiна, 27
27.
Вiддiлення "Днiпропетровське №3" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФАБАНК" 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Гагарiна, 90
28.
Вiддiлення "Днiпропетровське №4" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФАБАНК" 49000, м. Днiпропетровськ, пр. Правди, 40а
29.
Вiддiлення "Днiпропетровське №5" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФАБАНК" 49000, м. Днiпропетровськ, пл.Петровського,13
30.
Вiддiлення "Половицьке" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 49000,
м. Днiпропетровськ, пр. Кiрова,1/9
31.
Вiддiлення "Днiпродзержинське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
51931, м. Днiпродзержинськ, пр. Ленiна, 46
32.
Вiддiлення "Павлоградське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
51400, м. Павлоград, вул. Горького, 163
33.
Вiддiлення "Криворiзьке №1" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
50050, м. Кривий Рiг, пр. Металургiв, 21a
34.
Вiддiлення "Донецьке" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 83000, м.
Донецьк, бул. Пушкiна, 31
35.
Вiддiлення "Донецьке №1" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 83000,
м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 12
36.
Вiддiлення "Донецьке №2" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 83000,
м. Донецьк, вул. Артема, 121
37.
Вiддiлення "Донецьке №3" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 83000,
м. Донецьк пр. Ленiнський, 18
38.
Вiддiлення "Донецьке №4" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 83000,
м. Донецьк, вул. Терешкової, 11
39.
Вiддiлення "Донецьке №5" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 83000,
м. Донецьк, вул. Постишева, 131
40.
Вiддiлення "Вугледарське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 85670,
м. Вугледар, Донецька обл. вул. Трифонова, 8а
41.
Вiддiлення "Ворошиловське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
83089, м. Донецьк, пл. Комунарiв, 1

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, Донецька обл., вул. Карла Маркса, 10
48.
Вiддiлення "Шахтарське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 86200,
м. Шахтарськ, Донецька обл., вул. Крупської, 36
49.
Вiддiлення "Запорiзьке №1" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
69001, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 141
50.
Вiддiлення "Бердянське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 71100, м.
Бердянськ, Запорiзька обл., пр. Ленiна, 51/вул. Рози Люксембург, 1
51.
Вiддiлення "Мелiтопольське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
72300, м. Мелiтополь, вул. Воровського, 1
52.
Вiддiлення "Ужгородське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 88000,
м. Ужгород, вул.Швабська, 36
53.
Вiддiлення "Мукачiвське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 89600,
м. Мукачево, вул. Пушкiна, 16
54.
Вiддiлення "Iвано-Франкiвське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
76000, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Незалежностi, 67
55.
Вiддiлення "Iвано-Франкiвське №1" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФАБАНК" 76000, м. Iвано-Франкiвськ, пл. Ринок, 14
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 "Городоцьке" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 79018, м.
Львiв, вул. Городоцька, 131
61.
Вiддiлення "Луганське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 91000, м.
Луганськ, вул. 16-а лiнiя, будинок 42
62.
Вiддiлення "Луганське №1" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 91000,
м. Луганськ, вул. Совєтська, 58
63.
Вiддiлення "Сєверодонецьке" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
93400, м. Сєверодонецьк, вул. Федоренко, 31/1
64.
Вiддiлення "Сiмферопольське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
95000, м. Сiмферополь, вул. Севастопольська, 27
65.
Вiддiлення "Сiмферопольське №1" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
95000, м. Сiмферополь, вул. Горького, 5
66.
Вiддiлення "Ялтинське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 98600, м.
Ялта, вул. Булевського, 1а
67.
Вiддiлення "Миколаївське №1" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"

54000, м. Миколаїв, вул. Шевченка, 59- А
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 "Пушкiнське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 65012,
м. Одеса, вул. Пушкiнська, 75
72.
Вiддiлення "Полтавське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 36000, м.
Полтава, вул. Куйбишева, 19
73.
Вiддiлення "Полтавське №1" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
36000, м. Полтава, вул. Зiнкiвська, 6/1А
74.
Вiддiлення "Кременчуцьке" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 39600,
м. Кременчуг, вул. Ленiна, буд.8/18
75.
Вiддiлення "Рiвненське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 33000, м.
Рiвне, вул. Соборна, 10а
76.
Вiддiлення "Севастопольське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
99011, м. Севастополь, вул. Велика Морська, 52/2
77.
Вiддiлення "Севастопольське №1" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
99011, м. Севастополь, вул. Генерала Петрова, 6
78.
Вiддiлення "Сумське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 40000, м.
Суми, пр. Шевченка, 18
79.
Вiддiлення "Тернопiльське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 46000,
м. Тернопiль, вул. Медова, 18
80.
Вiддiлення "Харкiвське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 61000, м.
Харкiв, вул. Академiка Ляпунова, 16
81.
Вiддiлення "Харкiвське №1" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
61000, м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, буд.14
82.
Вiддiлення "Харкiвське №2" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
63800, м. Харкiв, вул. Ак. Павлова, 165 в
83.
Вiддiлення "Харкiвське №3" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
61000, м. Харкiв, вул. Рози Люксембург, 2
84.
Вiддiлення "Харкiвське №5" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
61000, м. Харкiв, вул. Гiршмана, 3
85.
Вiддiлення "Салтовське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 61000, м.
Харкiв, вул. Героїв Працi, 24А
86.
Вiддiлення "Маяковське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 61023, м.
Харкiв, вул. Сумська, 110
87.
Вiддiлення "Хмельницьке №2" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
29000, м. Хмельницький, вул. Театральна, 9/1
88.
Вiддiлення "Кам'янець-Подiльське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФАБАНК" 32300, м. Кам'янець-Подiльський, вул. Л.України, 31
89.
Вiддiлення "Чернiгiвське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 14000,
м. Чернiгiв, пр. Перемоги, 62
90.
Вiддiлення "Чернiгiвське №1" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
14000, м. Чернiгiв, пр. Миру, 21
91.
Вiддiлення "Чернiвецьке" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 58000,
м. Чернiвцi, вул. Стасюка, 22
92.
Вiддiлення "Вiнницьке" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 84626, м.
Вiнниця, вул. Привокзальна, 2/1

93.
Вiддiлення "Луцьке" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 43000, м.
Луцьк, пр. Волi, 7
94.
Вiддiлення "Херсонське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 73000, м.
Херсон, пр. Ушакова, 30/1
95.
Вiддiлення "Черкаське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 14000, м.
Черкаси, бул. Шевченка, 258
Протягом 2012 року здiйснено переїзди по вiддiленням ПАТ "АЛЬФА-БАНК":
1.
Змiна адресу з Вiддiлення Донецьке Публiчного акцiонерного товариства "Альфа-Банк"
61000, м. Донецьк, пр. Б.Хмельницького, 92 на Вiддiлення "Донецьке" Публiчного акцiонерного
товариства "АЛЬФА-БАНК" 83000, м. Донецьк, бул. Пушкiна, 31.
2.
Вiддiлення Чернiгiвське Публiчного акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 54000, м.
Чернiгiв, вул. Гетьмана Полуботка, 22 на Вiддiлення "Чернiгiвське" Публiчного акцiонерного
товариства "Альфа-Банк" 14000, м. Чернiгiв, пр. Перемоги, 62.
Протягом 2012 року вiдкрито новi вiддiлення ПАТ "АЛЬФА-БАНК":
1.
Вiддiлення "Київське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 01030, м.
Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52а.
2.
Вiддiлення "Броварське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 07400, м.
Бровари, Київська обл., бул. незалежностi, 2.
3.
Вiддiлення "Вугледарське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 85670,
м. Вугледар, Донецька обл. вул. Трифонова, 8а.
4.
Вiддiлення "Ворошиловське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК"
83089, м. Донецьк, пл. Комунарiв, 1.
5.
Вiддiлення "Шахтарське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 86200,
м. Шахтарськ, Донецька обл., вул. Крупської, 36.
6.
Вiддiлення "Бердянське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 71100, м.
Бердянськ, Запорiзька обл., пр. Ленiна, 51/вул. Рози Люксембург, 1.
7.
Вiддiлення "Городоцьке" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 79018, м.
Львiв, вул. Городоцька, 131.
8.
Вiддiлення "Пушкiнське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 65012,
м. Одеса, вул. Пушкiнська, 75.
9.
Вiддiлення "Маяковське" Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" 61023, м.
Харкiв, вул. Сумська, 110.
Протягом 2012 року лiквiдовано вiддiлення ПАТ "АЛЬФА-БАНК":
1.
Вiддiлення Київське №14 Публiчного акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 02098, м.
Київ, вул. Днiпровська Набережна, 16.
2.
Вiддiлення Київське №15 Публiчного акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 04073, м.
Київ, вул. Острiвна, 12А.
3.
Вiддiлення Київське №19 Публiчного акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 04071, м.
Київ, вул. Набережно-Лугова, 29
4.
Вiддiлення Запорiзьке Публiчного акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 69000, м.
Запорiжжя, бул. Шевченка, 14.
5.
Вiддiлення Iвано-Франкiвське №2 Публiчного акцiонерного товариства "Альфа-Банк"
76000, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Гетьмана Мазепи, 168А .
6.
Вiддiлення Миколаївське №4 Публiчного акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 54000,
м. Миколаїв, вул. Будiвельникiв, 14/4.

7.
Вiддiлення Хмельницьке Публiчного акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 29000, м.
Хмельницький, вул. Шевченка, 11.
8.
Вiддiлення Криворiзьке №2 Публiчного акцiонерного товариства "Альфа-Банк" 50000, м.
Кривий Рiг, вул. Мусоргського, 4/20.
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)
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв нараховується згiдно внутрiшнього
Порядку з бухгалтерського облiку основних засобiв та нематерiальних активiв ПАТ "АльфаБанк".
Амортизацiї пiдлягає вартiсть всiх необоротних (матерiальних та нематерiальних) активiв, крiм
вартостi землi та незавершених капiтальних iнвестицiй. По кожному об'єкту необоротних
активiв визначається вартiсть, що пiдлягає амортизацiї.
Нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв здiйснюється протягом
строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкта, який встановлюється Банком пiд час їх
первiсного визнання.
Амортизацiя необоротних активiв не припиняється на перiод реконструкцiї, модернiзацiї,
добудови, дообладнання та консервацiї.
Нарахування амортизацiї необоротних активiв припиняється на одну з двох дат, котра наступає
ранiше: на дату переведення активу в категорiю необоротних активiв, утримуваних для
продажу або на дату призупинення визнання активiв.
Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв i нематерiальних активiв
переглядається у разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання. Встановлення
строкiв корисного використання та внесення змiн до них здiйснюється постiйно дiючою
комiсiєю, яка назначається наказом Голови Правлiння.
При визначеннi строку корисного використання враховується очiкуване використання об'єкту з
урахуванням його потужностi або фiзичної продуктивностi, строки корисного використання
подiбних об'єктiв, передбачуваний фiзичний та моральний знос.
Амортизацiя об'єкта основних засобiв i нематерiальних активiв нараховується виходячи з нового
строку корисного використання, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем змiни строку
корисного використання.
Нарахування амортизацiї починається з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому
об'єкт основних засобiв i нематерiальних активiв став придатним для корисного використання
основних засобiв та нематерiальних активiв.
Мiсячна сума амортизацiї при прямолiнiйному методi визначається дiленням рiчної суми
амортизацiї на 12.
Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з першого числа мiсяця, наступного за
мiсяцем вибуття об'єкта основних засобiв i нематерiальних активiв.
При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод - це означає, що рiчна сума
амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується на строк корисного використання
об'єкта.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi
використання об'єкта у розмiрi 100% його вартостi та у щомiсячнiй "Амортизацiйнiй вiдомостi
по основним засобам та нематерiальним активам" не вiдображається.
Нарахування амортизацiї здiйснюється
щомiсячно
в першу
половину мiсяця на
пiдставi"Амортизацiйної вiдомостi по основним засобам та нематерiальним активам ".

Нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв в податковому облiку
проводиться вiдповiдно до норм Податкового Кодексу України
Методи оцiнки активiв та зобов'язань
Актив - це ресурси Банку, що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, призведе
до отримання економiчних вигiд у майбутньому, право контролю якого закрiплений за Банком i
дає дохiд банкiвськiй установi або може бути обмiнений на iнший об'єкт, який у свою чергу буде
давати дохiд Банку.
Активи Банку включають:
казначейськi та мiжбанкiвськi операцiї;
кредитнi операцiї;
операцiї з цiнними паперами;
дебiторська заборгованiсть;
основнi засоби та нематерiальнi активи;
господарськi матерiали.
Зобов'язання - це заборгованiсть Банку, що виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої в
майбутньому призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди.
Зобов'язання Банку включають:
мiжбанкiвськi операцiї;
депозитнi операцiї;
операцiї з цiнними паперами;
кредиторська заборгованiсть;
кошти клiєнтiв
Порядок вiдображення бухгалтерського облiку активiв i зобов'язань, процедура їх оцiнки та
переоцiнки здiйснюється в Банку вiдповiдно до нормативних актiв Нацiонального банку
України та затверджених внутрiшнiх регулятивних документiв Банку (далi - ВРД), а саме:
- вiдображення в бухгалтерському облiку кредитних операцiй юридичних осiб регламентовано
Iнструкцiєю з бухгалтерського облiку кредитних операцiй юридичних осiб в ПАТ "АльфаБанк";
- вiдображення в бухгалтерському облiку кредитних операцiй фiзичних осiб регламентовано
Iнструкцiєю з бухгалтерського облiку кредитних операцiй фiзичних осiб в ПАТ "Альфа-Банк";
- вiдображення в бухгалтерському облiку депозитних операцiй юридичних та фiзичних осiб
регламентовано Iнструкцiєю з бухгалтерського облiку депозитних операцiй в ПАТ "АльфаБанк";
- вiдображення в бухгалтерському облiку розрахункiв з дебiторської заборгованостi
регламентовано Порядком бухгалтерського облiку дебiторської заборгованостi в ПАТ "АльфаБанк";
- iнших ВРД Банку
Детальний опис процесу супроводження та контролю операцiй Банку вiдображений в
Стандартних операцiйних процедурах (СОП), Схемах, Порядках, Регламентах по вiдповiдних
напрямках роботи пiдроздiлiв Банку
Текст аудиторського висновку
ЗВIТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та Правлiнню ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬФАБАНК" (код ЄДРПОУ 23494714, Україна, 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, дата реєстрацiї -

24 березня 1993 року) (далi - Банк), що додається та включає звiт про фiнансовий стан (баланс)
на 31 грудня 2012 року, звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (звiт про фiнансовi
результати), звiт про змiни у власному капiталi (звiт про власний капiтал) i звiт про рух
грошових коштiв 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 Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог Нацiонального
банку України щодо формату розкриття iнформацiї в рiчнiй фiнансовiй звiтностi, встановлених
постановою Правлiння Нацiонального банку України №373 вiд 24 жовтня 2011 року "Про
затвердження Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв
України", 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 2012 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за
рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Пояснюючий параграф
Банк у звiтi про фiнансовий стан (баланс) за 2010-2011 роки у статтi "Iншi залученi кошти"
(примiтка 17) та у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (звiт про фiнансовi
результати) у статтi "Процентнi витрати за строковими коштами, що отриманi вiд мiжнародних

та iнших органiзацiй, юридичних осiб" (примiтка 23) за 2011-2012 роки розкривав операцiї iз
залучення коштiв на мiжнародних ринках шляхом здiйснення "Програми випуску Облiгацiй
Участi в Кредитi, :що мають бути випущенi Юкрейн Iшшуенс плс з метою фiнансування
кредитiв Закритому акцiонерному товариству "АЛЬФА-БАНК". Умови випуску облiгацiй, що
були наведенi в проспектi емiсiї, передбачали створення компанiї спецiального призначення
(Юкрейн Iшшуенс плс), яка здiйснювала розмiщення облiгацiй на мiжнародних ринках i дiяла
виключно в iнтересах Банку. Згiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi операцiї цiєї
компанiї i Банку пiдлягали консолiдацiї у фiнансовiй звiтностi. В 2012 роцi облiгацiї були
погашенi, як i кредит, отриманий вiд компанiї спецiального призначення. Порiвняльна
iнформацiя за 2010-2011 роки та iнформацiя стосовно операцiй iз зазначеною компанiєю за 2012
рiк вiдображенi у фiнансовiй звiтностi у порядку, передбаченому для окремої фiнансової
звiтностi. Будь-якi iншi коригування, якi передбачаються МСБО 27 "Консолiдованi та окремi
фiнансовi звiти", в фiнансовiй звiтностi Банку за 2012 рiк вiдсутнi.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ 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
основi аналiзу статистичної форми №631 "Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками
погашення" (далi - форма №631), затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 19.03.2003 №124 (у межах, необхiдних для аудиту розкриття iнформацiї в рiчному
фiнансовому звiтi про ризик лiквiдностi). В частинi фiнансових активiв, врахованих з
простроченою заборгованiстю i зменшених на вiдповiдну суму резервiв та з урахуванням
строкiв реалiзацiї цiнних паперiв, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням
результату переоцiнки через прибутки або збитки (примiтка 4.6 "Цiннi папери, що
облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки через прибутки або
збитки"), та фiнансових зобов'язань, з урахуванням рiчних коригуючих та трансформацiйних
проводок, данi форми №631 достовiрно вiдображенi Банком у примiтцi 30 "Управлiння
фiнансовими ризиками" (таблиця 31.10 "Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строком
погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за 2012 рiк"). Найбiльшi розриви лiквiдностi,
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, припадали на строк "вiд 12 мiсяцiв до 5 рокiв" i складали
30.4% вiд фiнансових активiв в позитивному значеннi. Такий розрив лiквiдностi пояснюється
загальними умовами, що iснували на банкiвському ринку України, а саме: недостатнiстю
довгострокових ресурсiв. Сукупний розрив лiквiдностi станом на 31 грудня 2012 року складав
14.3% в позитивному значеннi.
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. Протягом 2012 року Банк скоротив обсяги заборгованостi перед Нацiональним банком
України на 77.4% (примiтка 14). Банк не допускав прострочення погашення за власними
зобов'язаннями. Банк зараховував для покриття обов'язкових резервiв цiльовi ОВДП, випущенi
для фiнансування заходiв в Українi з пiдготовки до ЄВРО-2012, i ОВДП, номiнованi в iноземнiй
валютi. У 2012 роцi рiвень негативно класифiкованих активiв знижувався внаслiдок списання
безнадiйних кредитiв за рахунок створених резервiв та продажу (вiдступлення прав вимоги)
кредитної заборгованостi, iнформацiя про що наведена у примiтцi 9 "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.
За перiод, що пiдлягав аналiзу, Банк не порушував нормативи капiталу. Станом на 31 грудня
2012 року значення регулятивного капiталу згiдно статистичної форми №611 "Звiт про
дотримання економiчних нормативiв та лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї протягом мiсяця"
становить 4 803 291 тис. грн. (примiтка 31). Регулятивний капiтал був зазначений у звiтностi в
порядку, який вимагається постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.08.2001
№368 "Iнструкцiя про порядок регулювання дiяльностi банкiв в України" (далi - Постанова
№368). Розмiр регулятивного капiталу може зазнати впливу вiд недоформування резервiв пiд
кредитнi ризики. Разом з тим, запас стiйкостi нормативiв капiталу станом на 31 грудня 2012
року обумовлюється перевищенням їх фактичного значення над нормативним: норматив
достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу (Н2) - на 8,49% та норматив (коефiцiєнт)
спiввiдношення регулятивного капiталу до скупних активiв банку (Н3) - на 7,98%. 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 (який проводився у межах,
необхiдних для аудиту розкриття iнформацiї у рiчному фiнансовому звiтi) з урахуванням рiвня
ризику банкiвських операцiй зазначаємо наступне:
розмiр грошових коштiв та їх еквiвалентiв, зазначений в примiтцi 6 "Грошовi кошти та їх
еквiваленти", становить 21.4% вiд активiв Банку;
кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України станом на 31 грудня
2012 року становлять 1.4% вiд активiв Банку;
оцiнку якостi кредитного портфеля та заборгованостi клiєнтiв Банк здiйснював станом на
31 грудня 2012 року, базуючись на вимогах постанови Правлiння Нацiонального банку України
№23 вiд 25 сiчня 2012 року (далi - Постанова №23), однак внутрiшньобанкiвськi положення з
питань формування резервiв згiдно вимог Нацiонального банку України потребують
доопрацювання i затвердження. В результатi аналiзу встановленi наступнi суттєвi
невiдповiдностi:
ў
Банк не здiйснив переоцiнку заставного майна за кредитами фiзичних осiб у
вiдповiдностi до вимог Постанови №23, що може призвести до доформування резервiв;
ў
Банк не виконував вимоги п. п.2.2. глави 1 роздiлу I Постанови №23, що спричиняє
необхiднiсть збiльшення резервiв;
ў
програмний комплекс Банку станом на 31 грудня 2012 року не пiдтримував вимоги
абзацу 4 п. 1.3. глави 1 роздiлу VII постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд
27.12.2007 №481 "Про затвердження Iнструкцiї з бухгалтерського облiку кредитних, вкладних
(депозитних) операцiй та формування i використання резервiв пiд кредитнi ризики в банках
України";
Загальний вплив вищезазначених зауважень на розмiр резервiв не пiдлягає точному визначенню
до моменту доопрацювання програмного комплексу з розрахунку резервiв пiд кредитнi ризики,
у тому числi з урахуванням вимог постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд
26.02.2013 №59 "Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України";
якiсть портфеля цiнних паперiв характеризується наступним. Загальний розмiр вкладень
Банку в цiннi папери станом на 31 грудня 2012 року становить 7.2% вiд загальних активiв Банку

(у тому числi, i вкладення в державнi облiгацiї) з наступною якiстю:
ў
незнецiненi та непростроченi цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю з
визнанням результату переоцiнки через прибутки або збитки на основi ринкових котирувань,
становлять вкладення в держанi облiгацiї у розмiрi 44,7% вiд загальних вкладень в цiннi папери;
ў
незнецiненi та непростроченi цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю з
визнанням результату переоцiнки у власному капiталi, становлять вкладення у розмiрi 53.9% вiд
загальних вкладень в цiннi папери;
ў
знецiненi та непростроченi цiннi папери, з вiдповiдним формуванням резервiв на пiдставi
даних ринкових котирувань становлять вкладення у розмiрi 1.4% вiд загальних вкладень в цiннi
папери;
ў
вкладення в акцiї/паї пiдприємств, якi згiдно вимог Постанови №23 не пiдлягають
резервуванню, становлять вкладення в сумi 400 тис. грн.
стан дебiторської заборгованостi не спричиняє суттєвого ризику втрати капiталу, резерви
сформованi в достатньому розмiрi;
операцiї з iншими активами Банку: кошти в iнших банках (примiтка 8), iнвестицiйна
нерухомiсть (примiтка 11), основнi засоби та нематерiальнi активи (примiтка 12), дебiторська
заборгованiсть щодо податку на прибуток, вiдстрочений податковий актив не створюють
суттєвого ризику втрати капiталу Банку;
операцiї з пов'язаними особами розкритi в примiтцi 36 "Операцiї з пов'язаними особами".
Цi операцiї здiйснювались Банком вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України.
Пiд час аудиту фiнансової звiтностi Банку були розглянутi системи управлiння ризиками Банку
у вiдповiдностi до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України у межах їх
вiдношення до фiнансових та облiкових питань. Системи управлiння ризиками банкiвських
операцiй Банку потребує удосконалення в частинi подiй, зазначених в цьому звiтi. Iстотним
ризиком, що його iдентифiкує Банк, є кредитний ризик. Управлiння кредитним ризиком
здiйснюється шляхом отримання застави та за допомогою iнших засобiв покриття та управлiння
кредитним ризиком, як зазначено у примiтцi 9 "Кредити та заборгованiсть клiєнтiв" i примiтцi
30 "Управлiння фiнансовими ризиками". Стосовно iнших ринкових ризикiв, таких як валютний
ризик, ризик змiни вiдсоткової ставки та географiчний ризик, зазначаємо, що вони є помiрними
та контрольованими. Керiвництво Банку в цiлому забезпечує управлiння ризиками.
Бухгалтерський облiк вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального банку
України. Процедури внутрiшнього аудиту, в цiлому, адекватнi; за наслiдками попереднього
iнспектування Нацiонального банку України Банк склав план заходiв по виконанню наданих
рекомендацiй щодо внутрiшнього аудиту та звiтує на щомiсячнiй основi. Заходи контролю
потребують удосконалення в частинi подiй, зазначених в цьому звiтi.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
(Рiшення ДКЦПФРУ вiд 29 вересня 2011 року 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" вiд
07.12.2000 №2121-III (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 №368. Протягом 2012 року 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;
за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2012 року Банк не виконував
значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008
№514-VI (далi - Закон про акцiонернi товариства);
стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту, в усiх суттєвих
аспектах вiдповiдає Закону про акцiонернi товариства;
iдентифiкацiя та оцiнка нами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Банку
станом на 31 грудня 2012 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 до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №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 №23-10/2012 В вiд 29 жовтня 2012 року.
Дата початку проведення аудиту договором не передбачена, дата закiнчення проведення аудиту
- не пiзнiше 26 квiтня 2013 року.
Президент фiрми

Т. Бернатович

Сертифiкований аудитор
Сертифiкат аудитора банкiв №0021
Свiдоцтво НБУ №0000012
вiд 30.08.2007
26 квiтня 2013 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 особами-резидентами;
ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiвнерезидентiв 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 19 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.
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 2012р. 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
За пiдсумками 2012 року у банкiвськiй системi України вiдбулося зростання обсягiв операцiй. За
даними Нацiонального банку України, у 2012 роцi кредитний портфель українських банкiв
збiльшився на 2% до 809,3 млрд. грн. При цьому зростання клiєнтських депозитiв у банкiвськiй
системi України становило 16,1%, а їхнi обсяги на кiнець року становили 567,9 млрд. грн. Обсяг
загальних активiв банкiвської системи за рiк збльшився на 5% i сягнув 1,3 трлн. грн. У 2012 роцi
вiдбувалося зростання капiталу банкiвських установ: сукупний статутний капiтал за пiдсумками
року зрiс бiльш як на 3 млрд. грн. до 175 млрд. грн.
Упродовж року полiпшувався i фiнансовий стан банкiвської системи. За даними НБУ,
прострочена кредитна заборгованiсть у банкiвськiй системi за 2012 рiк зменшилася майже на 7
млрд. грн., а її частка у загальному обсязi наданих кредитiв скоротилася з 9,6% до 8,9%. Пiсля
трьох рокiв збиткової дiяльностi (2009-2011 роки) банкiвська система України 2012 року
спромоглася вийти на позитивний фiнансовий результат. Сукупний прибуток банкiвської
системи за 2012 рiк становив майже 5 млрд. грн.
У своїй дiяльностi емiтент видiляє наступнi види ризикiв:
"
кредитний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який
виникає через неспроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов'язання виконати умови будь-якої
фiнансової угоди iз Банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов'язання.
"
ризик лiквiдностi - визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та
капiталу, який виникає через неспроможнiсть Банку виконати свої зобов'язання у належнi
строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик лiквiдностi виникає через нездатнiсть
управляти незапланованими вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або виконувати
позабалансовi зобов'язання.
"
ризик змiни процентної ставки - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень або
капiталу, який виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок.
"
ринковий ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який
виникає через несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та товарiв i курсiв iноземних
валют за тими iнструментами, якi є в торговому портфелi.
"
валютний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень i капiталу, який
виникає через несприятливi коливання курсiв iноземних валют та цiн на банкiвськi метали.
"
операцiйний ризик - це потенцiйний ризик для iснування Банку, що виникає через
недолiки корпоративного управлiння, системи внутрiшнього контролю або неадекватнiсть
iнформацiйних технологiй i процесiв оброблення iнформацiї з точки зору керованостi,
унiверсальностi, надiйностi, контрольованостi i безперервностi роботи цих технологiй.
"
ризик фiнансових iнституцiй - це ризики якi виникають в результатi здiйснення операцiй
кредитного характеру (мiжбанкiвськi кредити/депозити, акредитацiя тощо) з комерцiйними
банками та страховими компанiями.
В якостi заходiв щодо зменшення ризикiв виконуються наступнi дiї:
-кредитний ризик, ризик змiни процентної ставки - здiйснюється iдентифiкацiя, оцiнка та
вимiрювання кредитного ризику, надаються рекомендацiї на кредитний комiтет з метою
зниження кредитних ризикiв, також встановлюються вiдповiдно - допустимi портфельнi лiмiти.
Використовується якiсний заставний механiзм, що дозволяє прогнозувати можливiсть
отримання повного або часткового задоволення своїх вимог вiд реалiзацiї активiв при настаннi
дефолту по активнiй операцiї.

Переоцiнене забезпечення (майно або майновi права) може призвести до втрат при дефлотi,
недооцiнене - обмежує обсяг кредитування i може призвести до недоотримання доходiв.
-ризик лiквiдностi, ринковий ризик, валютний ризик, ризик фiнансових iнституцiй - управлiння
даними ризиками здiйснюється через систему встановлення лiмiтiв та надання звiтiв,
рекомендацiй, щодо зниження наявних ризикiв вiдповiдним органам Банку.
-операцiйний ризик - проводиться iдентифiкацiя, оцiнка, мiнiмiзацiя та монiторинг операцiйних
ризикiв, пiдготовка рекомендацiй структурним пiдроздiлам банку, щодо зниження операцiйного
ризику, аналiз нових продуктiв/процесiв/операцiй та змiна iснуючих.
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: 2008-2012 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 15 514 тис. грн.; "машини та
обладнання" - 144 433 тис. грн.; "iншi" - 174 73 тис. грн. Вiдповiдно станом на 01.01.2013
первiсна вартiсть основних засобiв складає за групами: а) "будiвлi та споруди" - 203 390 тис.
грн.; "машини та обладнання" - 210 303 тис. грн.; "транспортнi засоби" - 1 109 тис. грн.; "iншi" 241 493 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 2012 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 2 рокiв до 10 рокiв, норма амортизацiї вiд 10 % до 50 %;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - вiд 3 рокiв до 10 рокiв ; норма амортизацiї вiд 10 %
до 34 %;
- iншi основнi засоби - вiд 3 рокiв до 10 рокiв, норма амортизацiї вiд 10 % до 34 %;
- полiпшення орендованих примiщень - протягом строку оренди.
У 2012 року Банком не змiнювався метод амортизацiї основних засобiв.
Переоцiнка вартостi групи "Будинки, споруди i передавальнi пристрої" та "Земельнi дiлянки",
здiйснюється кожного року.
В 2012 роцi станом на 25 жовтня проведена переоцiнка основних засобiв за групами "Земельнi
дiлянки" та "Будинки, споруди та передавальнi пристрої" незалежним оцiнювачем ТОВ
"Стандарт-оцiнка"
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 науковонормативних 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 дооцiнку первiсної вартостi об'єктiв групи "Земельнi дiлянки"
на суму 13 406 тис.грн.
Станом на дату оцiнки здiйснено уцiнку первiсної вартостi об'єктiв групи "Будiвлi, споруди та
передавальнi пристрої" на суму 4 541 тис.грн, та уцiнку суми зносу по цiй групi 626 тис.грн.
Зростання фонду переоцiнки за звiтний рiк загалом складає 9 491 тис.грн.
Банком наданi в оперативний лiзинг службовi примiщення, якi оцiнено по первiснiй вартостi.
Вартiсть переданого банкiвського майна в оренду станом на 01.01.13 становить -1 394 тис.грн.
Також Банк використовує окремi основнi засоби на правах оперативного лiзингу. Сума вартостi
арендованого банком майна станом на 01.01.13 становить - 332 751 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 має економiчне середовище. Також в
умовах сучасного становища економiки та банкiвськой системи України є 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 державними органами. Але, 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
Сплаченi штрафи за банкiвськими операцiями 16 939.78 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 2012 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
Зобов'язання з кредитування, що наданi - 649 580 403,80 грн.
Невикористанi кредитнi лiнiї - 7 255 090 553,67 грн.
Гарантiї виданi - 937 820 126,05 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 активно-пасивних 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 ризикменеджменту, нових розробок в сферi управлiння кредитною дiяльнiстю, подальша кредитна
пiдтримка реалiзацiї iнновацiйно-iнвестицiйних 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 31 грудня 2012 року у судi розглядаються 9256 позовiв Банку про стягнення
заборгованостi на загальнi суми 465 430 тисяч гривень, 184 415 тисяч доларiв США, 867 тисяч
євро. Також, станом на звiтну дату судами розглядаються 34 позови немайнового характеру, де
вiдповiдачем є Банк, а також 1 223 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
Зокрема ПАТ "АЛЬФА-БАНК" зайняв позицiю у десятцi найнадiйнiших банкiв України. При
складаннi рейтинга був проведений аналiз стосовно рiвня резервiв, динамiки поганих кредитiв,
CIR (cost/income ratio), CA (capital adequacy) та LR (liquidity ratio). Також ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
увiйшов у ТОП-10 банкiв за об'ємом портфелю кредитiв населенню. У 2012р. ПАТ "АЛЬФАБАНК" здобув нагороду STP Award 2011 Excellent Quality.
Протягом 2012р. ПАТ "АЛЬФА-БАНК" збiльшив прибуток у 2 рази в порiвняннi iз показниками
2011р. Також протягом звiтного перiоду банк отримав нагороду за кращий клiєнтський сервiс.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
(тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
344 193
330 002
167 428
160 056
70 540
62 075
110
656
106 115
107 215
2 693

2 018

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
361 214
331 414
0
0
77
0
0
0
361 137
331 414
1 416

1 337

Основні засоби,
всього (тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
705 407
661 416
167 428
160 056
70 617
62 075
110
656
467 252
438 629
4 109

3 355

0
0
0
0
0
0
1 788
0
1 416
1 337
3 204
1 337
0
0
0
0
0
0
905
2 018
0
0
905
2 018
346 886
332 020
362 630
332 751
709 516
664 771
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 2012 року становить 324 275
тис. грн., що складає 49,41% вiд їх первiсної вартостi. Знос будiвлi
складає 21,31%, машин та обладнання - 70,48%, транспорту - 40,87%,
iнших - 54,77%.
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.
Станом на дату оцiнки здiйснено дооцiнку первiсної вартостi об'єктiв
групи "Земельнi дiлянки" на суму 13 406 тис.грн.
Станом на дату оцiнки здiйснено уцiнку первiсної вартостi об'єктiв
групи "Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої" на суму 4 541
тис.грн, та уцiнку суми зносу по цiй групi 626 тис.грн.
Зростання фонду переоцiнки за звiтний 2012 рiк загалом складає 9 491
тис.грн.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
кредит в нац. валютi
кредит в нац. валютi
кредит в нац. валютi
кредит в нац. валютi
кредит в нац. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн.)
2 816 564,5

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

09.02.2012
09.02.2012
30.09.2010
18.10.2010
28.12.2012
08.06.2012
08.06.2012
18.10.2012
18.10.2012
18.10.2012
18.10.2012
18.10.2012
18.10.2012
18.10.2012
18.10.2012
18.10.2012
24.04.2012
24.12.2012
30.10.2012
30.10.2012
30.10.2012
30.10.2012
30.10.2012
04.05.2012
28.11.2012
28.11.2012
28.11.2012

182 270,81
192 922,5
100 342,44
47 893,73
30 000
15 986
15 986
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
7 376,02
6 391,65
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
3 979,42
7 993
7 993
7 993

9,5
9,5
9,5
9,5
14
8
8
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6,25
2
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
8
5,5
5,5
5,5

Дата
виникнення

Дата
погашення
X
07.02.2013
07.02.2013
01.07.2013
01.07.2013
03.01.2013
08.01.2013
08.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
24.01.2013
24.01.2013
30.01.2013
30.01.2013
30.01.2013
30.01.2013
30.01.2013
04.02.2013
28.02.2013
28.02.2013
28.02.2013

кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi

28.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
28.11.2012
01.08.2012
01.08.2012
03.12.2012
24.12.2012
03.10.2012
25.04.2012
14.06.2012
20.11.2012
29.08.2012
30.08.2012
05.09.2012
19.09.2012
19.09.2012
19.09.2012
19.09.2012
19.09.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
10.10.2012
10.10.2012
10.10.2012
10.10.2012
10.10.2012
10.10.2012
10.10.2012
10.10.2012
10.10.2012
10.10.2012
16.10.2012
15.10.2012
22.10.2012
23.10.2012
23.10.2012
23.10.2012
23.10.2012
06.11.2012
06.11.2012
06.11.2012
06.11.2012
13.11.2012
13.11.2012
13.11.2012
13.11.2012
13.11.2012

7 993
15 986
15 986
7 993
3 989,02
2 177,67
13 514,35
10 476,03
4 715,87
10 047,2
4 722,24
19 981,7
9 809,25
14 885,29
1 586,03
2 088,92
3 652,76
7 827,34
31 309,36
5 966,76
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
7 993
1 576,27
11 840,08
19 982,5
1 582,1
2 366,18
7 291,1
4 744,81
5 524,46
22 380,4
36 767,8
36 767,8
3 177,82
2 527,82
10 317,34
7 559,65
3 177,82

5,5
5,5
5,5
5,5
7
7
5
5
5,5
9
7,25
7,75
9,25
9,25
9,25
7,75
7,75
7,75
7,75
9
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,25
9,25
9,5
9,15
9,15
7,5
9,15
8,75
9,1
9,1
9,1
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75

28.02.2013
28.02.2013
28.02.2013
28.02.2013
01.03.2013
01.03.2013
05.03.2013
25.03.2013
03.04.2013
25.04.2013
14.06.2013
20.08.2013
29.08.2013
30.08.2013
05.09.2013
19.09.2013
19.09.2013
19.09.2013
19.09.2013
19.09.2013
04.10.2013
04.10.2013
04.10.2013
04.10.2013
04.10.2013
04.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
10.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
22.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
06.11.2013
06.11.2013
06.11.2013
06.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
13.11.2013

кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в нац. валютi
кредит в нац. валютi
кредит в нац. валютi
кредит в нац. валютi
кредит в нац. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi

29.11.2012
03.12.2012
28.12.2012
28.12.2012
28.12.2012
14.12.2012
17.12.2012
28.12.2012
27.12.2012
26.12.2012
20.12.2012
24.01.2012
10.02.2012
13.11.2012
07.03.2012
14.03.2012
24.05.2012
13.11.2012
17.09.2012
18.09.2012
27.09.2012
10.10.2012
10.10.2012
06.12.2012
28.12.2012
06.06.2008
17.11.2008
05.11.2008
21.11.2008
30.10.2008
29.10.2007
08.10.2009
08.10.2009
05.02.2009
23.02.2009
19.06.2008
19.06.2008
01.04.2008
14.12.2007
29.02.2008
27.09.2007
23.11.2007
25.10.2007
17.01.2008
01.02.2008
15.01.2008
15.01.2008
25.01.2008
25.01.2008
10.12.2007
10.03.2008
27.03.2008

7 976,13
2 059,91
10 000
35 000
25 000
5 000
4 000
31 611,52
63 944
35 968,5
159 860
79 930
23 979
4 795,8
5 268,59
3 916,57
5 994,75
3 197,2
7 993
7 993
8 429,74
3 996,5
6 794,05
5 268,59
31 972
1 384
6 596,69
515,32
257,6
468,28
116,88
1 784,29
2 492,39
1 384,89
1 308,2
4 449,42
1 116,18
891,3
1 875,14
2 278,33
153,41
931,31
16,12
221,85
1 221,19
2 824,4
2 277,59
1 204,92
10,06
313,28
239,03
324,87

8,25
8,75
15
15
20
27
26
1
0,5
8,25
6,8
4,727
9,38
4,25
7,25
9,25
8,75
8
9,5
9,25
7,25
9,25
9,25
7,25
3
1,448
1,448
1,448
1,448
1,448
1,448
3,698
1,448
1,448
1,448
1,448
1,448
1,448
1,448
1,448
1,448
1,448
1,448
1,448
1,299
1,299
1,299
1,299
1,299
1,299
1,299
1,299

29.11.2013
03.12.2013
04.01.2013
03.01.2013
03.01.2013
14.01.2013
17.01.2013
09.01.2013
03.01.2013
28.01.2013
20.12.2013
23.01.2013
08.02.2013
13.02.2013
07.03.2013
14.03.2013
24.05.2013
13.09.2013
17.09.2013
18.09.2013
27.09.2013
10.10.2013
10.10.2013
06.12.2013
08.01.2013
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014

кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
кредит в iноз. валютi
Кредит вiд юр. особи в iноз. валютi
Кредит вiд юр. особи в iноз. валютi
Кредит вiд юр. особи в iноз. валютi
Кредит вiд юр. особи в iноз. валютi
Кредит вiд юр. особи в iноз. валютi
Кредит вiд юр. особи в iноз. валютi
Кредит вiд юр. особи в iноз. валютi
Кредит вiд юр. особи в iноз. валютi
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Облiгацiї серiї Н
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
--за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
--за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
---

23.07.2008
25.04.2008
09.07.2008
05.06.2008
26.09.2008
17.10.2008
28.08.2008
05.08.2009
27.01.2009
03.04.2009
12.12.2008
23.07.2009
14.08.2009
03.08.2009
11.09.2009
25.06.2009
23.09.2009
27.08.2009
09.07.2009
18.06.2009
02.09.2009
24.06.2009
08.06.2009
08.06.2009
11.06.2010
24.09.2010
09.10.2009
28.07.2009
30.03.2012
22.06.2012
22.06.2012
26.07.2012
13.08.2012
04.12.2012
12.12.2011
17.10.2012
X

1 951,33
3 117,91
1 632,11
4 954,73
961,95
1 281,22
3 309,57
743,19
70,12
907,41
742,01
29 601,22
10 216,81
10 056,12
28 066,38
18 283,26
17 051,96
39 777,03
59 249,93
9 942,07
22 383,75
6 486,58
20 964,79
4 359,63
20 118,47
20 118,47
30 862,48
21 926,44
6 973,89
39 965
39 965
211 814,5
10 537,17
239 790
6 580,9
15 986
40 000

1,299
1,299
1,299
1,299
1,299
1,299
1,299
1,299
1,299
1,299
1,299
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
1,404
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,2
7,5
7,85
X

28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
28.03.2013
21.06.2013
21.06.2013
26.07.2013
07.08.2013
03.12.2013
12.12.2014
19.10.2015
X

X

40 000

X

X

20.03.2012

40 000

13

14.03.2013

X

0

X

X

01.01.2001

0

0

01.01.2001

X

0

X

X

01.01.2001
X

0
0

0
X

01.01.2001
X

X

0

X

X

01.01.2001

0

0

01.01.2001

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
--Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

0

X

X

01.01.2001

0

X

01.01.2001

X

0

X

X

X

0

X

X

X
18 618 924,5
X
X
X
21 475 489
X
X
Дата виникнення та дата погашення зобов'язань за iпотечними
ЦП, сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами, за
векселями, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права
01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
16.01.2012
23.03.2012

Дата оприлюднення
Повідомлення у
стрічці новин
2
17.01.2012
23.03.2012

02.04.2012
05.07.2012
10.07.2012
26.11.2012
24.12.2012

02.04.2012
05.07.2012
11.07.2012
26.11.2012
24.12.2012

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення
його філій, представництв
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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
У тому числі позачергових
1
2012
3
2
2
2011
4
3
3
2010
5
4
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше
(запишіть)
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
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
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
Пiдняття бюллетеней
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення
X
про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора),
X
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
(запишіть)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
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

(осіб)
9
0
0
8
0
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 33
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський

Ні
X
X

З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
Комiтет по кадрам i компенсацiям при Спостережнiй Радi
(запишіть)
Інше
Iншi комiтети вiдсутнi
(запишіть)

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
X
Інше
(запишіть)

Ні
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)
Згiдно п.2.4. Положення про Спостережну Раду "Член
Спостережної Ради не може бути одночасно членом Правлiння
та/або членом Ревiзiйної комiсiї Банку. Голова та члени
X
Спостережної Ради не можуть бути особами, яким згiдно iз
законодавством України заборонено обiймати посади в органах
управлiння господарських товариств, та мають вiдповiдати
iншим критерiям, визначеним чинним законодавством України"
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
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
X
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)

X

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?
Загальні
Засідання
Засідання
збори
наглядової
правління
акціонерів
ради
Члени правління (директор)
ні
ні
ні
Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової
ні
ні
ні
ради)
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
ні
ні
ні
з 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
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнестак
ні
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу 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
так
ні
ні
ні
ради

Обрання та відкликання членів наглядової
ради
Обрання та відкликання голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) 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?
Публікуєт
Документи
Інформаці
ься у
надаються
Копії
я
пресі,
для
докумен розміщуєт
Інформація
оприлюдн
ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує юється в
ня
власній
надають
ться на
загальнод
безпосеред
ся на
інтернетзагальних
оступній
ньо в
запит
сторінці
зборах
інформаці
акціонерно акціонер акціонерн
йній базі
му
а
ого
даних
товаристві
товариства
ДКЦПФР

про ринок
цінних
паперів
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

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) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше
(запишіть)

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

Ні
X
X
X

Інше
(запишіть)

Емiтент не змiнював аудитора протягом останнiх трьох рокiв

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
Нацiональний банк України, Державна податкова адмiнiстрацiя
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
(запишіть)
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
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) так
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
У зв'язку iз переведенням акцiй iз документарної форми у
(запишіть)
бездокументарну
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: Загальнi збори акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його
оприлюднено: Протокол загальних зборiв акцiонерiв направлений в НБУ i розмiщений на сайтi
банку
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:
Кодекс дотримується

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. Банк є унiверсальним банком, тобто може надавати фвзичним та юридичним особам
(резидентам та нерезидентам), будь-якi послуги вiдповiдно до Закону України "Про банки i
банкiвську дiяльнiсть", лiцензiї та генеральної лiцензiї Нацiонального банку України.
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).
Протягом 2012 року склад акцiонерiв не змiнюваася. Акцiонери вiдповiдаюсть встановленим
законодавством вимогам
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 членiв 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 2012 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 16 939.78 грн.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи
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:
ў
встановлення ефективної системи пiдтримки прийняття управлiнських рiшень з
урахуванням рiвня ризикiв, на якi наражається Банк;
ў
забезпечення проведення банкiвських операцiй у вiдповiдностi до встановлених полiтик,
процедур i регламентiв;
ў
забезпечення життєздатностi Банку в кризових ситуацiях ( в разi системної кризи або
близької до системної кризи);
ў
оптимiзацiя очiкуваних прибуткiв та збиткiв, зниження рiвня неочiкуваних збиткiв.
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:
1.
Управлiння кредитних та ринкових ризикiв;
2.
Управлiння з монiторингу iнвестицiйних угод та забезпечення;
3.
Управлiння з контролю за ризиками фiзичних осiб;
4.
Управлiння з контролю та монiторингу кредитних операцiй;
5.
Вiддiл з операцiйного ризик-менеджменту.

Основнi функцiї, що виконує Управлiння кредитних та ринкових ризикiв:
"
Оцiнка кредитних ризикiв i доцiльностi надання кредитiв корпоративним позичальникам,
та пiдготовка рекомендацiй на кредитний комiтет з метою зниження кредитних ризикiв Банку;
"
Розробка програм, методологiй та моделей для оцiнки фiнансового стану корпоративних
позичальникiв;
"
Розробка корпоративної кредитної полiтики Банку щодо надання кредитiв
корпоративним позичальникам, та процедур щодо аналiзу корпоративного кредитного
портфелю;
"
Участь у визначеннi розмiру резервiв для покриття можливих втрат по кредитах
позичальникiв - юридичних осiб;
"
Оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв та встановлення лiмiтiв на операцiї з
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.
Основнi функцiї,що виконує Управлiння з монiторингу iнвестицiйних угод та забезпечення:
"
Формування звiтiв за кредитними портфелями юридичних осiб;
"
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 Управлiння;
"
Тестування програмного забезпечення у вiдповiдностi з технiчними завданнями.
"
Здiйснює фiнансовий аналiз iнвестицiйних проектiв, формалiзує ризики, пов'язанi iз
участю Банку в iнвестицiйних проектах до розгляду на засiданнях колегiальних органiв,
"
Здiйснює облiк характеристик предметiв застави в системах Банку,
"
Складає управлiнську звiтнiсть по портфелю заставного майна корпоративних клiєнтiв
Банку, його монiторингу i страхуванню,
"
Здiйснює регулярний монiторинг заставного майна корпоративних клiєнтiв Банку.
"
Проведення
попередньої
експертизи
майна,
пропонованого
потенцiйними
позичальниками в якостi забезпечення повернення кредитiв;
"
Надання висновкiв доцiльностi прийняття оформлення майна в заставу;
"
Взаємодiє з третiми сторонами в частинi вартостi майна при зверненнi стягнення i його
реалiзацiї;
"
Взаємодiя з третiми сторонами та арбiтражними керуючими в рамках процедури
банкрутства з метою досягнення результату, що вiдповiдає iнтересам Банку;
"
Визначення вартостi та лiквiдностi майна, розглянутого в якостi забезпечення кредитiв та
контроль вартостi заставленого майна протягом перiоду кредитування;
"
Сприяння при реалiзацiї стягнутого майна в частинi визначення ймовiрної вартостi;
"
Органiзацiя роботи з виконання завдань, покладених на оцiночнi компанiї або
спiвробiтникiв Банку по виконанню заставної роботи.
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, якi 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 та монiторинг виданих
кредитiв;
"
Аналiз матерiалiв та участь у засiданнях комiтетiв Роздрiбного блоку (РКК, пiдкомiтети:
тарифний, кредитний та проблемна заборгованiсть);
"
Консультацiї спiвробiтникiв структурних пiдроздiлiв Банку вiдносно процедур оцiнки
фiнансового та соцiального стану позичальникiв - фiзичних осiб;
"
Пiдготовка звiтностi про змiни в кредитному портфелi в розрiзi кредитних продуктiв;
"
Розрахунок резервiв за кредитними операцiями фiзичних осiб у вiдповiдностi з
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi;
"
Проведення анализу на основi пiдготованої звiтностi, аналiз ефективностi процесiв;
"
Пiдготовка прогнозiв поведiнки кредитного портфелю;
"
Супровiд внутрiшнiх Black, Grey White спискiв клiєнтiв тощо.
Основнi функцiї,що виконує 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;
"
Розрахунок i формування резервiв у вiдповiдностi до стандартiв НБУ пiд активнi
операцiх Банку;
"
Формування, контроль та монiторинг портфеля кредитних операцiй у
вiдповiдностi до стандартiв НБУ.
Основнi функцiї,що виконує Вiддiл з операцiйного ризик-менеджменту:
"
Iдентифiкацiя, оцiнка, мiнiмiзацiя та монiторинг операцiйних ризикiв у вiдповiдностi до
вимог комiтету з банкiвського надзору (Базель II)
"
Пiдготовка рекомендацiй структурним пiдроздiлам Банку щодо зниження операцiйного
ризику
"
Аналiз нових продуктiв/процесiв/операцiй та змiн в iснуючих
"
Органiзацiя роботи Комiтета з операцiйних ризикiв
"
Керування проектом безперервної роботи банка (BCP).
Загальна чисельнiсть Департаменту з управлiння ризиками станом на 01.01.2013 р.74
працiвникiв (в т.ч. у вiдпустцi по догляду за дитиною 5 осiб).
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 Управлiння внутрiшнього аудиту, яке пiдпорядковане Спостережнiй Радi Банку.
Аудит виконується за наступними напрямками:
"
Аудит банкiвських процессiв (дев'ять спiвробiтникiв), включаючи IТ-аудит (три
спiвробiтники)
"
Комплаєнс аудит (чотири спiвробiтники)
В 2012 роцi були проведенi наступнi перевiрки:
"
Кредитнi операцiї з юридичними особами

"
"
"
"
"
"
"
"

Розрахунок ефективностi роботи вiддiлень
Управлiння проектами
Управлiння вiдкритою валютною позицiєю
Кредитування фiзичних осiб на придбання автомобiлей
Реалiзацiя заставленого майна
Процесс роботи з довiренностями
Система фiнансового монiторингу
Перевiрки вiддiлень (19 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 2012 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
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за 2012 рiк
Матери
нська
компанія

У тисячах
гривень
Грошові кошти та
їх еквіваленти
(Контрактна
ставка) Грошові
кошти та їх
еквіваленти (%)
Кредити та
заборгованість
клієнтів

Юридичн
а особа –
споріднена особа

Юридична особа
асоційов
ана
особа

Провідний
управліньський
персонал

Фізична
особа власник
істотної
участі

Фізична
особа керівник
або
контролер
споріднен
ої особи

Фізична
особа асоційов
ана
особа

-

Найбільш
і
учасники
/акціонер
и банку
крім
материнської
компанії
61 678

1 650

-

-

-

-

-

-

3,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 518

-

-

15

(Контрактна
ставка)Кредити та
заборгованість
клієнтів (%)
Інші фінансові
активи
(Контрактна
ставка) Інші
фінансові активи
Інші активи
(Контрактна
ставка)Інші
активи
Кошти банків
(Контрактна
ставка)Кошти
банків
Кошти клієнтів
(Контрактна
ставка)Кошти
клієнтів
Інші фінансові
зобов'язання
(Контрактна
ставка)Інші
фінансові
зобов'язання
Субординований
борг
(Контрактна
ставка)Субордино
ваний борг

-

-

-

-

12,86

-

-

33,20

-

-

18 047

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 386
-

-

4 647
-

-

-

-

-

2 829
-

1 889 967
8,44

-

-

-

-

-

17
-

-

375 614
19,62

221
31,84

60 294
11,90

518 244
10,07

68
15,81

42 816
11,08

-

6

7 013

3

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 051 107

-

-

-

-

-

-

-

5,75

-

-

-

-

-

-

Фізична
особа власник
істотної
участі

Фізична
особа керівник
або
контролер
спорідненої особи

Фізична
особа асоційова
на особа

-

-

-

(35 064)

(3)

(3 594)

5
-

-

10
-

-

-

-

-

-

-

Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2012 рiк
МатеНайбільш Юридичн Юридич- Провідни
ринська
і
а особа на особа
й
компаучасники споріднен
управлінь
нія
/акціонер
а особа
асоційов
-ський
и банку
ана особа персонал
крім
материнУ тисячах
ської
гривень
компанії
Процентні
285
доходи
Процентні
(65 545)
(131 340)
(154)
(3 685)
витрати
Комісійні доходи
13
18
2 019
4
120
Комісійні
(69)
(10)
витрати
Результат від
506
(272)
операцій з
іноземною
валютою
Відрахування до
72
резерву під
знецінення
кредитів та
коштів в інших

банках
Відрахування до
резерву під
знецінення
дебіторської
заборгованості та
інших фінансових
активів
Інші операційні
доходи
Адміністративні
та інші операційні
витрати

-

-

-

-

-

-

-

(8)

-

-

84

-

22

-

-

10

-

-

(6 347)

-

(83 805)

-

-

-

Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за 2012 рiк
Юридична
Юридична особа
особа - асоційована
споріднена
особа
У тисячах гривень
особа
Зобов'язання з кредитування, що надані
Гарантії видані
133 200
8 000
Гарантії отримані
(8 000)

Провідний
управлінський
персонал

Фізична особа
- асоційована
особа

1 284
(658)

131
-

Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 2012 року
У тисячах гривень
Сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам протягом
періоду
Сума кредитів, погашених пов'язаними сторонами протягом
періоду

Провідний управлінський
персонал
1 934

Фізична особа асоційована особа
16

4 723

6

Виплати провiдному управлiнському персоналу

У тисячах гривень
Поточні виплати працівникам
Виплати по закінченні трудової діяльності

2012 рік
Витрати
нараховане
зобов`язання

2011 рік
Витрати
нараховане
зобов`язання

(73 771)

0

(59 911)

0

(440)

0

0

0

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
Рекомендацiї (вимоги) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг, щодо аудиторського висновку не надавались
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, м.Київ, вул. Донецька, 37/19
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
20
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
4 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, у тому числi
через Skype, вiддiлення ПАТ "Альфа-Банк", поштовi надходження на адресу Головного офiсу,
Iнтернет-сервiс "My AlfaBank", офiцiйний веб-сайт Банку, соцiальної мережi Facebook, а також
надходження смс-повiдомлень.
У разi отримання дзвiнкiв зi скаргами, у тому числi через Skype, оператори
Контакт-центру вирiшують проблему клiєнта пiд час бесiди з 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 здiйснюється в межах 2-х 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 забезпечення клiєнтського 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 (див. вище), а саме: в межах 2-х тижнiв через
управлiння забезпечення клiєнтського обслуговування.
Крiм цього, управлiння забезпечення клiєнтського обслуговування розглядає
скарги, якi надiйшли вiд клiєнтiв через смс-повiдомлення та Facebook. Зворотнiй зв'язок клiєнту
надається у день отримання скарги, а у разi, якщо розгляд скарги потребує додаткових
перевiрок, - у межах 2-х 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 - Пархомцева Юлiя), який уповноважений на розгляд письмових звернень громадян.
Спецiалiстами пiдроздiлу з приводу кожної скарги проводиться розслiдування, при цоьму у разi
необхiдностi приймаються iндивiдуальнi рiшення, пiсля чого клiєнту обов'язково готується
обгрунтована 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 71% 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
Пархомцева Юлiя Дмитрiвна
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
Протягом 2012 року через рiзнi канали комунiкацiй, що забезпечують взаємодiю Банку з
клiєнтами, надiйшло 26 670 скарг (усних та письмових), що становить 5,33% вiд загальної
кiлькостi дiючих договорiв. При цьому кiлькiсть задоволених скарг становить 73,70 % (19 656
шт).
Серед основних причин, з приводу яких до ПАТ "Альфа-Банк" надходять скарги
клiєнтiв-фiзичних осiб, можна видiлити наступнi:
технiчнi проблеми в роботi АТМ (банкоматiв);
збої в роботi Iнтернет-сервiсу "My AlfaBank";
турбування спiвробiтниками колекторських агентств;
незгода з умовами банкiвських договорiв/продуктiв;
не задоволення обслуговуванням у вiддiленнях;
отримання некоректної iнформацiї;
iншi.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду
Визнання КД/договору забезпечення недiйсним - 433
Позов про захист прав споживачiв - 369
Iншi позови - 186
Позов про признання недiйсною третейської обмовки - 129
Позов, де Банк виступає у якостi третьої сторони - 49
Позов про заперечування пiдняття процентної ставки - 37
Позов в рамках примусового стягнення через ВДВС - 11
Позов про стягненя матерiальних/моральних збиткiв - 9
Поточний стан розгляду справ:
Винесено рiшення суду - 402
До винесення Рiшення суду - 368
Отримано останочне рiшення - 453

Баланс
за станом на 31.12.2012 року
(тис.грн.)
Ря
док
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

3

4

5

4
5

5 832 902
827 682

5 962 946
843 401

6

0

0

7
8
9
10
11
12

17 828
17 199 150
1 023 636
0
0
113 176

86 021
17 942 592
510 172
0
0
50 650

14

13 443

13
14
15
16

111 293
0
374 471
0
77 402

143 827
0
375 800
0
51 030

17

0

0

25 577 554

25 979 882

5 208 161
14 376 413
39 970
583 295

5 531 925
12 177 815
69 905
2 907 802

0

0

22
23
24
25

0
0
0
216 543
1 051 107

0
0
0
159 854
1 050 683

17

0

0

21 475 489

21 897 984

5 019 810
-1 261 612
343 867

5 019 810
-1 277 757
339 845

0

0

0
4 102 065
25 577 554

0
4 081 898
25 979 882

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

18
19
20
21

26
27

Примітки: --Керівник

Головкова С.Г., тел. 044-490-46-22
(прізвище виконавця, номер телефону)

Соломiєнко Т.I.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
Гладченко Л.Б.
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

Звіт
про фінансові результати
за 2012 рік
(тис.грн.)
Ря
док
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

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

5

1 648 846

1 227 521

3 630 271
-1 981 425
396 670
-41 352

3 118 970
-1 891 449
202 625
-34 797

3 284

-35 771

0

0

-234 476

-46 004

92 132

91 046

7, 8

-597

-58

18, 19

0

0

17 971

12 364

7, 8

-15 001
-797 352

-26 013
-578 544

9

0

-9 580

9

295

-107

10

0

0

22, 38
30

0
200 114

0
162 545

18, 19

0

0

31
11

-1 208 000
0
62 534
-28 935
33 599

-973 152
0
-7 925
31 882
23 957

0

0

33 599
0

23 957
0

28
28
29
29
40

32
33

26.
1
26.
2
27

Материнського банку

0

0

Частки меншості

0

0

34

30,68

26,27

34, 35

30,68

26,27

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на
28
одну просту акцію
Примітки: ---

Керівник

Головкова С.Г., тел. 044-490-46-22
(прізвище виконавця, номер телефону)

Соломiєнко Т.I.
(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 2012 pік
(тис.грн.)
Ря
док
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

Найменування статті
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

Примітка

Звітний рік

Попередній рік

3

4

5

4 361 240
-1 872 288
402 985
-41 379

3 672 583
-1 913 343
194 563
-34 791

33 628

-64 894

-255 999

-39 480

92 132

91 046

203 983
-606 129

138 659
-560 863

-477 477

-312 804

-542

-148

1 840 154

1 170 528

6 625

-266 927

0

0

-13 447

1 054 386

-590 495

-2 259 618

0

0

-3 083

-8 578

-376 310

1 996 344

2 100 876

2 454 478

-29 960

24 960

33 600

1 409

0

0

2 967 960

4 166 982

-1 752 136

-1 000 030

9, 17

продаж
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі
26
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
27
погашення
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі
28
банку до погашення
29 Придбання основних засобів
30 Дохід від реалізації основних засобів
31 Дивіденди отримані
Придбання дочірніх компаній за мінусом
32
отриманих грошових коштів
Дохід від реалізації дочірньої компанії за
33
мінусом виплачених грошових коштів
34 Придбання асоційованих компаній
35 Дохід від реалізації асоційованих компаній
36 Придбання інвестиційної нерухомості
37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості
38 Придбання нематеріальних активів
39 Дохід від вибуття нематеріальних активів
Чисті грошові кошти, що отримані від
40 інвестиційної діяльності/(використані в
інвестиційній діяльності)
Грошові кошти від фінансової діяльності:
41 Отримані інші залучені кошти
42 Повернення інших залучених коштів
43 Отримання субординованого боргу
44 Погашення субординованого боргу
45 Емісія простих акцій
46 Емісія привілейованих акцій
47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
48 Викуп власних акцій
49 Продаж власних акцій
50 Дивіденди виплачені
51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані від
52 фінансової діяльності/(використані у фінансовій
діяльності)
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти
53
та їх еквіваленти
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та
54
їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
55
року
56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
Примітки: ---

9, 17

989 951

1 368 447

10

0

0

10

0

0

14
14, 17

-46 184
19
0

-73 141
1 312
0

44

0

0

17

0

0

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

0
0
-44 555
0
-28 809
0

0
0
-22 645
0
-14 112
0

-881 714

259 831

855 074
-3 139 551
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

-2 284 477

-2 995 529

-13 450

-26 012

-211 681

1 405 272

5 687 914

4 282 642

5 476 233

5 687 914

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

1, 4

Керівник

Головкова С.Г., тел 044-490-46-22
(прізвище виконавця, номер телефону)

Соломiєнко Т.I.
(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 2012 pік
(тис.грн.)
Ря
док
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

Найменування статті

Примітка

Звітний рік

Попередній рік

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

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25
26
27
28
29
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

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
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

9, 17

0

0

9, 17

0

0

10

0

0

10

0

0

14
14, 17

0
0
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)

Соломiєнко Т.I.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер
Гладченко Л.Б.
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)

Звіт про власний капітал
за 2012 pік
(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

1
1

2
Залишок на 1 січня
попереднього року

3

2

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

3

3

Належить акціонерам
материнського банку
резервні
та інші нерозпо
статутділений
фонди
ний
прибутбанку
капітал
ок
(примітка 27)
4
5
6
4 056 7 326 646
28
1 300 70
2
0
0
0

9
3 118 260

0

0

0

3 118 260

0

-26 604

0

-26 604

0

0

9

0

-26 604

0

4.2

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

9

0

0

0

0

-643

0

-643

0

-643

0
0

-643
0

0
0

-643
0

0
0

-643
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
39 434

0
0

0
0

0
39 434

Чистий дохід/(збиток), що
визнаний безпосередньо у
складі власного капіталу
Прибуток/(збиток) за рік

0

12 187

0

0
39 4
34
12 1
78

0

12 187

0

1 012

22 945

0

23 957

Усього доходів/(збитків), що
визнані за рік
Емісія акцій
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
Викуплені
Продаж
Анулювання

0

12 187

23 957

26

927 494
0

0
0

26
26
26

0
0
0

0
0
0

5.1
5.2
6
7
8
9
10
11
12
13
13.1
13.2
13.3

14
14

27
32

-26 604

8
0

Результат переоцінки до їх
справедливої вартості

5

0

1 300 70
2
0

7
3 11
8 26
0
0

усьо
го

4.1

Цінні папери в портфелі банку
на продаж:

326 646

Усього
власного
капіталу

3 11
8 26
0
26 6
04
26 6
04
0

4

4 056 7
28

Частка
меншості

0

36 144

0
0

23 9
57
36 1
44
0
0

0
0

927 494
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

14
15
16

17
17.1
17.2
18

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

44
35

Коригування
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Цінні папери в портфелі банку
на продаж:

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5 019 8
10

339 845

1 277 75
7

4 08
1 89
8

0

4 081 898

5 019 8
10

339 845

4 081 898

0

4 08
1 89
8
0

0

0

1 277 75
7
0

0

0

0
0

0
-18 782

0
0

0
18 7
82
18 7
82
0

0
0

0
-18 782

0

-18 782

0

0

18.1

Результат переоцінки до їх
справедливої вартості

9

0

-18 782

0

18.2

Продаж або втрати від
зменшення корисності
Основні засоби та нематеріальні
активи:
Результат переоцінки

9

0

0

0

0

9 491

0

14

0

9 491

0

14

0

0

0

19
19.1
19.2
20
21
22
23
24
25
26
27
27.1
27.2
27.3
28
29
30

0

9 491

0

9 491

0

9 49
1
9 49
1
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
-4 141

0
0

0
0

0
-4 141

Чистий дохід/(збиток), що
визначений безпосередньо у
складі власного капіталу
Прибуток/(збиток) за рік

0

-13 432

0

0

-13 432

0

17 454

16 145

0

33 599

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 звітного року

0

-13 432

33 599

0

20 167

26

0
0

0
0

0
0

0
4 14
1
13 4
32
33 5
99
20 1
67
0
0

0
0

0
0

26
26
26

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

5 019 8
10

343 867

1 261 61
2

4 10
2 06
5

0

4 102 065

Реалізований результат
переоцінки
Результат переоцінки за
операціями хеджування
Накопичені курсові різниці
Відстрочені податки

27
32

35

Керівник

Соломiєнко Т.I.

Головкова С.Г., тел. 044-490-46-22
(прізвище виконавця, номер телефону)

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

