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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Заступник Голови Правлiння, 

Головний бухгалтер 

 

 

 

Рибенко О.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2020 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Дойче Банк ДБУ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36520434 

4. Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 20 

5. Міжміський код, телефон та факс: 044-461-15-00, 044-461-15-58 

6. Адреса електронної пошти: serhii.havrylenko@db.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://www.db.com

/ukraine/en/content/

archive-of-financial

-reports.html 30.04.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



 

 

  

Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів X 

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює  



 

 

  

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо) 

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

У квартальнiй iнформацiї емiтента вiдсутня наступна iнформацiя: 

4.2) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - оскiльки така 

iнформацiя емiтентом не подається вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013;  

4.3 ) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - оскiльки така iнформацiя емiтентом 

не подається вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013; 

5.2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - оскiльки емiфтент не випускає облiгацiї; 

5.3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - оскiльки емiтент не випускає 

iншi цiннi папери; 

5.4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - оскiльки похiднi цiннi папери емiтентом 

не випускались; 

6) Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах - оскiльки емiтент не бере участi в 

юридичних особах; 

7) Iнформацiя щодо корпоративного секретаря - оскiльки посада корпоративного секретаря 

вiдсутня в емiтента; 

9) Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть - оскiльки такi правочини не вчинялись; 

11) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - оскiльки борговi цiннi 

папери не випускались; 

19) Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - оскiльки 

емiтент не виступає в якостi поручителя; 

20) Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва) - оскiльки емiтент не випускає цiльовi облiгацiї; 

21) Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку - оскiльки емiтент складає промiжну фiнансову звiтнiсть за МСФЗ; 

23) Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 

(аудиторською фiрмою) - оскiльки промiжна фiнансова звiтнiсть не пiдтверджувалась 

аудиторською фiрмою; 

 



 

 

  

ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "Дойче Банк ДБУ" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 18.06.2009 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 301839254,64 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 32 

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

 64.19 - Iншi види грошового посередництва 

9. Органи управління підприємства 

 Органами управлiння емiтента є:-Загальнi збори;- Наглядова рада;- Правлiння. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Дойче Банк АГ 
60325, Нiмеччина, Франкфурт-на-Майнi, 

Таунусанлаге, 12 
HRB 30000 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Нацiональний банк України 

2) МФО банку 

 300001 

3) поточний рахунок 

 UA973000010000032003120701026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 Дойче Банк АГ, Нiмеччина 

5) МФО банку 

  

6) поточний рахунок 

  

 

 

 



 

 

  

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Державний орган, що видав 

ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

1 2 3 4 5 

На право надання банкiвських 

послуг 

254 18.11.2011 Нацiональний банк України  

Опис  

На право надання банкiвських 

послуг 

254 11.12.2018 Нацiональний банк України  

Опис  

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами - 

Брокерська дiяльнiсть; - 

Дилерська дiяльнiсть 

Рiшення 1084 24.07.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис 

Щодо професiйної дiяльностi на фондовому ринку, дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами: - Дилерська дiяльнiсть, Брокерська 

дiяльнiсть. 

 

Протокол засiдання Комiсiї №48 вiд 24.07.2015. Строк дiї лiцензiї 

необмежений. 

 

 

 

Рiшенням Комiсiї вiд 26.04.2018 №274 лiцензiя ПАТ "Дойче Банк 

ДБУ" на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - 

дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, а саме брокерської дiяльностi, 

була анульована, з 26.05.2018. Iнформацiя внесена до лiцензiйного 

реєсту професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв. 

 

 

 

Рiшенням Комiсiї вiд 11.09.2018 №616 лiцензiя ПАТ "Дойче Банк 

ДБУ" на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - 

дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, а саме дилерської дiяльностi, 

була анульована за заявою емiтента, з 11.09.2018. Iнформацiя внесена 

до лiцензiйного реєсту професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради (представник єдиного Акцiонера) 

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

 Йорг Бонгартц 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1963 

5. Освіта 

 Вища, Хагенський заочний Унiверситет, Нiмеччина, спецiальнiсть - економiка, випуск 

1989 р. 

6. Стаж роботи (років) 

 37 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: 

 

- 01.06.2006 - 31.10.2015 -  Голова Правлiння, Керiвник Глобального транзакцiйного банкiнгу в 

Росiї ТОВ "Дойче Банк", Москва; 

 

- 01.11.2015 - по т/час - керуючий директор регiонального менеджменту центральної та схiдної 

Європи Дойче Банк Актiенгезельшафт, Франкфурт-на-Майнi (Нiмеччина);  

 

- 17.08.2016 р. - по т/час - Член Наглядової Ради ТОВ "Дойче Банк", Росiя. 

 

8. Опис 

 Посадова особа є представником акцiонера. 

 

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду 

Банку та цивiльно-правовим договором. Згiдно вимог п.2 ст.32 та п. 18, ч.2 ст.33 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" Рiшенням Акцiонера вiд 26.04.2019 №28 посадову особу було 

вiдкликано та обрано (переобрано) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору 

посадовiй особi не здiйснюється виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та 

компенсацiйних виплат. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Iнформацiя про 

iншi посади, якi займає посадова особа, вiдсутня. 

 

 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Наглядової ради (представник єдиного Акцiонера) 

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

 Хофманн Беате Рамона 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1968 

5. Освіта 



 

 

  

 Вища, Спецiалiзований вищий навчальний заклад з економiчних знань, Нiмеччина, 

спецiальнiсть - Бiзнес-адмiнiстрування (Маркетинг та продажi), випуск 1994 року; Гарвардська 

школа бiзнесу, США, спецiальнiсть - управлiння компанiями, випуск - 2009 

6. Стаж роботи (років) 

 24 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: з 01.09.2010 - 14.05.2017 -  Керiвник 

торгового фiнансування та управлiння грошовими потоками (регiон схiдної Європи) пiдроздiлу 

глобального транзакцiйного банкiнгу в Дойче Банк АГ; 15.05.2017 - по т/ч - Керiвник торгового 

фiнансування (пiвнiчна та схiдна Європа, центральна та схiдна Європа) Пiдроздiлу 

Корпоративного та iнвестицiйного банкiнгу - глобального транзакцiйного банкiнгу в Дойче банк 

АГ. 

8. Опис 

 Вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних. 

 

Посадова особа є представником Акцiонера. 

 

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду 

Банку та цивiльно-правовим договором. Згiдно вимог п.2 ст.32 та п. 18, ч.2 ст.33 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" Рiшенням Акцiонера вiд 26.04.2019 №28 посадову особу було 

вiдкликано та обрано (переобрано) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору 

посадовiй особi не здiйснюється виплата винагороди, у тому числi заохочувальних та 

компенсацiйних виплат. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Iнформацiя про 

iншi посади, якi займає посадова особа, вiдсутня. 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (незалежний член) 

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

 Дiтмар Герхард Штюдеманн 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1941 

5. Освіта 

 Вища, Унiверситет Майнца iменi Йоганна Гутенберга, спецiальнiсть - спецiалiст у галузi 

права, випуск 1968 р. 

6. Стаж роботи (років) 

 35 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 З 30 червня 2006 р. перебуває на пенсiйному забезпеченнi. 

8. Опис 

 Посадова особа є незалежним Членом Наглядової Ради. 

 

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду 

Банку та цивiльно-правовим договором. Згiдно вимог п.2 ст.32 та п. 18, ч.2 ст.33 Закону України 



 

 

  

"Про акцiонернi товариства" Рiшенням Акцiонера вiд 26.04.2019 №28 посадову особу було 

вiдкликано та обрано (переобрано) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр винагороди за перший квартал 2020 року 

виплачено вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору. У натуральнiй формi винагорода не 

виплачувалась. Iнформацiя про iншi посади, якi займає посадова особа, вiдсутня. 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (незалежний член) 

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

 Дiнев Пенко Стефанов 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1952 

5. Освіта 

 Вища, Вищий машинно-електротехнiчний iнститут iм. В.I. Ленiна, Болгарiя, 

спецiальнiсть - свтоматизацiя дискретного виробництва, випуск 1978 року 

6. Стаж роботи (років) 

 39 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду директора ТОВ "IБМ Україна" (Україна). 

 

З 2019 року працює у компанiї C-Trust Ent. Ltd, Болгарiя. 

 

 

8. Опис 

 Вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних. 

 

Посадова особа є незалежним Членом Наглядової Ради. 

 

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду 

Банку та цивiльно-правовим договором. Згiдно вимог п.2 ст.32 та п. 18, ч.2 ст.33 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" Рiшенням Акцiонера вiд 26.04.2019 №28 посадову особу було 

вiдкликано та обрано (переобрано) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр винагороди за перший квартал 2020 року 

виплачено вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору. У натуральнiй формi винагорода не 

виплачувалась. Iнформацiя про iншi посади, якi займає посадова особа, вiдсутня. 

 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (незалежний член) 

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

 Бьом Маттiас 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 



 

 

  

  

4. Рік народження 

 1964 

5. Освіта 

 Вища, Ганноверський унiверситет, Нiмеччина, спецiальнiсть - нiмецька лiтература, 

полiтична наука. Випуск 1996 р. 

6. Стаж роботи (років) 

 22 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: 

 

- 15.02.2013 - 30.06.2016 - Керiвник бiзнес-пiдроздiлу/Заступник Керуючого директора, 

Рабобанк У.А., Нiмеччина; 

 

- 01.07.2016 - 31.05.2018 - Операцiйний директор, Керуючий директор, Рабобанк У.А., 

Нiмеччина; 

 

- 01.06.2018 - по т/час - Консультант/Керуючий директор Дангельмайєр енд Зееманн ГмбХ, 

Нiмеччина. 

 

 

8. Опис 

 Вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних. 

 

Посадова особа є незалежним Членом Наглядової Ради. 

 

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду 

Банку та цивiльно-правовим договором. Згiдно вимог п.2 ст.32 та п. 18, ч.2 ст.33 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" Рiшенням Акцiонера вiд 26.04.2019 №28 посадову особу було 

вiдкликано та обрано (переобрано) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр винагороди за перший квартал 2020 року 

виплачено вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору. У натуральнiй формi винагорода не 

виплачувалась. Iнформацiя про iншi посади, якi займає посадова особа, вiдсутня. 

 

 

 

1. Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Бернд Вурт 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1961 

5. Освіта 

 Вища, Торгово-промислова палата регiону Штутгарт, Федеративна Республiка 

Нiмеччина, спецiалiст з банкiвської справи, випуск 1989 р. 

6. Стаж роботи (років) 



 

 

  

 34 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: 02.11.2011 - 24.05.2017 - Керiвник 

департаменту з продажу корпоративних продуктiв ПАТ "Дойче Банк ДБУ"; 25.05.2017 - 

22.10.2017 - Операцiйний директор - член Правлiння ПАТ "Дойче Банк ДБУ". 

8. Опис 

 Вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних. 

 

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правлiння Банку, 

трудовим договором та посадовою iнструкцiєю. Змiни у персональному складi Банку 

(призначення (обрання) пов'язанi з iнiцiативою Акцiонера Банку (Рiшення вiд 01.08.2017 №19). 

Зазначена вище особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова 

особа отримала винагороду за перший квартал 2020 р. в розмiрi, визначеному трудовим 

договором. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Iнформацiя про iншi посади, якi 

займає посадова особа, вiдсутня. 

 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння, Головний бухгалтер 

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

 Рибенко Олексiй Вiкторович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1980 

5. Освіта 

 Вища, Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет, спецiальнiсть - 

банкiвська справа, випуск 2002 р. 

6. Стаж роботи (років) 

 18 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймає посаду заступника Голови Правлiння, Головного 

бухгалтера  АТ "Дойче Банк ДБУ" 

8. Опис 

 Вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних. 

 

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правлiння Банку, 

трудовим договором та посадовою iнструкцiєю. За iнiцiативою Наглядової ради Банку 

(Протокол вiд 09.06.2018 №54) повноваження було продовжено. Зазначена вище особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа отримала 

винагороду за перший квартал 2020 р. в розмiрi, визначеному трудовим договором. У 

натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Iнформацiя про iншi посади, якi займає 

посадова особа, вiдсутня. 

 

 

 

 

 



 

 

  

1. Посада 

 Член Правлiння 

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

 Харченко Євген Дмитрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1982 

5. Освіта 

 Вища, Київський Нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, спецiальнiсть - 

менеджмент органiзацiй, випуск 2004 р. 

6. Стаж роботи (років) 

 16 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: 19.11.2012 - 31.01.2014 - 

Начальник управлiння ринкових ризикiв департаменту портфельних та ринкових ризикiв ПАТ 

"Кредi Агрiколь Банк"; 03.02.2014 - 16.12.2016 - Начальник управлiння ринкових ризикiв ПАТ 

"Кредi Агрiколь Банк"; 19.12.2016 - 13.09.2018 - Заступник керiвника департаменту управлiння 

ризиками ПАТ "Дойче Банк ДБУ"; 14.09.2018 - по т/час - В.о. керiвника департаменту 

управлiння ризиками АТ "Дойче Банк ДБУ", Член Правлiння. 

8. Опис 

 Вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних. 

 

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правлiння Банку, 

трудовим договором та посадовою iнструкцiєю. Змiни у персональному складi Банку 

(призначення (обрання), переведення, вiдкликання) пов'язанi з iнiцiативою Акцiонера Банку 

(Рiшення вiд 01.08.2017 №19). Зазначена вище особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за перший квартал 2020 р. в 

розмiрi, визначеному трудовим договором. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. 

Iнформацiя про iншi посади, якi займає посадова особа, вiдсутня. 

 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

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

 Нерощина Анастасiя Олександрiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1978 

5. Освіта 

 Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть - банкiвська 

справа, випуск 2000 р. 

6. Стаж роботи (років) 

 20 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: 23.01.2012 - 16.09.2012 - 

Заступник Головного бухгалтера, керiвник операцiйного департаменту ПАТ "Дойче банк ДБУ"; 



 

 

  

17.09.2012 - 22.10.2017 - Керiвник операцiйного департаменту ПАТ "Дойче банк ДБУ". 

8. Опис 

 Вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних. 

 

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правлiння Банку, 

трудовим договором та посадовою iнструкцiєю. Змiни у персональному складi Банку 

(призначення (обрання), переведення, вiдкликання) пов'язанi з iнiцiативою Акцiонера Банку 

(Рiшення вiд 01.08.2017 №19). Зазначена вище особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за перший квартал 2020 р. в 

розмiрi, визначеному трудовим договором. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. 

Iнформацiя про iншi посади, якi займає посадова особа, вiдсутня. 

 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

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

 Костяна Олександра Василiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1988 

5. Освіта 

 Вища, Унiверситет банкiвської справи Нацiонального банку України (м.Київ), 

спецiальнiсть - банкiвська справа, випуск 2011 р. 

6. Стаж роботи (років) 

 8 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: 25.09.2012 - 08.10.2013 - 

провiдний фахiвець Служби фiнансового монiторингу ПУАТ "ФIДОБАНК"; 09.10.2013 - 

22.09.2014 - заступник начальника Служби фiнансового монiторингу ПАТ "ТЕРРА БАНК"; 

23.09.2014 - 21.12.2014 - заступник начальника Управлiння фiнансового монiторингу 

Департаменту ризик менеджменту ПАТ "ДIВI БАНК"; 22.12.2014 - 02.02.2015 - заступник 

начальника Управлiння фiнансового монiторингу ПАТ "ДIВI БАНК"; 03.02.2015 - 16.11.2017 - 

начальника Управлiння фiнансового монiторингу ПАТ "ДIВI БАНК"; 20.11.2017 - 07.12.2017 - 

заступник керiвника Департаменту корпоративних та правових стандартiв ПАТ "Дойче Банк 

ДБУ"; 08.12.2017 - 14.09.2018 - керiвник Департаменту корпоративних та правових стандартiв 

ПАТ "Дойче Банк ДБУ"; 14.09.2018 - по т/час - керiвник Департаменту комплаєнс та протидiї 

фiнансовим злочинам АТ "Дойче Банк ДБУ", Член Правлiння. 

8. Опис 

 Вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних. 

 

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правлiння Банку, 

трудовим договором та посадовою iнструкцiєю. Змiни у персональному складi Банку 

(призначення (обрання), переведення, вiдкликання) пов'язанi з iнiцiативою Наглядової Ради 

Банку (Протокол вiд 15.12.2017 №49). Зазначена вище особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за перший квартал 

2020 р в розмiрi, визначеному трудовим договором. У натуральнiй формi винагорода не 

виплачувалась. Iнформацiя про iншi посади, якi займає посадова особа, вiдсутня. 



 

 

  

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 879617 X X 

у тому числі:  

Кредит банку 20.03.2020 420000 10 17.04.2020 

Кредит банку 27.03.2020 150000 10 24.04.2020 

Кредит банку 26.03.2020 309617 -0,35 27.04.2020 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 5135 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1965448 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 2850200 X X 

Опис  

 

 



 

 

  

VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26.12.2008 498/1/08 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000050173 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1 22866610

2 

228666102 100 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх чи зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Цiннi папери банку не включенi до лiстингу на 

фондових бiржах. 

24.07.2017 80/1/2017 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000050173 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1,32 22866610

2 

301839254,6

4 

100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх чи зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Цiннi папери банку не включенi до лiстингу на 

фондових бiржах. 

 

Рiшенням Акцiонера емiтента №18 вiд 26.04.2017 р. прийнято рiшення збiльшити розмiр статутного капiталу за рахунок спрямування до 

статутного капiталу частини прибутку. Номiнальну вартiсть акцiй було пiдвищено на 0,32 гривнi - до 1 грн. 32 коп.  

 

 

 

 

 



 

 

  

X. Інформація про вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Адреса сторінки, 

на якій  

розміщена 

інформація про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів у  

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку  

Адреса сторінки 

власного веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

про надання згоди 

на вчинення 

значних правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

450 000 3 519 939 12,78 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

16.10.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 



 

 

  

 

 

 

 

2 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

480 000 3 519 939 13,64 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

17.10.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

3 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

530 000 3 519 939 15,06 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

30.10.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

4 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

780 000 3 519 939 22,16 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

31.10.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 



 

 

  

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

5 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

951 424 3 519 939 27,03 Змiна розмiру 

кредитної лiнiї 

за договором. 

31.10.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

6 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

951 424 3 519 939 27,03 Включення 

пункту про 

автоматичну 

пролонгацiю 

строку дiї 

договору  

14.01.2020  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 



 

 

  

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

7 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

590 000 3 519 939 16,76 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

01.11.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

8 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

666 000 3 519 939 18,92 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

04.11.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

9 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

450 000 3 519 939 12,78 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

29.11.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 



 

 

  

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

10 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

503 045 3 519 939 14,29 Продаж дол. 

США за 

гривню (за 

кредитом 

нерезидента)  

02.12.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

11 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

665 000 3 519 939 18,89 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

03.12.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

12 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

733 000 3 519 939 20,82 Купiвля-прода

ж депозитних 

04.12.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera



 

 

  

сертифiкатiв 

НБУ  

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

13 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

772 000 3 519 939 21,93 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

05.12.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

14 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

965 000 3 519 939 27,42 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

06.12.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 



 

 

  

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

15 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

963 000 3 519 939 27,36 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

09.12.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

16 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

850 000 3 519 939 24,15 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

10.12.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

17 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

944 000 3 519 939 26,82 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

11.12.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 



 

 

  

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

18 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

954 000 3 519 939 27,1 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

12.12.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

19 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

750 000 3 519 939 21,31 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

13.12.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

20 19.02.2020 Наглядова 450 340 3 519 939 12,79 Змiна розмiру 18.12.2019  https://www.db.com/uk



 

 

  

Рада кредитної лiнiї 

за кредитним 

договором  

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

21 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

420 000 3 519 939 11,93 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

21.12.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

22 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

510 000 3 519 939 14,49 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

26.12.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 



 

 

  

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

23 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

663 000 3 519 939 18,84 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

27.12.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

24 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

950 000 3 519 939 26,99 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

27.12.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

25 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

708 000 3 519 939 20,11 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ  

28.12.2019  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 



 

 

  

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

26 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

950 000 3 519 939 26,99 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ. 

 

 

10.01.2020  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Правочин не був вчинений у звiтному кварталi.  

 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

27 19.02.2020 Наглядова 

Рада 

420 000 3 519 939 11,93 Купiвля-прода

ж депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ. 

 

 

17.01.2020  https://www.db.com/uk

raine/en/content/genera

l-documents.html 

Опис: 

Правочин не був вчинений у звiтному кварталi.  

 

Емiтент не розмiщує iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiдповiдно до законодавства. 

 



 

 

  

Протоколом № 69 про прийняття рiшення зборами Наглядової ради АТ "Дойче Банк ДБУ" (надалi - "Банк") вiд 19.02.2020р., окрiм iншого, прийняте рiшення схвалити 

значнi правочини згiдно додатку до Протоколу, вчиненi АТ "Дойче Банк ДБУ" з 01.09.2019-01.02.2020. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 5, "проти" - 0. Рiшення прийнято наглядовою радою Банку, так як прийняття таких рiшень щодо 

вчинення значних правочинiв - в рамках повноважень наглядової ради Банку, згiдно законодавства. 

 

Причина подальшого схвалення значного правочину - це неможливiсть попереднього погодження вчинення бiльшостi значних правочинiв через характер правочинiв, 

тривалiсть попереднiх погоджень, з iнших пiдстав. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

  

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

24.07.

2017 

80/1/2017 UA4000050173 228 666 102 301 839 254,64 228 666 102 0 0 

Опис: 

 



 

 

  

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 31.03.2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 1 291 103 1 752 218 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
1010 0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
1020 0 0 

Кошти в інших банках 1030 446 422 479 610 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 1 452 929 475 450 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 0 0 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 0 10 

Відстрочений податковий актив 1100 1 255 1 087 

Гудвіл 1110 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 35 861 38 550 

Інші фінансові активи 1130 0 0 

Інші активи 1140 1 516 1 440 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 10 

Усього активів 1999 3 229 086 2 748 355 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 879 613 0 

Кошти клієнтів 2010 1 920 873 2 328 163 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
2020 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 0 0 

Інші залучені кошти 2040 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2050 2 732 2 286 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 0 0 

Резерви за зобов'язаннями 2070 104 110 

Інші фінансові зобов'язання 2080 0 0 

Інші зобов'язання 2090 22 450 21 511 

Субординований борг 2100 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 2110 0 0 

Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст 

їх показників 
2990  

Зобов'язання – усього за додатковими статтями 2990 24 428 26 243 

Усього зобов'язань 2999 2 850 200 2 378 313 



 

 

  

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 3000 301 839 301 839 

Емісійні різниці 3010 0 0 

Незареєстрований статутний капітал 3020 0 0 

Інший додатковий капітал 3030 0 0 

Резерви та інші фонди банку 3040 23 511 23 511 

Резерви переоцінки 3050 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 53 535 44 692 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та 

вміст їх показників 
3490  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 3490 0 0 

Неконтрольована частка 3500 0 0 

Усього власного капіталу 3999 378 885 370 042 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 3 229 086 2 748 355 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

30.04.2020 року Керівник Бернд Вурт 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Нестеренко П.Е., 044-461-15-18 Головний бухгалтер Рибенко О.В. 

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



 

 

  

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 
за 1 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 67 358 97 183 

Процентні витрати 1005 -37 786 -59 426 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 29 572 37 757 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках 

1020 -828 78 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 28 745 37 835 

Комісійні доходи 1040 5 441 6 427 

Комісійні витрати 1045 -2 273 -2 307 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1050 0 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
1060 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
1070 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 3 071 2 043 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 624 -215 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
1100 0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

1110 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

1120 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення дебіторської заборгованості та інших 

фінансових активів 

1130 -479 99 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 

1140 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 

1150 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 

зобов'язаннями 
1160 6 -55 

Інші операційні доходи 1170 274 311 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 -24 001 -24 843 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 1190 0 0 



 

 

  

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст 

показників 
1390  

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими 

статтями 
1390 0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст 

показників 
1395  

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими 

статтями 
1395 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1500 11 407 19 295 

Витрати на податок на прибуток 1510 -2 564 -4 185 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 8 843 15 110 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 8 843 15 110 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів 
2000 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2040 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2190  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2190 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2195  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2195 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2250 0 0 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований 

у прибуток чи збиток після оподаткування 
2360 0 0 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2510 0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків 
2520 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності 
2530 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2540 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2690  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2690 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2695  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2695 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 2750 0 0 



 

 

  

сукупного доходу,  що буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування 
2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 0 0 

Усього сукупного доходу за рік 2999 8 843 15 110 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 8 843 15 110 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 8 843 15 110 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

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

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 0,04000 0,07000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4120 0,00000 0,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 

діяльності: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4210 0,00000 0,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4220 0,00000 0,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік 
4310 0,04000 0,07000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 0,00000 0,00000 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

30.04.2020 року Керівник Бернд Вурт 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Нестеренко П.Е., 044-461-15-18 Головний бухгалтер Рибенко О.В. 

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



 

 

  

Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 1 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконт-р

ольо-вана 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутни

й капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатков

ий 

капітал 

незареєст

рований 

статутни

й капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцін

ки 

нерозподі

лений 

прибуток 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на кінець періоду, що 

передує попередньому періоду (до 

перерахунку) 

1000 301 839 0 0 21 397 0 42 287 365 523 0 365 523 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 44 692 44 692 0 44 692 

    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

1310 0 0 0 2 114 0 -2 114 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 1345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в           



 

 

  

акціонерів: 

    купівля 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 1358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 1370 0 0 0 0 0 -40 173 -40 173 0 -40 173 

Залишок на кінець попереднього 

періоду 

2000 301 839 0 0 23 511 0 44 692 370 042 0 370 042 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 8 843 8 843 0 8 843 

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

2310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 2330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 2345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 2354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові статті – опис статей та 

вміст показників 

  

Додаткові статті – усього за 

додатковими статтями 

9990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного 

періоду 

9999 301 839 0 0 23 511 0 53 535 378 885 0 378 885 

 



 

 

  

Затверджено до випуску та підписано 

 

30.04.2020 Керівник Бернд Вурт 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Нестеренко П.Е., 044-461-15-18 Головний бухгалтер Рибенко О.В. 

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



 

 

  

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 1 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 0 0 

Процентні витрати, що сплачені 1015 0 0 

Комісійні доходи, що отримані 1020 0 0 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 0 0 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

Інші отримані операційні доходи 1100 0 0 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 0 0 

Податок на прибуток, сплачений 1800 0 0 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 0 0 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 



 

 

  

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
2999 0 0 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від фінансової діяльності 
3999 0 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 0 0 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

30.04.2020 року Керівник Бернд Вурт 



 

 

  

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Нестеренко П.Е., 044-461-15-18 Головний бухгалтер Рибенко О.В. 

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



 

 

  

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 1 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1000 11 407 19 295 

Коригування:    

Знос та амортизація 1030 2 769 2 154 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під 

знецінення активів 
1040 1 301 -122 

Амортизація дисконту/(премії) 1050 -22 14 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

(Нараховані доходи) 1150 2 594 2 229 

Нараховані витрати 1155 -1 388 -5 988 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної 

діяльності 
1200 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 1300 0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 1400 -899 -215 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 

1520 15 752 17 367 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 92 390 -88 666 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 -978 757 693 943 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 -533 -271 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 875 980 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 -495 523 -941 615 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 0 0 



 

 

  

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 -2 399 1 029 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток 
1750 0 0 

Податок на прибуток, що сплачений 1800 -2 286 -3 927 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності 
1999 -495 367 -322 140 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 -52 -145 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 -27 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
2999 -79 -145 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 -1 540 -1 771 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності 
3999 -1 540 -1 771 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти 
5100 85 649 -29 373 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 -411 337 -353 429 



 

 

  

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 5300 1 279 485 962 670 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 868 148 609 241 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

30.04.2020 року Керівник Бернд Вурт 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Нестеренко П.Е., 044-461-15-18 Головний бухгалтер Рибенко О.В. 

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



 

 

  

Примітки до фінансової звітності 
за 1 квартал 2020 року 

 

1.  
 

Примiтки до промiжної скороченої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ за перiод, що закiнчився 31 

березня 2020 р. можна знайти на офiцiйному вебсайтi емiтента за посиланням 

https://www.db.com/ukraine/en/content/archive-of-financial-reports.html 

 

 

 



 

 

  

ХV. Проміжний звіт керівництва 
Протягом звiтного перiоду важливих подiй розвитку емiтента (злиття, подiлу, приєдання, 

перетворення, видiлу) не вiдбулось. 

 

Враховуючи рiвень iнфляцiї з початку 2020 року та iншi макроекономiчнi показники, 

Правлiння Нацiонального банку України на своєму засiданнi 23 квiтня 2020 року схвалило 

рiшення знизити з 24 квiтня 2020 року облiкову ставку до 8,0% рiчних. Це, в свою чергу, 

призведе до подальшого зниження процентних ставок за корпоративними кредитами та 

депозитами i, через звуження процентної маржi, до подальшого зниження чистих процентних 

доходiв Банку.    

 

В березнi 2020 року Банк отримав повiдомлення вiд орендодавця щодо дострокового 

припинення договру оренди основного примiщення за адресою: м. Київ, вул. Лаврська 20, в 

якому визначено 6-мiсячний термiн на переїзд. Наразi Банк проводить переговори з 

орендодавцем про подовження термiну оренди, а також розглядає потенцiйнi варiанти нових 

примiщень для змiни мiсця знаходження. Дострокове припинення договору оренди призведе до 

списання частини активiв та зобов'язань, якi знаходились на балансi Банку станом на 31.03.2020 

р.  

 

Пандемiя коронавiрусу, що поширюється свiтом, робить надзвичайно складним 

прогнозування глибини та часовi рамки економiчної кризи. Менеджмент вважає, що Банк є 

добре спозицiонованим до погiршення економiчної ситуацiї за рахунок консервативної стратегiї 

управлiння ризиками. Прiоритетними завданнями Банку залишаються забезпечення 

безперервної роботи, захист спiвробiтникiв та клiєнтiв. 

 

 

Iнших суттєвих подiй пiсля 31 березня 2020 року i до дати затвердження фiнансової 

звiтностi за 1 квартал, якi могли б вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, не вiдбувалось. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

  

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
На пiдставi наданих повноважень, посадовi особи Банку надають твердження про те, що 

наскiльки це їм вiдомо, промiжна (квартальна) iнформацiя, пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ, 

мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки емiтента i що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання 

iнформацiї про розвиток, опис основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається 

у своїй дiяльностi. 

 


