Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
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М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21685166
4. Місцезнаходження
01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43
5. Міжміський код, телефон та факс
044 490 05 64
6. Електронна поштова адреса
custody@otpbank.com.ua

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

27.04.2018
(дата)

2.
https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/reports27.04.2018
Квартальна
ssmnk.php
в
інформація
мережі
розміщена
Інтернет
(адреса сторінки)
(дата)
на сторінці

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

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

2) інформація про облігації емітента

X

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

X

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних
активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Примітки:
Iнформацiя, що передбачена частиною п’ятою статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок":
- промiжна фiнансова звiтность не була перевiрена аудитором, так як така перевiрка не
передбачена вимогами НБУ;
- промiжний звiт керiвництва: У першому кварталi 2018 року емiтент не здiйснював заходiв, що
мали суттєвий вплив на його фiнансове становище. Зокрема, не вiдбувалося: об’єднання бiзнесу,
припинення або прийняття рiшення про припинення дiяльностi, iстотного придбання та
реструктуризацiї активiв, прийняття судових рiшень на користь позивачiв, що могли б
спричинити виникнення суттєвих фiнансових зобов’язань Банку. Основними ризиками, що їх
зазнає емiтент у своїй дiяльностi, залишаються макроекономiчнi, геополiтичнi, кредитнi та
ринковi, що бiльш детально описанi у Рiчному Звiтi. Як i очiкувалося, впровадження 9-го
стандарту МСФЗ не спричинило суттєвого зниження капiталу – норматив адекватностi
регулятивного капiталу Банку склав 15% у порiвняннi з 10% мiнiмального нормативного
значення;
- твердження щодо промiжної iнформацiї: Наскiльки нам вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть,
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi,
промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до
частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
- iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю,
та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть – Протягом звiтного перiоду вчинення
значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не вiдбувалося.
Iнформацiя щодо осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю,
та обставин, iснування яких створює заiнтересованiсть, вiдсутня;
- iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права
голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi:
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 499238 штук;
кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, - 0 штук;
кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано iншiй особi - 0.

III. Основні відомості про емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ОТП
БАНК»

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

А01 №370771

3. Дата проведення державної реєстрації

02.03.1998

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

6186023111.34

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано
до статутного капіталу державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2743

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

65.12.0 Iнше грошове
посередництво,

10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у національній валюті

НБУ

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

3200619001

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

Deutsche Bank Trust
Company Americas

5) МФО банку

BKTRUS

6) поточний рахунок

04 448 427

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

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що
видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи

АЕ №263434

01.10.2013

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Опис
Депозитарна дiяльнiсть: дiяльнiсть iз
зберiгання активiв iнститутiв
спiльного iнвестування
Опис

Строк дiї лiцензiї необмежений. АТ «ОТП Банк» має намiр продовжувати
здiйснювати професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв.
АЕ №263435

01.10.2013

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений. АТ «ОТП Банк» має намiр продовжувати
здiйснювати професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв.

Депозитарна дiяльнiсть: дiяльнiсть iз
зберiгання активiв пенсiйних фондiв
Опис
Банкiвська дiяльнiсть
Опис
Здiйснення валютних операцiй
Опис
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами: брокерська дiяльнiсть
Опис
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами: дилерська дiяльнiсть
Опис
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами: андеррайтинг
Опис

АЕ №263436

01.10.2013

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений. АТ «ОТП Банк» має намiр продовжувати
здiйснювати професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв.
191

05.10.2011

Нацiональний банк
України

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений. АТ «ОТП Банк» має намiр продовжувати
здiйснювати банкiвську дiяльнiсть.
191

05.10.2011

Нацiональний банк
України

Необмежена

АТ «ОТП Банк» має намiр продовжувати здiйснювати професiйну дiяльнiсть.
АE № 185112

08.10.2012

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений. АТ «ОТП Банк» має намiр продовжувати
здiйснювати професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв.
АE № 185113

08.10.2012

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений. АТ «ОТП Банк» має намiр продовжувати
здiйснювати професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв.

АE № 185114

08.10.2012

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений. АТ «ОТП Банк» має намiр продовжувати
здiйснювати професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв.

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння
активами «ОТП Капiтал»
Товариство з обмеженою відповідальністю
35290039
м. Київ, вул. Фiзкультури, 28 (Лiтера Д)
Форма участi - пряма. Вiдсоток участi у статутному (складеному)
капiталi - 9.9%

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада

Голова Правлiння

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

Хак-Ковач Тамаш

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

2592717296

4. Рік народження

1970

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

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

23
Голова Правлiння ЗАТ Коммерцбанк (Євразiя), Росiйська
Федерацiя
Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає
засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдання. Голова
Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Банку
вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi, представляти
iнтереси Банку, вчиняти правочини вiд iменi Банку, видавати
накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Банку. Має право представляти Банк без довiреностi
перед будь-якими юридичними та/або фiзичними особами. Керує
роботою Правлiння Банку, розпоряджається майном Банку, подає
Правлiнню робочi плани та програми, а також звiти про виконання
цих планiв i програм, приймає рiшення щодо органiзацiї працi та
визначення завдань i обов'язкiв працiвникiв Банку, наймає та
звiльняє з роботи працiвникiв Банку, виконує iншi дiї, необхiднi
для досягнення цiлей Банку. Повноваження припиняються за
рiшенням Наглядової ради згiдно пiдстав, визначених статутом
Банку, законодавством та Договором з ним. Розмiр виплаченої
винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 23 роки. Тамаш Хак-Ковач у 2000-2007
рр. обiймав посаду Голови Правлiння ЗАТ Коммерцбанк
(Commerzbank Zrt., Угорщина), з вересня 2007 р. очолював ЗАТ
Коммерцбанк (Євразiя) (SAO Commerzbank (Eurasija), Росiйська
Федерацiя), а з травня 2010 р. був виконавчим Директором
сегменту Схiдної Європи Коммерцбанк АГ (Commerzbank AG,
Нiмеччина). Дана посадова особа не обiймає посад на будь-яких
iнших пiдприємствах.
Член Правлiння
Лазепко Лiлiя Олегiвна

2561105381

4. Рік народження

1970

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

26

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Попередня посада - начальник Операцiйного управлiння АТ "ОТП
Банк".

8. Опис

Права та обов'язки Правлiння визначаються чинним
законодавством, Статутом, Положенням про Пралiння Банку, а
також трудовим договором та посадовою iнструкцiєю. Розмiр
виплаченої винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не
розкривається. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. До роботи в АТ
"ОТП Банк" Лазепко Л.О. займала посаду бухгалтера у ТОВ "РунаО". Дана посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах.

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

Член Правлiння
Бiнiашвiлi Алла Василiвна

2520913045

4. Рік народження

1969

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

26

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Попередня посада - директор з корпоративного бiзнесу в АТ "ОТП
Банк".

8. Опис

Права та обов'язки Правлiння визначаються чинним
законодавством, Статутом, Положенням про Пралiння Банку, а
також трудовим договором та посадовою iнструкцiєю. Розмiр
виплаченої винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не
розкривається. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. До роботи в АТ
"ОТП Банк" Бiнiашвiлi А.В. обiймала посаду заступника
представника австрiйського банку «Райффайзен Центральбанк» в
Українi генеральної дирекцiї Київської мiської державної
адмiнiстрацiї по обслуговуванню iноземних пiдприємств.
Бiнiашвiлi А.В. працює в Банку з 1998 року, в АТ "ОТП Банк" до
призначення Членом Правлiння обiймала посади Начальника
управлiння корпоративних кредитiв та Директора з
корпоративного бiзнесу. Дана посадова особа не обiймає посад на
будь-яких iнших пiдприємствах.

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

Член Правлiння
Мудрий Володимир Стефанович

найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

2889406155

4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

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

16
Попередня посада - Генеральний директор ТОВ «ОТП Кредит».
Права та обов'язки Правлiння визначаються чинним
законодавством, Статутом, Положенням про Пралiння Банку, а
також трудовим договором та посадовою iнструкцiєю. Розмiр
виплаченої винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не
розкривається. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Свою
професiйну дiяльнiсть Мудрий В.С. розпочав у 2001 роцi на посадi
бухгалтера вiддiлу контролю кредитних i депозитних операцiй
Волинського головного регiонального управлiння «Приват Банку»,
в 2002 р. – начальник вiддiлу контролю кредитiв та депозитiв
iндивiдуальних клiєнтiв , роком пiзнiше – начальник управлiння
Back-office Волинського головного регiонального управлiння
«Приват Банку». Свою роботу в АТ "ОТП Банк" розпочав у 2005
роцi на посадi керiвника операцiйного управлiння регiонального
представництва РБУ в м.Луцьк Волинської фiлiї ОТП Банку. З
2008 по 2010 рр. – Начальник Управлiння операцiйного
супроводження активно-пасивних операцiй клiєнтiв ОТП Банку, з
2011 року очолював ТОВ «ОТП Кредит». Дана посадова особа не
обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Член Правлiння
Проць Тарас Олегович

2913906915

4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

18
Попередня посада - Член Правлiння з управлiння фiнансами ПАТ
«Банк Форум».
Права та обов'язки Правлiння визначаються чинним
законодавством, Статутом, Положенням про Пралiння Банку, а
також трудовим договором. Розмiр виплаченої винагороди,
наданiй посадовiй особi емiтентом не розкривається. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж

роботи - 18 рокiв. Свою професiйну дiяльнiсть розпочав у 2000
роцi в ТзОВ УнiКредит Банк (2000-2007 рр.). У 2007-2009 роках
працював у компанiї Deloitte & Touche старшим менеджером
вiддiлу консалтингу та старшим менеджером вiддiлу
корпоративних фiнансiв. В ОТП Банк пан Проць прийшов iз Банку
Форум (група Commerzbank), де вiн посiдав посаду Члена
Правлiння, вiдповiдального за управлiння фiнансами. Дана
посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Член Правлiння
Муханов Вiталiй Iсмагулович

2183918577

4. Рік народження

1959

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

39

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Попередня посада – Радник Голови Правлiння/директор дирекцiї
безпеки в АТ "ОТП Банк".

8. Опис

Права та обов'язки Правлiння визначаються чинним
законодавством, Статутом, Положенням про Пралiння Банку, а
також трудовим договором та посадовою iнструкцiєю. Розмiр
виплаченої винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не
розкривається. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Дана посадова
особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

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

Головний бухгалтер
Дюба Наталя Федорiвна

2691404785

4. Рік народження

1973

5. Освіта

Вища

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

23
Попередня посада – Головний бухгалтер, член Правлiння в АТ
"БМ Банк".
Права та обов'язки Головного бухгалтера визначаються чинним
законодавством та посадовою iнструкцiєю. Розмiр виплаченої
винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний трудовий стаж у банкiвськiй сферi налiчує 23 роки. Дана
посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Голова Наглядової ради, представник Акцiонера (ВАТ ОТП Банк
(OTP Bank Plc.))
Майор Золтан

вiдсутнiй

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

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

25
Хiпо Альпе Адрiя Банк (Австрiя/Боснiя i Герцеговина), Член
Правлiння, Директор по маркетингу для БiГ.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання
Наглядової ради та головує на них. Вiн вiдкриває загальнi збори,
органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi
повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про
Наглядову раду. Розмiр виплаченої винагороди, наданiй посадовiй
особi емiтентом не розкривається. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 25
рокiв. До призначення пан Золтан Майор обiймав посаду
Керiвника споживчого кредитування в Центральнiй та Схiднiй
Європi ЮнiКредит Банку Австрiя (UniCredit Group), Члена
Правлiння, Директор по маркетингу для БiГ в Хiпо Альпе Адрiя
Банк, з квiтня 2015 р. i до сьогоднi вiн є Управляючим Директором
в ВАТ ОТП Банк (Угорщина), з квiтня 2016 р. i до сьогоднi є
Головою Ради Директорiв АТ «ОТП Банк» (Росiя), а у вереснi 2017
призначений членом Наглядової ради Сплiтска банка д.д.
(Хорватiя).
Член Наглядової ради, представник Акцiонера (ВАТ ОТП Банк
(OTP Bank Plc.))
Куммер Агнеш Юлiана

вiдсутнiй

4. Рік народження

1956

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

38

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

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

Попередня посада - Радник Голови Правлiння АТ «ОТП Банк»
(Україна).
Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним
законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а
також цивiльно-правовим договором. Розмiр виплаченої
винагороди, наданiй посадовiй особi, емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Посадова особа емiтента з 2007
по 2011 р. обiймала посаду Радника Голови Правлiння АТ «ОТП
Банк» (Україна)., з 2011 р. по теперiшнiй час обiймає посаду
Директора ВАТ ОТП Банк (Угорщина).
Член Наглядової ради, представник Акцiонера (ВАТ ОТП Банк
(OTP Bank Plc.))
Сентпетерi Адам Андраш

вiдсутнiй

4. Рік народження

1972

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

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

21
Начальник вiддiлу основної стратегiї та науково-дослiдницької
роботи ВАТ ОТП Банк (Угорщина); викладач торгового права та
фiлософiї права, доцент юридичного факультету Унiверситету
наук iм. Лоранда Етвьоша (Угорщина).
Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним
законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а
також цивiльно-правовим договором. Розмiр виплаченої
винагороди, наданiй посадовiй особi, емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 21 рiк. Посадова особа емiтента з 2000 по
31 серпня 2014 обiймала посаду викладача торгового права та
фiлософiї права, доцента юридичного факультету Унiверситету
наук iм. Лоранда Етвьоша (Угорщина); з 2010 р. по 2016 р. обiймав
посаду начальника вiддiлу основної стратегiї та науководослiдницької роботи ВАТ ОТП Банк (Угорщина), з 2016 р. i по
теперiшнiй час обiймає посаду начальника вiддiлу науководослiдницької роботи щодо стратегiї ВАТ ОТП Банк (Угорщина).
Член Наглядової ради, представник Акцiонера (ВАТ ОТП Банк
(OTP Bank Plc.))
Беше Петер Янош

вiдсутнiй

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

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

10
Менеджер з розвитку бiзнесу Департаменту мiжнародних
роздрiбних банкiвських послуг ВАТ ОТП Банк (Угорщина).
Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним
законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а
також цивiльно-правовим договором. Розмiр виплаченої
винагороди, наданiй посадовiй особi, емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Пан Петер Янош Беше з 08.2009
р. по 04.2011 р. обiймав посаду менеджера з розвитку бiзнесу
Департаменту мiжнародних роздрiбних банкiвських послуг ВАТ
ОТП Банк (Угорщина); з 04.2011 р. по теперiшнiй час працює на
посадi керiвника Департаменту мiжнародних роздрiбних
банкiвських послуг ВАТ ОТП Банк (Угорщина), з 04.2016 по
теперiшнiй час є членом Ради Директорiв АТ "ОТП Банк" (Росiя) i
з 12.2017 є членом Ради Директорiв Войводанска банка а.д. Нови
Сад (Сербiя).
Член Наглядової ради (незалежний)
Дьюлаварi Антал

вiдсутнiй

4. Рік народження

1952

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

42
Керiвник Департаменту постачання i логiстики, Директорату по
iнвестицiям в нерухомiсть та постачанню, Iнформацiйнотехнологiчного та операцiйного Управлiння ВАТ ОТП Банк
(Угорщина), а з 01.09.2015 р. по 31.07.2016 р. пан Дьюлаварi
перебував на передпенсiйному перiодi у ВАТ ОТП Банк
(Угорщина).
Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним
законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а
також цивiльно-правовим договором. Розмiр виплаченої
винагороди, наданiй посадовiй особi, емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 42 роки. Посадова особа емiтента з
01.2015 по 31.08.2015 р. обiймала посаду посаду Керiвника
Департаменту постачання i логiстики, Директорату по iнвестицiям
в нерухомiсть та постачанню, Iнформацiйно-технологiчного та
операцiйного Управлiння ВАТ ОТП Банк (Угорщина), з 01.09.2015
р. по 31.07.2016 р. пан Дьюлаварi перебував на передпенсiйному

перiодi у ВАТ ОТП Банк (Угорщина), а з 01.08.2016 р. вийшов на
пенсiю за вiком (по теперiшнiй час).
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Член Наглядової ради, представник Акцiонера (ВАТ ОТП Банк
(OTP Bank Plc.))
Гатi Тамаш Дьордь

вiдсутнiй

4. Рік народження

1961

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

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

28
Комерцiйний Директор АТ Банiф Плюс Банк (Угорщина),
заступник Управляючого Директора ТОВ ТРIГО ПIДТРИМКА
ЯКОСТI (Угорщина)
Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним
законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а
також цивiльно-правовим договором. Розмiр виплаченої
винагороди, наданiй посадовiй особi, емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 28 рокiв.
Пан Тамаш Дьордь Гатi є представником акцiонера OTP Bank Plc.
(Угорщина). До призначення на посаду Члена Наглядової ради АТ
«ОТП БАНК» пан Тамаш Дьордь Гатi з 01.07.2013 до 31.07.2016 р.
обiймав посаду Комерцiйного Директора АТ Банiф Плюс Банк
(Угорщина), з 01.05.2011 до 30.04.2013 - заступник Управляючого
Директора ТОВ ТРIГО ПIДТРИМКА ЯКОСТI (Угорщина). З
01.12.2010 р. i до сьогоднi вiн є невиконавчим Членом Ради
Директорiв Приватного пенсiйного фонду «Араникор»
(Угорщина). Крiм того, з 15.02.2017 Тамаш Дьордь Гатi є Старшим
менеджером Кабiнету Голови Правлiння ВАТ ОТП Банк
(Угорщина).
Член Наглядової ради, представник Акцiонера (ВАТ ОТП Банк
(OTP Bank Plc.))
Iлльєш Габор

вiдсутнiй

4. Рік народження

1969

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

29

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Директор розвитку бiзнесу ТОВ Джет-Сол (Угорщина).
Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним
законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а
також цивiльно-правовим договором. Розмiр виплаченої
винагороди, наданiй посадовiй особi, емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Пан Габор Iлльєш є
представником акцiонера ВАТ ОТП Банк (Угорщина). До
призначення пан Габор Iлльєш обiймав посаду Директора розвитку
бiзнесу (2013 – 2015) та Директора з надання послуг (2007 – 2013)
в компанiї ТОВ Джет-Сол (Угорщина). З 06.2016 по сьогоднiшнiй
день займає посаду Директора, вiддiл IТ-операцiй у ВАТ ОТП Банк
(Угорщина).

8. Опис

1. Посада

Член Наглядової ради (незалежний)

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

Тiса-Папп Акош Ференц

вiдсутнiй

4. Рік народження

1980

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

16

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Керiвник групи, Юридична група великих корпоративних клiєнтiв
та капiтальних ринкiв ВАТ ОТП Банк (Угорщина)

8. Опис

Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним
законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а
також цивiльно-правовим договором. Розмiр виплаченої
винагороди, наданiй посадовiй особi, емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 16 рокiв. До призначення пан Акош
Ференц Тiса-Папп обiймав посаду керiвника групи, Юридична
група великих корпоративних клiєнтiв та капiтальних ринкiв ВАТ
ОТП Банк (Угорщина), з 08.2007 i до сьогоднi обiймає посаду
Юрисконсульта, а з 07.2015 року i до сьогоднi є керiвником
пiдроздiлу банкiвського обслуговування юридичних осiб, а також
виконував функцiї члена Наглядової ради ОТП Факторинг АТ
(Угорщина) з 2014 року до 31.12.2017 включно.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711

4. Місцезнаходження

м. Київ

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

-

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

01.10.2013

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

9. Опис

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

(044) 591-04-00, 591-04-40 (044) 482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги, пов'язанi iз
провадженням депозитарної дiяльностi, проводить операцiї у системi
депозитарного облiку, здiйснює контроль за депозитарними
установами та регулює вiдносини, що виникають в процесi
провадження депозитарної дiяльностi мiж ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" та його клiєнтами - емiтентами, депозитарними
установами, Нацiональним банком України, депозитарiямикореспондентами, Розрахунковим центром, клiринговими установами
та iншими особами вiдповiдно до законодавства України.
Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
Публічне акціонерне товариство
21672206
м. Київ

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АД № 034421

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

11.06.2009

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

(044) 277-50-00 (044) 277-50-01
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку. Дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку.
Банк здiйснює професiйну дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
(дилерська дiяльнiсть та брокерська дiяльнiсть).
Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа «ПЕРСПЕКТИВА»
Публічне акціонерне товариство
33718227
м. Київ

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ № 294782

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

10.04.2015

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

(044) 537-62-12 (044) 537-62-12
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку
Банк здiйснює професiйну дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
(дилерська дiяльнiсть та брокерська дiяльнiсть).
Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках»
Публічне акціонерне товариство
35917889
м. Київ

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ № 263463

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

03.10.2013

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

(044) 585-42-40 (044) 481-00-99
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть

9. Опис

АТ «ОТП Банк» користується послугами ПАТ «Розрахунковий центр
з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» в частинi
здiйснення розрахункiв за операцiями купiвлi-продажу цiнних
паперiв на фондовому ринку.

1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українська аудиторська
служба»

2. Організаційно-правова
форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

21198495

4. Місцезнаходження

м.Харкiв

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

2013

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

23.02.2001

7. Міжміський код та
телефон/факс

(057)730-06-74 (057)752-41-71

8. Вид діяльності

Аудиторська фiрма, яка надає послуги у сферi бухгалтерського облiку
i аудиту

9. Опис

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Свiдоцтвом
П 000282 внесла ТОВ «Українська аудиторська служба» до Реєстру
аудиторських фiрм, якi мають право проводити аудиторськi перевiрки
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв (термiн дiї Свiдоцтва з
27.08.2015 р. по 24.09.2020 р.).

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

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

1

2

3

4

5

6

10/1/2015

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA1001561000

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

27.01.2015

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

12390.93

499238

6186023111.34

100

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн.)

Всi акцiї товариства були придбанi пiд час закритих розмiщень. Оскiльки акцiї належать одному акцiонеру, вони не пройшли процедуру
лiстингу на фондових бiржах.

2. Інформація про облігації емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1
03.08.2017
Опис

03.08.2017
Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Облігації
(відсоткові,
цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування
та форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Процентна
ставка (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума виплаченого
процентного доходу
за звітний період
(грн.)

Дата
погашення
облігацій

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

53/2/2017

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000.00

400000

Бездокументарні
іменні

400000000.00

14.5

Один раз на
рiк

0

14.03.2022

Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй в повному обсязi 100% – 800’000’000,00 гривень (вiсiмсот мiльйонiв гривень 00 копiйок) по серiям «E», «F», будуть спрямованi на фiнансування
проектiв з кредитування приватних та корпоративних клiєнтiв Банку.
54/2/2017

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000.00

400000

Бездокументарні
іменні

400000000.00

14.75

Один раз на
рiк

0

14.03.2022

Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй в повному обсязi 100% – 800’000’000,00 гривень (вiсiмсот мiльйонiв гривень 00 копiйок) по серiям «E», «F», будуть спрямованi на фiнансування
проектiв з кредитування приватних та корпоративних клiєнтiв Банку.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань

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

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

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 (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

27066834

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

27066834

X

X

у тому числі:

Опис:

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 31.03.2018 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

2480086

2182720

0

0

6563

178

Кошти в інших банках

5179894

3705903

Кредити та заборгованість клієнтів

18080547

17045017

Цінні папери в портфелі банку на продаж

1066034

685297

Цінні папери в портфелі банку до погашення

2756622

4458228

0

0

Інвестиційна нерухомість

45069

39038

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

179713

179705

Відстрочений податковий актив

452273

467237

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

424276

405146

Інші фінансові активи

90147

101981

Інші активи

133969

120265

0

0

30895193

29390715

454

479

26413481

25672913

11262

6177

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

Інші залучені кошти

0

0

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

Резерви за зобов’язаннями

85466

80179

Інші фінансові зобов’язання

245086

176649

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії

Гудвіл

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи
вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів:
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

Інші зобов'язання

311085

296452

Субординований борг

0

0

Зобов'язання групи вибуття

0

0

27066834

26232849

Статутний капітал

6186023

6186023

Емісійні різниці

405075

405075

0

0

1236294

1236294

0

0

87510

29629

-4086543

-4699155

0

0

Усього власного капіталу

3828359

3157866

Усього зобов'язань та власного капіталу

30895193

29390715

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань:
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка

Затверджено до випуску та підписано
27.04.2018

року

Голова правління

Тамаш Хак-Ковач
(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(прізвище виконавця, номер телефону)

Наталя Дюба
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

867239

778742

Процентні витрати

-282732

-295572

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

584507

483170

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

72387

-35953

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

656894

447217

Комісійні доходи

324786

249063

Комісійні витрати

-68862

-47189

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

-23414

-1584

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

-389

513

Результат від операцій з іноземною валютою

63856

45942

Результат від переоцінки іноземної валюти

40622

3750

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

0

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання
фінансових активів за процентною ставкою, вищою або
нижчою, ніж ринкова

0

0

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання
фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або
нижчою, ніж ринкова

0

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

-3797

3191

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних
паперів у портфелі банку на продаж

-13370

-693

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних
паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями

-5709

-114982

Інші операційні доходи

9292

20113

-351757

-325849

0

0

Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування

628152

279492

Витрати на податок на прибуток

-15540

0

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

612612

279492

0

0

612612

279492

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

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

0

0

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

0

0

68300

-2033

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання
звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

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

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

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

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

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

-10419

13325

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

57881

11292

Інший сукупний дохід після оподаткування

57881

11292

Усього сукупного доходу за рік

670493

290784

612612

279492

0

0

670493

290784

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

1227

560

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

1227

560

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

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

1227

560

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

1227

560

Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

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

Затверджено до випуску та підписано
27.04.2018

року

Голова правління

Тамаш Хак-Ковач
(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(прізвище виконавця, номер телефону)

Наталя Дюба
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 1 квартал 2018 року
Належить власникам материнської компанії
Найменування
статті

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

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

3

4

6186023

1641369

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

6186023

1641369

5

6

Х

7

8

9

10

11

-45483

-5221001

2560908

2560908

27410

-499519

-472109

-472109

29629

-4699155

3157866

3157866

прибуток/(збиток)
за рік

1021365

інший сукупний
дохід

47702

1021365

1021365

47702

47702

3157866

3157866

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

6186023

1641369

29629

-4699155

попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу:
прибуток/(збиток)
за рік
інший сукупний
дохід
Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат
Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів
Незареєстрований
статутний капітал
Операції з
акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання

612612
57881

612612

612612

57881

57881

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

6186023

1641369

87510

-4086543

3828359

Затверджено до випуску та підписано
27.04.2018

року

Голова правління

Тамаш Хак-Ковач
(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(прізвище виконавця, номер телефону)

Наталя Дюба
(підпис, ініціали, прізвище)

3828359

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 1 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

828577

791583

Процентні витрати, що сплачені

-287453

-301503

Комісійні доходи, що отримані

324786

249063

Комісійні витрати, що сплачені

-68862

-47189

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

-22065

-3960

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами

0

0

63856

45942

336

20976

Виплати на утримання персоналу, сплачені

-183105

-166062

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-157609

-95421

0

0

498461

493429

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів

-1156353

251411

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів

3789

-30011

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

5293

-2727

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-18

44989

1151893

1134033

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

0

0

73522

-814

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи

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

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань

8398

-4732

584985

1885578

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

-9852867

-10542811

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж

9536080

10580299

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

-37950000

-21314000

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення

39649996

19886405

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів

0

0

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

0

0

Придбання основних засобів

-86245

-28090

Надходження від реалізації основних засобів

61626

103950

Придбання нематеріальних активів

-9361

-7445

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

1349229

-1321692

Емісія простих акцій

0

0

Емісія привілейованих акцій

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

Продаж власних акцій

0

0

Отримання субординованого боргу

0

0

Погашення субординованого боргу

0

0

Отримання інших залучених коштів

0

0

Повернення інших залучених коштів

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

0

0

Дивіденди, що виплачені

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

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

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

-162857

19371

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

1771357

583257

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

5888623

3992577

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

7659980

4575834
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Проміжний скорочений звіт
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за 1 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів
Чисте зменшення (збільшення) інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів

Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Затверджено до випуску та підписано
27.04.2018

року

Голова правління

Тамаш Хак-Ковач
(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(прізвище виконавця, номер телефону)

Наталя Дюба
(підпис, ініціали, прізвище)

Примітки
до проміжного скороченого звіту
за 1 квартал 2018 року
№
з/п

Текст примітки

1

Детально ознайомитися з повним текстом фiнансової звiтностi за 1-й квартал 2018 року можна на сайтi
Банку за посиланням: https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/

