
30.04 .2020 

(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 

.N!� І -------
(вихідний реєстраційний номер 
електронного документа) 

Титульний аркуш 

Підтверджую іде нтич ність та достовір ність і нформа ції, що розкрита відповід но до вимог 
Положе ння про розкриття і нформа ції еміте нтами ці нних паперів , затвердже ного рі ше нням 
На ціо наль ної комісії з ці нних паперів та фо ндового ри нку від 03 груд ня 20 1 3  року .N2 2826, 

зареєстрова ного в Мі ністерстві юсти ції України 24 грудпя-2013 року за .N2 2 1 80/ 247 1 2  (із змі нами ) 
( ---------

Голова Правлі ння \ п. І.Ю�ов 
"" І 

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2020 року 

І. Загальні відомості 

1. Пов не найме нува ння еміте нта АК ЦІО Н ЕР Н Е  ТО ВА Р ИСТВ О «В ЕСТ ФАЙ Н ЕН С  ЕН Д 
К Р ЕД ИТ БА НК » 

2. Орга ніза ційно -правова форма Ак ціо нер не товариство 

З. Іде нтифіка ційний код юридич ної особи 345 75 675 

4. Міс цез находже ння Лео нтовичка , 4, А ,  А 1 , Київ , 0 1 03 0  

5. Міжміський код , телефо н та факс ( 044) 365 000 1 ,  ( 044) 365 0004 

6. Адреса електро нної по шти info@creditwest. ua 

7. Найме нува ння , іде нтифіка ційний 
код юридич ної особи , країна 
реєстра ції юридич ної особи та номер 

св ідо цтва про включе ння до Реєстру 
ос іб ,  упов новаже них на давати 
і нформа ційні послу ги на фо ндовому 

ри нку , особи , яка здійс нює 
оприлюд не ння регульова ної 

і нформа ції від іме ні учас ника 

фо ндового ри нку 

Держав на уста нова «Аге нтство з розвитку і нфраструктури 

фо ндового ри нку України », 2 1 676262, УК РАЇ НА , 
DR/ 00002/ АRМ 

11. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 
Повідомлення розміщено на http://www.creditwest.ua 

власному веб-сайті учасника 
фондового ринку 30.04.2020 

(адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 
І. Основні відомості про емітента. 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності .  

3 .  Інформація про посадових осіб емітента. 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

І) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента; 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; 

3)  інформація про собівартість реалізованої продукції. 

5 .  Відомості про цінні папери емітента: 

І) інформація про випуски акцій емітента; 

2) інформація про облігації емітента; 

3) інформація про інші цінні папери, випушені емітентом; 

4) інформація про похідні цінні папери емітента. 

б. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах. 

7 . Інформація щодо корпоративного секретаря. 

8. Інформація про вчинення значних правочинів. 

9 .  Інформація про вчинення право чинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у 
вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює 
заінтересованість. 

ІО. 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 . 

І І. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів .  

12 .  Інформація про конвертацію цінних паперів .  

ІЗ. Інформація про заміну управителя. 

І4. Інформація про керуючого іпотекою. 

І5 . Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів. 

І б. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим 
іпотечним боргом. 

І7.  Інформація про іпотечне покриття: 

І) 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. 

І8 .  Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.  

І9 .  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 передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). 

2 І . Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 
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22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності .  0 
2З. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою). D 
24. Проміжний звіт керівництва. 0 
25. Твердження щодо проміжної інформації. 0 
26.  Примітки. 0 
4 .  Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається у зв'язку з відсутністю 
інформації; 
З) інформація про собівартість реалізованої продукції не надається у зв'язку з відсутністю інформації; 

5. Відомості про цінні папери емітента: 
2) інформація про облігації емітента не надається у зв'язку з відсутністю інформації; 
З) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається у зв'язку з відсутністю інформації; 
4) інформація про похідні цінні папери емітента не надається у зв'язку з відсутністю інформації. 

6 .  В ідомості щодо участі емітента в юридичних особах не надаються у зв'язку з відсутністю інформації. 

8 .  Інформація про вчинення значних правочинів не надається у зв'язку з відсутністю інформації. 

9 .  Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у 
вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює 
заінтересованість не надається у зв'язку з відсутністю інформації. 

І О. 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 не надається у зв'язку з відсутністю інформації. 

І І. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається у зв'язку з відсутністю інформації. 

І2. Інформація про конвертацію цінних паперів не надається у зв'язку з відсутністю інформації. 

1 3 .  Інформація про заміну управителя не надається у зв'язку з відсутністю інформації. 

І4. Інформація про керуючого іпотекою не надається у зв'язку з відсутністю інформації. 

І5 .  Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів не надається у зв'язку з відсутністю 
інформації. 

І6. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим 
іпотечним боргом не надається у зв'язку з відсутністю інформації. 

І7. Інформація про іпотечне покриття: 
І) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття не надається у зв'язку з відсутністю 
інформації.; 
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям не надається у зв'язку з відсутністю інформації.; 
З) 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 не надається у зв'язку з відсутністю інформації.; 
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 
активів до складу іпотечного покриття не надається у зв'язку з відсутністю інформації. 

І8 .  Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів не надається у зв'язку 
з відсутністю інформації. 

І9. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається у зв'язку з відсутністю інформації. 

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається у зв'язку з 
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відсутністю інформації. 

21 . Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не 
надається у зв'язку з відсутністю інформації. 

23 . Висновок про огляд проміжної фінансової звітності,  підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) 
не надається, звітність за 1 квартал 2020 року станом на дату розкриття не була перевірена аудитором (аудиторською 
фірмою). 

l кв. 20:20 р. 
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1. Повне найменування 
ІІІ. Основні відомості про емітента 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ 
БАНК» 

2. Дата проведення державної реєстрації 
З. Територія (область) 

27.01.2009 
м. Київ 

4. Статутний капітал (грн) 
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі 

З64409516,52 
о 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
. . 

кашталу, що передано до статутного кашталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії 

о 

7. Середня кількість працівників (осіб) 82 
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Найменування виду діяльності Код за КВЕД 
[2010]Інші види грошового посередництва 64.19 

[2010]Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного 
забезпечення), н. в. і. у. 
д!н 

9. Органи управління підприємства: Наглядова Рада Банку 
10.Засновники 

64.99 

о 

Прізвище, ім'
я, по батькові, якщо засновник Місцезнаходження, якщо засновник - Ідентифікаційний код 

-фізична особа; найменування, якщо юридична особа юридичної особи, 
засновник -юридична особа якщо засновник -

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб
засновників емітента перевищує двадцять, 
зазначається загальна кількість фізичних осіб: 

11. Банки, що обслуговують емітента: 
1) найменування банку (філії, відділення Національний банк України 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
2) МФО банку ЗОООО1 

юридична особа 

З) ІВАN UА60ЗОООО100000З2008115001026 
4) найменування банку (філії, відділення АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК" 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 

5) МФО банку З25З65 
6) IBAN UА75З25З650000000000016000040 
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lV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 
Вид діяльності 

1 

Банківськая діяльність 

Номер ліцензії 

2 

Дата 
видачі 

з 

Орган державної влади, що 
видав ліцензію 

4 

Ліцензія Ns!235 14.11.2011 Національний банк України 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 

5 

Опис: Банківська ліцензія є безстроковою. Дія ліцензії може бути зупинена за рішенням НБУ 
при невиконанні (недотриманні) АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК умов чинного законодавства 
України, Національного банку України щодо здійснення банківської діяльності. 
Банківськая діяльність 235-3 04.11.2016 Національний банк України 

Опис: Генеральна ліцензія є безстроковою. Дія Генеральної ліцензії може бути зупинена за 
рішенням Національного банку України при невиконанні (недотриманні) АТ "КРЕДИТВЕСТ 
БАНК" обов'язкових умов чинного законодавства України, Національного банку України щодо 
здійснення банківської діяльності. Генеральна ліцензія не є чинною без Додатку до Генеральної 
ліцензії. Про перелік валютних операцій, які має право здійснювати АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК. 
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1. Посада. 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 
Рамі Хаїм 

З. Рік народження. 
4. Освіта. 

1970 
Вища, Університет де Паул, Чикаго, Ілінойс, США, магістр бізнес 
адмшtстрування 

5. Стаж роботи (років). 20 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

АТ "HSBC Private Banking" (Швейцарія), 00000000, Голова Представництва 
7. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову 
раду. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Розмір виплаченої винагороди не надається, оскільки дана інформація є конфіденційною та згоду 
на ії розкриття не отримано. Посадова особа є незалежним директором. 

1. Посада. Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 
Зафер Озджан 

З. Рік народження. 
4. Освіта. 

1956 
Бакалавр за спеціальністю «Міжнародні відносини» Університет м. Анкара 
(Туреччина), магістр за спеціальністю «Політологія» Університет м. 
Анкара (Туреччина) 

5. Стаж роботи (років). З7 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", З4575675, Голова Спостережної ради 
7. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Банку та Положенням 
про Наглядову раду. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. Винагорода у звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа є 
представником Акціонера АТ "Алтинбаш Холдинг А.Ш." 

1. Посада. Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 
Шалдирак Таліп Селчук 

З. Рік народження. 1955 
4. Освіта. Магістр за спеціальністю машинобудування Університет Стамбул 

(Туреччина), фахівець соціальних наук Босфорський Університет, 
Туреччина 

5. Стаж роботи (років). З2 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

Компанія "Доступ до бізнес-рішень", Румунія, 00000075, Керуючий партнер компанії 
7. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Банку та Положенням 
про Наглядову раду. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. Розмір виплаченої винагороди не надається, оскільки дана інформація є 
конфіденційною та згоду на їі розкриття не отримано. Посадова особа є незалежним директором. 
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1. Посада. 

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження) 

Член Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 
Ткаченко Ростислав Іванович 

З. Рік народження. 1978 
4. Освіта. вища, Київський національний економічний університет, 2000 
5. Стаж роботи (років). 15 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", 34575675, Начальник управління внутрішнього аудиту 
7. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Банку та Положенням 
про Правління Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших 
підприємствах. Розмір виплаченої винагороди не надається, оскільки дана інформація є 
конфіденційною та згоду на їі розкриття не отримано. 

1. Посада. Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 
Омер Акгюль 

1986 З. Рік народження. 
4. Освіта. Повна вища, магістр права, Стамбульський університет Кемербургаз, 

Туреччина 
5. Стаж роботи (років). 12 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
АТ "Аотинбаш Холдінг А.Ш.", 0610066608, старший юрист АТ "Алтинбаш Холдінг А.Ш." 

7. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову 
раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не 
виплачувалась. Було обрано у звітному періоді. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 11 років. Посадова особа є 
представником Акціонера АТ "Алтинбаш Холдинг А.Ш." 
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1. Посада. 

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження) 

Го ловний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 
Кузьменко Ігор Миколайович 

З. Рік народження. 1979 
4. Освіта. Вища: 2001 р. закінчив Київський національний економічний університет, 

за спеціальністю «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» 
5. Стаж роботи (років). 12 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

АКБ "Європейський", 00000000, Начальник Управління податкового обліку та звітності 
Департаменту господарських операцій та обов'язкових платежів 

7. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Банку та посадовою 
інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 
не має. Стаж керівної роботи (років) - 9 Попередні посади: 06.08.2007- 12.09.2008- начальник 
Управління податкового обліку та звітності Департаменту господарських операцій та 
обов'язкових платежів АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» Посадова особа не працює та не займає посад 
на будь-яких інших підприємствах. Розмір виплаченої винагороди не надається, оскільки дана 
інформація є конфіденційною та згоду на їі розкриття не отримано. 

1. Посада. Голова Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 
Тихонов Ігор Юрійович 

З. Рік народження. 1982 
4. Освіта. Повна вища: Київський національний економічний університет,2004, 

спеціальність «Банківська справа» кваліфікація магістр з банківської 
справи. 

5. Стаж роботи (років). 12 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

ЗАТ "Альфа Банк", 2З494714, Начальник відділу синдикованого кредитування та 
міжнародного торгового фінансування Управління по роботі з фінансовими інститутами 
Блоку «Казначейство та ринки капіталу». 

7. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією . .  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж 
керівної роботи (років 9 роки Попередні посади: ЗАТ «Альфа-Баню> -начальник відділу 
синдикованого кредитування та міжнародного торгового фінансування Управління по роботі з 
фінансовими інститутами Блоку «Казначейство та ринки капіталу». Посадова особа не працює та 
не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Розмір виплаченої винагороди не надається, 
оскільки дана інформація є конфіденційною та згоду на їі розкриття не отримано. 
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1. Посада. 

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження) 

Заступник Голови Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 
Йилдирим Юнус Емре 

3. Рік народження. 1981 
4. Освіта. повна вища 
5. Стаж роботи (років). 17 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

ПАТ "Кредитвест банк", 34575675, Фінансовий директор 
7. Опис: 14.12.2016 року Спостережною радою було прийняте рішення (Протокол NQ21 від 
14.12.2016 року) про призначення Йилдирим Юнус Емре на посаду Заступника Голови 
Правління. Паспорт громадянина Туреччини серії NQ U 07616861, виданий 27.06.2013 
Управлінням безпеки Кючюкчекмедже в м. Стамбул, Туреччина. Не володіє часткою в 
статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Протягом 5 років займав посаду: аудитор АТ «Япи ве Креді Банкасі» (Туреччина), фінансовий 
директор ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК». Строк, на який призначено особу - невизначений. Розмір 
виплаченої винагороди не надається, оскільки дана інформація є конфіденційною та згоду на їі 
розкриття не отримано. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших 
шдприємствах. 

1. Посада. Заступник Голови Правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 
Руденко Світлана Миколаївна 

3. Рік народження. 1986 
4. Освіта. Повна вища, магістр з банківської справи, Університет банківської справи 

НБУ, м.Київ 
5. Стаж роботи (років). 10 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

ПАТ "Кредитвест банк", 34575675, Начальник управління фінансового моніторингу 
7. Опис: Повноваження та обов"язки посадової особи визначені Статутом банку та положенням 
про Правління банку. Розмір виплаченої винагороди не надається, оскільки дана інформація є 
конфіденційною та згоду на їі розкриття не отримано. Призначена на посаду у звітньому періоді. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 9 років. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
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VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань Дата Непогашена Відсоток за корис-
виникнення частина боргу тування коштами 

(тис. грн) (відсоток річних) 

Кредити банку х 3 821 99,6 х 
у тому числі : 

міжбанківський кредит 17.11.2017 46442,55 5,5 

міжбанківський кредит 29.09.2017 30961 ,7 4,25 

міжбанківський кредит 25.04.2017 30961 ,7 4,25 

міжбанківський кредит 25.10.201 9 20000 1 3 ,437 

міжбанківський кредит 27.09.201 8 30961 ,7 4,25 

міжбанківський кредит 04.11.201 9 140307,5 6,95538  

міжбанківський кредит 11.09.201 9 82564,45 2,591 

Зобов'язання за цінними паперами х о х 
у тому числі : х о х 
за облігаціями (за кожним власним 
випуском) : 

за іпотечними цінними паперами (за х о х 
кожним власним випуском): 

за сертифікатами ФОН (за кожним х о х 
власним випуском): 

за векселями (усього) : х о х 
за іншими цінними паперами (у тому х о х 
числі за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом): 

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

Податкові зобов'язання х 1 837,46 х 
Фінансова допомога на зворотній основі х о х 
Інші зобов'язання та забезпечення х о х 
Усього зобов'язань та забезпечень х 3 84037,06 х 
Опис: дІн 

І KL>. 2!)20 3-1575675 

Дата 
погашення 

х 

1 5.11 .2020 

20.04.2020 

20.04.2020 

1 5.10.2021 

20.04.2020 

29.10.2020 

30.11 .2022 

х 
х 

х 

х 

х 
х 

х 

х 
х 
х 
х 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата Номер Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного Форма Но мі- Кількість Загальна Частка у 
реєстрації СВІДОЦТВа ПрО що зареєстрував випуск ний ідентифі- папера Існування та нальна акцій (шт.) номінальна статутному 

випуску реєстраЦІю каційний форма випуску варпсть варпсть капіталі (у 
випуску номер (грн) (грн) відсотках) 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 1 0  

18 .07.20 19 3 7/1/20 19 Національна Комісія цінних UA400000 1929 Акція проста Бездокументарні 2 ,43 149962764 36440951 6,52 100 

паперів та фондового ринку бездокументарна ІМеННІ 
іменна 

Опис : Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля не здійснювалася Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється 
торгівля цінними паперами емітента: Торгівля не здійснювалася Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Відсутні Мета додаткової 
емісії: Приведення статутного капіталу до вимог чинного законодавства Спосіб розміщення: Дострокове погашення. 
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ІХ. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств ) 

Дата 

призначення 
особи на 
посаду 

корпоративного 
секретаря 

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

1 2 

23. 03. 2020 Фініок Єлізавєта Юріївна 

Контактні дані: телефон та 
адреса електронної пошти 
корпоративного секретаря 

з 
( 044) 365-00-01 , 

Yelizaveta.Finiok@creditwest.ua 

Опис: Згідно Статуту Банку корпоративний секретар є особою , яка відповідає за взаємодію 
Банку з акціонерами та/або інвесторами. Відповідно до Статуту корпоративний секретар не є 

посадовою особою Банку. Наглядова рада обирає корпоративного секретаря за пропозицією 

голови Наглядової ради. 
Основними завданнями корпоративного секретаря згідно Принципів (кодексу ) корпоративного 

управління , затвердженого Рішенням загальних зборів акціонерів N2 26 від 05.1 0. 201 8р. , є: 
-забезпечення підготовки та проведення загальних зборів акціонерів , засідань Наглядової ради 

та Правління; 
-забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Банк органам Банку та 

акцюнерам; 
-зберігання документів Банку , включаючи архів Банку; 
-забезпечення зв'язку з акціонерами , у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав , розгляд 

звернень акціонерів щодо порушення їх прав; 
-надання органам Банку висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх 

документів Банку у відповідність до Принципів корпоративного управління. 

Корпоративний секретар повинен володіти необхідними для виконання своїх завдань знаннями , 

бездоганною репутацією , а також користуватися довірою з боку акціонерів. 

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. 
Загальний трудовий стаж близько 1 2  років. Особа працювала на різних посадах , в різних 

господарських підприємствах , а також в банківських установах близько 6 років. Попереднє місце 

роботи ПАТ "КПМГ Аудит" , аудитор. Попередній корпоративний секретар був звільнений 

рішенням Наглядової ради. 

l кв. 2020 34575675 



Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан 
(Баланс)-1 

на 31.03.2020 року 

(число, місяць, рік) 
Найменування статті Примітки 

1 2 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 
банку У країни 

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

Кошти в інших банках 

Кредити та заборгованість клієнтів 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні-2 компанії 

Інвестиційна нерухомість 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток 

Відстрочений податковий актив 

Гудвіл 

Основні засоби та нематеріальні активи 

Інші фінансові активи 

Інші активи 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи 
групи вибуття 

Активи - усього за додатковими статтями 

У сього активів 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 

Кошти клієнтів 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток 

Боргові цінні папери, емітовані банком 

Інші залучені кошти 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 

Відстрочені податкові зобов'язання 

Резерви за зобов'язаннями 

Інші фінансові зобов'язання 

Інші зобов'язання 

Субординований борг 

Зобов'язання групи вибуття 

Зобов'язання - усього за додатковими статтями 

Усього зобов'язань 

І КВ. 20.20 р. :\4575675 

Звітний період 

3 

1 67006 

о 

о 

3788 

1 3 67320 

о 
о 
о 

1 622 

о 

434 

о 
10650 

9730 

3 91 37 

о 

о 
1 599687 

30010 

72993 5  

о 

о 
3 8 8682 

1 837 

о 
о 

9446 

4541 

о 
о 
о 

11 64451 

(тис. грн.) 

Попередній період 

4 

1 64228 

о 

о 

3198 

1 240370 

1 95304 

о 
о 

1 622 

о 

411 

о 
11411  

11 352 

37977 

о 

о 
1 665873 

1 35078 

750667 

о 

о 
3371 30 

1 375 

о 
о 

11069 

3 5 83 

о 
о 
о 

1 23 8902 



1 2 з 4 

ВЛАСНИЙ КАПІТ АЛ 

Статутний капітал З64410 З64410 

Емісійні різниці 2902 2902 

Незареєстрований статутний капітал 4086 4086 

Інший додатковий капітал о о 
Резервні та інші фонди банку о о 
Резерви переоцінки о о 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6З8З8 55  57 З 

Власний капітал - усього за додатковими статтями о о 
Неконтрольована частка -З о о 
У сього власного капіталу 4З52З6 42697 1 

У сього зобов'язань та власного капіталу 1 599687 1 665 87З 

Примітки: 6.Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та· їх еквіваленти на З1 березня 2020 року представлені 
наступним чином: Готівкові кошти в касі- 21 446 тис.грн., Залишки на рахунках в НБУ- 47 010 тис.грн, Поточні 
рахунки в інших банках - 98 550 тис. грн. 
7. Цінні папери, що утримуються до погашення. Цінні папери, що утримуються до погашення, включають депозитні 
сертифікати Національного банку України з процентними ставками у діапазоні 11 -1 2,5% та строком погашення в 
наступному місяці. 
8. На З 1  березня 2020 року кошти в інших Банках включають депозити зі строками виплат понад три місяці, що 
розміщені у одному банку (201 9: один банк), з рейтинговими оцінками «ССС- до ССС+», що базуються на рейтингах 
Standard and Poor' s (S&P) або їх еквівалентах. На З1 березня 2020 року та 201 9 року залишки коштів в інших банках є 
незнеціненими та непростроченими. 
9.Кредити та аванси клієнтів. Протягом трьох місяців 2020 року змін резервів пов'язаних із продажом третім 
сторонам частини кредитного портфеля чи списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву не відбувалось. 
Банк надає кредити на території України. Спроможність позичальників погашати заборгованість залежить від ряду 
факторів, включаючи загальний фінансовий стан конкретного позичальника, а також постійні зміни в економіці 
України. 
Незважаючи на те, що застава може суттєво зменшувати кредитний ризик, політика Банку передбачає надання 
кредитів, перш за все, на основі оцінки платоспроможності клієнта, а не на основі вартості запропонованої застави. 
Залежно від фінансового стану клієнта та типу продукту, Банк може видавати кредити без застави. 
Кредити та аванси клієнтам на З1 березня 2020 складають 1 З67 З20тис.грн. 
10. Інші активи. Інші активи за вирахуванням резерву під знецінення станом на З1 березня 2020 року представлені 
наступним чином: Передоплати- З 052 тис. грн., Матеріали та витратні матеріали- 4тис.грн, Майно, що перейшло у 
власність Банку як заставодержателя- З5 611 тис.грн., Інше -470тис.грн. 
11 .  На З1 березня 2020року залишки коштів розміщених одним банком складають ЗО О І О тис. грн. 1 ОО% від загальної 
суми коштів банків (З І грудня 20 І9 року: залишки коштів розміщених одним банком складають 1З5078 тис. грн. або 
100% від загальної суми коштів банків). 
На З І  березня 2020 року кредит містить деякі ковенанти, яких Банк має дотримуватись та звітувати щоквартально. 
Станом на З1 березня 2020 р. Банк дотримувався всіх ковенантів. 
12.Кошти клієнтів. Кошти клієнтів станом на З1 березня 2020 року представлені наступним чином: всього поточних 
рахунків та депозитів на суму 729 9З5 тис. грн. 
1З. Кошти міжнародних та інших фінансових організацій станом на З І  березня 2020 представлені кредитами на суму 
З88682 тис.грн. 
1 4.Інші зобов'язання. Інші зобов'язання станом на З І  березня 2020 року представлені наступним чином: Резерв по 
невикористаних відпустках- 2646тис.грн., Кредиторська заборгованість-8тис.грн., Заборгованість за податками та 
зборами-946тис.грн., Нараховані витрати-4З1 тис. грн., Інше-51 Отис.грн. 
1 9.Витрати на податок на прибуток. У березні 2020 році передбачена законодавством ставка податку на прибуток 
складала 1 8% (20 19: 1 8% ). Витрати на податок на прибуток склали - 1 814  тис.грн. 
20. Оренда. Банк відображає в обліку й подає у фінансовій звітності угоди оренди згідно МСФЗ 1 6  та визнає активи і 
зобов'язання за кожною угодою оренди, яка відповідає визначенню оренди. 
Банк згідно МСФЗ 1 6  використовує модифікований ретроспективний підхід для договорів оренди при розрахунку 
вартості. 
Актив з права користування - 97З0тис.грн., зобов'язання з оренди - 9446 тис.грн. 

І ІіВ. 20.20 р. 14575675 



2 з 4 

- 1 Банк у разі складання Консолідованого звіту про фінансовий стан або Проміжного скороченого звіту про фінансовий стан зазначає 
про це в назві. 
-2 Інформація про дочірні компанії надається в неконсолідованій (індивідуальній, окремій) фінансовій звітності. 
-З Інформація про неконтрольовану частку надається у консолідованій фінансовій звітності. 

Затверджено до випуску та підписано 

30.04.2020 Голова правління 

(дата складання звіту) 

І.М.Кузьменко тел.З65-ОО-1 4  Головний бухгалтер 

(прізвище виконавця, номер телефону) 

І юз. 2010 р. 34575675 

І.Ю.Тихонов 

(підпис, ініціали, прізвище) 

І.М.Кузьменко 

(підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 
(Звіт про фінансові результати)-4 

за 1 квартал 2020 року 

(тис. грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 50701 202337 

Процентні витрати (20625) (88081 ) 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 30076 1 1 4256 
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення о о 
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) о о 
після створення резерву під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 

Комісійні доходи 6609 2651 5 

Комісійні витрати (141 6) (4658) 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що (1 475) (4647) 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості о о 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на о о 
продаж 

Результат від операцій з іноземною валютою (398) 441 8 

Результат від переоцінки іноземної валюти 2699 148 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної о о 
нерухомості 

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

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

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення (2468) (31 53) 
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

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

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

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями о о 
Інші операційні доходи 106 2026 

Адміністративні та інші операційні витрати (23654) 100483 

Частка в прибутку/( збитку) асоційованих компаній о о 
Додаткові статті (доходи) - усього за додатковими о о 
статтями 

Додаткові статті (витрати) - усього за додатковими о о 
статтями 

Прибуток/( збиток) до оподаткування 10079 34422 

Витрати на податок на прибуток (1 814) (61 96) 

Прибуток/( збиток) від діяльності, що триває о о 
Прибуток/( збиток) від припиненої діяльності після о о 
оподаткування 

Прибуток/(збиток) за рік 8265 28226 

І 1\В. 2020 р. 34575675 



І 2 з 4 
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів о о 
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії о о 
Додаткові статті (сукупні доходи, що не будуть о о 
ре класифіковані в прибуток чи збиток) -усього за 
додатковими статтями 

Додаткові статті (сукупні витрати, що не будуть о о 
рекласифіковані в прибуток чи збиток)-усього за 
додатковими статтями 

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

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

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж о о 
Результат переоцінки за операціями з хеджування о о 
грошових потоків 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту о о 
подання звітності 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії о о 
Додаткові статті (сукупні доходи, що будуть о о 
рекласифіковані в прибуток чи збиток) -усього за 
додатковими статтями 

Додаткові статті (сукупні витрати, що будуть о о 
рекласифіковані в прибуток чи збиток) -усього за 
додатковими статтями 

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

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

Інший сукупний дохід після оподаткування о о 
Усього сукупного доходу за рік о о 
Прибуток (збиток), що належить: 

власникам банку о о 
неконтрольованій частці о о 
Усього сукупного доходу, що належить: 

власникам банку о о 
неконтрольованій частці о о 
Прибуток/( збиток) на акцію від діяльності, що триває: 

чистий прибуток/( збиток) на одну просту акцію о о 
скоригований чистий прибуток/( збиток) на одну просту о о 
акцію 

Прибуток/( збиток) на акцію від припиненої діяльності: 

чистий прибуток/( збиток) на одну просту акцію о о 
скоригований чистий прибуток/( збиток) на одну просту о о 
акцію 

Прибуток/( збиток) на акцію, що належить власникам банк 

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

Примітки: 1 5 .  Процентні доходи та витрати. Процентні доходи та витрати станом 31 березня 2020 року, представлені 
наступним чином: Усього процентних доходів-50701 тис. грн. ,  Усього процентних витрат20625тис.грн. 
lб.Комісійні доходи та витрати. Комісійні доходи та витрати станом 31 березня 2020 року, представлені наступним 

І кв. 2()20 р. 34575675 



2 3 4 

чином: Усього комісійних доходів-6609тис.грн., Усього комісійних витрат- 1 41 6тис.грн. 
17. Інші операційні доходи. Інші операційні доходи станом на 31 березня 2020 року, представлені наступним чином: 
У сього інших операційних доходів- 1 Обтис.грн. 
1 8. Адміністративні та інші операційні витрати станом на 31 березня 2020 року становлять 5378тис.грн. 
1 9.Витрати на податок на прибуток. У березні 2020 році передбачена законодавством ставка податку на прибуток 
складала 1 8% (201 9 : 1 8%). Витрати на податок на прибуток склали -1 81 4  тис.грн. 

-4 Банк у разі складання Консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід або Проміжного скороченого звіту про 
прибутки і збитки та інший сукупний дохід зазначає про це в назві. 

Затверджено до випуску та підписано 

30.04.2020 Голова правління І.Ю.Тихонов 

(дата складання звіту) 

І.М.Кузьменко тел.365-ОО-14 Головний бухгалтер 

(прізвише виконавця, номер телефону) 

l кв. '2020 р. 34575675 

(підпис, ініціали, прізвище) 

І.М.Кузьменко 

(підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі 
(Звіт про власний капітал)-7 

за 1 квартал 2020 року 

Найменування етапі Примітки Належить власникам банку 

статутний емісійні нез а реєстр резервні та резерви нерозподі-
капітал різниці та ований інші фонди переоцінки лений 

інший статутний прибуток 
додатковий каштал 

капітал 

1 2 з 4 5 6 7 8 

Залишок на кінець періоду, що передує 3 644 10 2902 4086 о о 55573 
попередньому періоду (до перерахунку) 

Вплив змін облікової політики, виправлення о о о о о о 
помилок та вплив переходу на нові та/або 
переглянуті стандарти і тлумачення 

Скоригований залишок на початок 3 644 10 2902 4086 о о 55573 
попереднього періоду 

у сього сукупного доходу 

прибуток/( збиток) за рік о о о о о 8265 

інший сукупний дохід о о о о о о 
Амортизація резерву переоцінки основних о о о о о о 
засобів або реалізований результат 

Розподіл прибутку до резервних та інших о о о о о о 
фондів 

Незареєстрований статутний капітал о о о о о о 
Операції з акціонерами о о о о о о 
Емісія акцій: 

номінальна вартість о о о о о о 
емісійний дохід о о о о о о 
Власні акції, що викуплені в акціонерів: 

купівля о о о о о о 
продаж о о о о о о 
ану то вання о о о о о о 
Об'єднання компаній о о о о о о 
Дивіденди о о о о о о 
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(тис. грн.) 

Неконтрол Усього 

усього за усього ьована власного 

додатко- частка капіталу 

вими 
етапями 
власного 
капіталу 

х 9 10 1 1  

о 42697 1 о 42697 1 

о о о о 

о 42697 1 о 42697 1 

о 8265 о 8265 

о о о о 
о о о о 

о о о о 

о о о о 
о о о о 

о о о о 
о о о о 

о о о о 
о о о о 
о о о о 
о о о о 
о о о о 



1 2 з 4 5 6 7 8 х 9 10 11 

Додаткові статті -усього за додатковими о о о о о о о о о о 
статтями 

Залишок на кінець попереднього періоду о о о о о о о о о о 
у сього сукупного доходу 

прибуток/( збиток) за рік о о о о о о о о о о 
інший сукупний дохід о о о о о о о о о о 
Амортизація резерву переоцінки основних о о о о о о о о о о 
засобів або реалізований результат 

Розподіл прибутку до резервних та інших о о о о о о о о о о 
фондів 

Незареєстрований статутний капітал о о о о о о о о о о 
Операції з акціонерами о о о о о о о о о о 
Емісія акцій: 

номінальна вартість о о о о о о о о о о 
емісійний дохід о о о о о о о о о о 
Власні акції, що викуплені в акціонерів: 

купівля о о о о о о о о о о 
продаж о о о о о о о о о о 
ануmовання о о о о о о о о о о 
Об'єднання компаній о о о о о о о о о о 
Дивіденди о о о о о о о о о о 
Додаткові статті - усього за додатковими о о о о о о о о о о 
статтями 

Залишок на кінець звітного періоду о о о о о о о о о о 

Примітки: д/н 
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І 1 І 2 І з І 4 І s І 6 І 1 І s І х І 9 І 10 І 11 І 
-7 Банк у разі складання Консолідованого звіту про зміни у власному капіталі зазначає про це в назві. 

Затверджено до випуску та підписано 

30 .04 .2020 Голова правління 

(дата складання звіту) 

І.М.Кузьменко тел.365-ОО- 14 Головний бухгалтер 

(прізвище виконавця, номер телефону) 

І h: B .  2020 р .  Si\H 3�575675 

І.Ю.Тихонов 

(підпис, ініціали, прізвище) 

І.М.Кузьменко 

(підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про рух rрошових коштів за прямим методом-8 

за 1 квартал 2020 року 

(тис . грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період 

1 2 з 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВЩ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані 40828 1 76925 

Процентні витрати, що сплачені (1 7037) (75957) 

Комісійні доходи, що отримані 6440 26221 

Комісійні витрати, що сплачені (1 306) (4472) 

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

Результат операцій з фінансовими похідними о о 
інструментами 

Результат операцій з іноземною валютою 1 801 3125 

Інші отримані операційні доходи 95 1 9 80 

Виплати на утримання персоналу, сплачені о о 
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені (22533)  (96593) 

Податок на прибуток, сплачений (1 375) (7223) 

Грошові кошти, отримані/( сплачені) від операційної 6913 24006 
діяльності до змін в операційних активах і 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях о о 
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у о о 
Національному банку України 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 1 56304 (39000) 

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

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках о о 
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості (1 52220) 25270 
клієнтів 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів (331 ) 259 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів (11 60) (10748) 

Чисте збільшення!( зменшення) коштів банків 82841 (241 89) 

Чисте збільшення/( зменшення) коштів клієнтів (82379) (31 647) 

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

Чисте збільшення!( зменшення) резервів за зобов'язаннями о о 
Чисте збільшення/( зменшення) інших фінансових о о 
зобов'язань 

Чисте збільшення!( зменшення) інших зобов'язань (1 623) 1 93 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 1432 (34360) 
операційної діяльності 

ГРОШОВІ КОШТИ ВЩ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж о о 
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі о о 
банку на продаж 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення о о 
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі о о 
банку до погашення 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих о о 
грошових коштів 
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Надходження від реалізації дочірньої компанії за о о 
вирахуванням сплачених грошових коштів 

Придбання асоційованих компаній о о 
Надходження від реалізації асоційованих компаній о о 
Придбання інвестиційної нерухомості о о 
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості о о 
Придбання основних засобів (1 33)  (959) 

Надходження від реалізації основних засобів о 1 3 55 

Придбання нематеріальних активів о о 
Надходження від вибуrrя нематеріальних активів о о 
Дивіденди, що отримані о о 
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від (133) 396 
інвестиційної діяльності 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій о о 
Емісія привілейованих акцій о о 
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій о о 
Викуп власних акцій о о 
Продаж власних акцій о о 
Отримання субординованого боргу о о 
Погашення субординованого боргу о (36901) 

Отримання інших залучених коштів о 48898 

Повернення інших залучених коштів (6755) о 
Додаткові внески в дочірню компанію о о 
Надходження від продажу частки участі без втрати о о 
контролю 

Дивіденди, що виплачені о о 
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів о о 
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від (6755) 1 1 997 
фінансової діяльності 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 1321 (1687) 
України на грошові кошти та їх еквіваленти 

Чисте збільшення!( зменшення) грошових коштів та їх 2778 (21 967) 
еквівалентів 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 1 64228 1 87882 
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 1 67006 164228 
Примітки: 6 .Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти на 31 березня 2020 року представлені 
наступним чином: Готівкові кошти в касі- 21 446 тис .грн. ,  Залишки на рахунках в НБУ- 47 010 тис.грн, Поточні 
рахунки в інших банках - 98 550 тис. грн. 

-8 Банк у разі складання Консолідованого звіту про рух грошових коштів або Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів 
зазначає про це в назві. 

Затверджено до випуску та підписано 

30.04 .2020 Голова правління 

(дата складання звіту) 

І.М.Кузьменко тел.365-ОО-1 4 Головний бухгалтер 

(прізвище виконавця, номер телефону) 

І к в .  2020 р. 34575675 

І .Ю.Тихонов 

(підпис, ініціали, прізвище) 

І .М.Кузьменко 

(підпис, ініціали, прізвище) 



XV. Проміжний звіт керівництва 

Пром іжний зв іт кер івниц тва АТ «К Р ЕД ИТВ ЕСТ БА НК »: 
Ба нк пов ідомляє що розкри ті вс і ва жлив і події , які відб улися у продовж за 1 квар тал 2020 рок у, 
та як і не б ули розкри ті у пром іжній скороченій окрем ій фінансов ій зві тнос ті за три м ісяцв , що 

зак інчилися 3 1  березня 2020 рок у. 
Ба нк провод жує працюва ти в рамках с тра тег ії та б ізнес -план у. При цьом у визнає , іден тифік ує та 

контролює фінансов і ризики. До фінансових ризиків Банк відноси ть: Креди тни й ризик 
( Індивід уальний ризик , Пор тфельний ризик , Ризик країни , Трансферний ризик ), Ризик 

лі кв іднос ті ( Ризик л іквіднос ті ринк у , Ризик лікв іднос ті фінанс ування , Ризик надлишкової 
лі кв ід нос ті ,  Ризик концен трації пасив ів ), Процен тний ризик ( Ризик зм іни вар тос ті рес урсів , 
Риз ик зм іни кривої дох іднос ті, Базисний ризик , Ризик права вибор у), Валю тний ризик ( Ризик 
тра нсакції , Трансляційний ризик , Економ ічний валю тний ризик ), Ціновий ризи к. 
Ос новн і ризики та невизначенос ті для діяльнос ті АТ «Креди твес т бан ю> є харак терними для усіх 

бан ківських ус танов України та є с тандар тними ризиками банк івської діяльнос ті. Банк зд ійснює 
управл іння ризиками в ход і пос тійного процес у визначення , оцінки та спос тереження , а тако ж 

ш ляхом вс тановлення лім ітів ризику та інших заходів вн утрішнього кон тролю. Креди тний ризик 
-ризик , що загро жує доходам і кап італу Банк у внасл ідок мо жливого невиконання кон траген том 

або гр упою кон траген тів прийня тих на себе зобов 'язань перед Банком . З ме тою управління 

креди тним ризиком здійснює ться фінансово -економічний аналіз кон траген тів ,  а наліз креди тно 
інвес тиційних проек тів ,  вс тановлення лімі тів та обме жень на проведення ак тивних операцій, 
управл іння пор тфельними ризиками , с трес -тес тування , тощо . 

Ос новні макроеконом ічн і ризики: 
1 .  Припинення сп івпрац і з М В Ф  с творюва тиме ризики для фінансової с таб ільнос ті. 
2 .  Приз упинення сп івпраці з іншими мі жнародними фінансовими організаціями та урядами 

країн: час то програми різних М Ф О  взаємопов 'язані та вимагаю ть від Ук раїни виконання 
под ібних або однак ових умов ; 
З.  Погіршення інвес торами оцінок фінансової позиц ії уряд у та , як насл ідок , зб ільшення 

премії за ризик за українським дер жборгом. Це мо же призвес ти до су ттєвого зрос тання 
дох іднос ті при розміщенн і нових вип уск ів с уверенних обл ігацій або де -фак то повного закри ття 
рин ків кап італ у  для України , якщо погірши ться си туація на св ітових ринках. 

4 .  Фак тичне закри ття дос туп у  до зовн ішн іх ринк ів кап італ у  квазіс уверенних ем ітен тів -
дер жавних банк ів і п ідприємс тв ;  
5 .  Спад зацікавленос ті іноземних інвесторів вклада ти у прива тний сек тор , як наслідок -

скорочення приплив у прива тного боргового кап іта лу та прямих іноземних інвес тицій 
Пов ільний прогрес у проведенн і с тр уктурних реформ , мо жуть ма ти нас тупний нега тивний вплив 
на розви ток банківсько го сек тор у дер жави , а саме: 

-обме ження попи ту на креди тн і  рес урси , та як рез уль та т, на розви ток креди тування п ідприємс тв 

ре ального сек тор у економ іки при продов жен і тенденц ій щодо відносно високих темп ів приплив у 
депози тів у нац іональн ій валю ті у банк івськ у сис тем у; 

-зменшення ф інансово го рез ульта ту через скорочення процен тних доходів , зб ільшення вар тос ті 
рес урсної бази та нега тивної переоц інки валю тної складової баланс у тощо; 

-девальвації к урс у націона льної валю ти ,  що мо же ма ти нега тивний вплив на спромо жніс ть 
бор жників обслуговува ти боргов і зобов 'язання в іноземн ій валю ті. 
Пов ільн і с тр ук турн і зм іни в економіц і і слабк іс ть правової сис теми за лишаю ться значними 
перешкода ми д ля розви тку банк івсько го сек тор у. Ці фак тори зни жую ть ефек тивн іс ть 

перерозпод іл у  ф інансових ресурсів та зава жаю ть відновленню креди тува ння. 
В исок і темпи зрос тання роздр ібного креди тування мо жуть с та ти д жерелом п ідвищеного 

кре дитного ризику як д ля Банк у, так і для банківської сис теми та ма ти неба жан і макроекономічні 

ефек ти. 
Недосконал іс ть процед ур с тягнення зас тави , а тако ж наявніс ть мора тор ію на реал ізац ію майна за 

дея кими вида ми креди тних операц ій, у раз і невиконання бор жником зо бов 'язань за кредитом є 

зна чним ризиком мо жливих в тра т. 
З метою м ін ім іза ції креди тних ризик ів Банк забезпеч ує зд ійснення розрах унку та форм ування 
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резервів для відшкодува ння можливих втрат за актив ними операціями відповід но до вимог 
між народ них ста ндартів фі на нсової звіт ності . 

Крім того , постійно удоско налюються підходи щодо оці нки рів ня кредит ного р изику за 
націо наль ними ста ндарт ами .  З ОЗ .О 1 .20 1 7  року Ба нк оці нює кредит ний ризик Спруде нційні 

резерви ) з урахува нням нових вимог Націо наль ного ба нку Украї ни щодо виз наче ння розміру 
кредит ного ризику за актив ними ба нківськими операціями , затвердже них поста новою правлі ння 
Н Б У від ЗО черв ня 20 1 6  року .N!! З 5 1 .  
Од ночас но на діяль ність Ба нку вплив ають процеси , що відбуваються в еко номіч ному середовищі 

краї ни .  Повіль ні структур ні змі ни в еко номіці і слабкість правової системи з али шаються 
з нач ними перешкодами для розвитку ба нківського сектору . Ці фактори з нижую ть ефектив ність 
перерозподілу фі на нсових ресурсів та заважають від новле нню кредитува ння . 

З 1  груд ня 20 1 9  року Всесвіт ній орга нізації охоро ни здоров ' я було повідомле но ,  що у Вуха ні , 
Хубей, було виявле но обмеже ну кількість вип адків п невмо нії , невідомого походже ння . 7 січня 
2020 року вла да Китаю виз начила причи ну нового типу коро навірусу ( COVID- 1 9). Почи наючи з 

З 1  груд ня 20 1 9  року , розвиток та розповсюдже ння COVID- 1 9  призвело до безліч і пов ' яза них з 
цим подій. Початок 2020 року характеризувався пошире нням па ндемії , що пор аджується 
коро навірусом COVID- 19 .  Перший випа док коро навірусу був виявле ний в Украї ні З берез ня .  
Щоб запобігти пошире нню вірусу COVID- 1 9  в Украї ні , у берез ні 2020 ро ку уряд Украї ни 

запровадив тимчасові обмеже ння на держав ному кордо ні ,  забезпечив скасува ння регуляр ного 
тра нспорту та ввів і нші обмеже ння на період загаль нодержав ного кара нти ну . Залеж но від 
подальших розробок , пов'яза них з па ндемією , обмежуваль ний захід може бути скасова ний або 

продовже ний. 
Не мож на виключати , що це може впли нути на еко номіч не уповіль не ння з поте нційними 

наслідками , які ще не піддаються кількіс ній оці нці , а також і на діяльність та прибутковість 
Банку , в ос нов ному через вплив на операційний дохід та витрати пов 'яза нні з управлі нням 

ризиком . 
Після спалаху COVID- 1 9  Ба нк продовжує ретель но стежити за ситуацією та вживає запобіж них 
заходів відповід но до рекоме ндацій Всесвіт ньої орга нізації охоро ни здоров ' я та місцевих органів 

вла ди .  
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XVI. Твердження щодо проміжної інформації 

Промі жна скорочена фінансова звітність Банку підготовлена відповідно до Мі жнародного 
стандарту бухгалтерського обліку 34 «Промі жна фінансова звітність » (М С Б О  34), на виконання 

вимог параграфу 8.5 розділу ІІІ Інструкції про порядок складання та оприлюдне ння фінансової 

зв ітності ба нків Украї ни , затверд женої постановою Правління Н Б У  NQ 373 від 24 жовтня 20 1 1  
року (із змі нами та доповне ннями ), згідно із Законом України "Про бух галтерсь кий обл ік та 
фінансову звіт ність" , містить достовірне та об'єктив не пода ння інформації про ста н активів , 
пас ивів , фіна нсовий ста н, прибутки та збитки ба нку . Проміж ний звіт керівництва включає 
достовірне та об 'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40- 1 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий рино ю>. 

Кер івництво вва жає , що проміжна скорочена окрема фі нансова звітність відобр ажає всі 
кор игування , необхідні для достовірного подання фінансового стану Ба нку , результатів 
дія ль ності , звіту про змі ни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за промі жний 
звіт ній період , його фі нансові результати і грошові потоки за три місяці , які закінчилися на 
заз начену дату , відповідно до Мі жнародних стандартів фінансової звітності (з врахуванням 

нормативно -правових актів Націон аль ного банку Украї ни , що регулюють веде ння 
бух галтерського обліку та складання фінансової звіт ності банків ), Закону Украї ни «Про 
бух галтерський облік та фінансову звітність в Україні ». 

Управлінський персон ал несе відповідальність за складання та достов ірне пода ння цієї 

промі жної фі нансової звітності відповідно до Мі жнарод них стандартів фінансової звітності (з 
врахуванням нормативно -правових актів Нац іон ального банку України , що регулюють ведення 

бухг алтерського обліку та складання фінансової звітності банків ), Закону Украї ни «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ». 
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