Зміст
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 рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
2

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. 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)
33. Примітки

Банком не укладено договорiв з рейтинговими агентствами.
Банк не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв, облiгацiй, iпотечних
цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв протягом звiтного перiоду.
Банк не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ТК КРЕДИТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
A01 624645
3. Дата проведення державної реєстрації
28.04.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
151828750
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)
68
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
52.23 Допомiжне обслуговування авiацiйного транспорту
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Спостережна рада Банку, Правлiння Банку.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку, який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Головне управлiння Нацiонального банку України по м. Києву i Київськiй областi
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32002185301
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
1600901218136
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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)

Банкiвськi послуги

82

07.11.2011

Нацiональний банк
України

Необмежена

Термiн дiї необмежений.

Опис

Генеральна лiцензiя на здiйснення
валютних операцiй

82

Серiя АЕ
№ 294480

Серiя АЕ
№ 294481

Серiя АЕ
№ 294482

Серiя АЕ
№ 294483

Серiя АЕ
№ 263464

Опис

22.10.2014

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

22.10.2014

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

22.10.2014

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

01.10.2013

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Термiн дiї необмежений.

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть.
Дiяльнiсть iз зберiгання активiв
iнститутiв спiльного iнвестування.

Необмежена

Термiн дiї необмежений.

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - депозитарна дiяльнiсть.
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи.

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Термiн дiї необмежений.

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами. Дiяльнiсть з управлiння
цiнними паперами

22.10.2014

Термiн дiї необмежений.

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами. Андеррайтинг.

Необмежена

Термiн дiї необмежений.

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами. Дилерська дiяльнiсть.

Нацiональний банк
України

Термiн дiї необмежений.

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами. Брокерська дiяльнiсть.

07.11.2011

Серiя АЕ
№ 263465

01.10.2013

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Необмежена

Термiн дiї необмежений.

5

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
*
2) організаційно-правова форма
3) код за ЄДРПОУ
-4) місцезнаходження
-5) опис
* Протягом звiтного року Банк не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

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

Публiчне акцiонерне товариство
"Закритий недиверсифiкований
венчурний корпоративний
iнвестицiйний фонд "Новi технологiї"

32588368

01054, Україна, м. Київ,
вул. Олеся Гончара,
буд. 73, оф. 5

18.6389

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Торговий дiм
"ЕКО-ВУГIЛЛЯ УКРАЇНИ"

38215064

86405, Україна, м.
Єнакiєве, Луганське шосе,
буд. 74

9.9982

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Торгова Компанiя
IНТАЛ"

34551277

65063, Україна, м. Одеса,
вул. Осипова, буд. 33,
кiм. 4А

9.9001

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ТОП"

16399079

03036, Україна, м. Київ,
пр-т Повiтрофлотський,
буд. 90, оф.6

9.8796

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "СТАВР"

32287112

01054, Україна, м. Київ,
вул. Олеся Гончара,
буд. 73, оф. 5

9.8664

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БСК."

24573858

04050, Україна, м. Київ,
вул. Мельникова, буд. 12

9.4835

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя
"Лiдер"

32924390

01054, Україна, м. Київ,
вул. Олеся Гончара,
буд. 73, оф. 5

9.4721

Приватне пiдприємство
"ПАРАДIГМА-СI"

34188540

03151, Україна, м. Київ,
пр-т Повiтрофлотський,
буд. 90

7.2450

Приватне акцiонерне товариство
"ЮРИДИЧНА ФIРМА "ЛЕКС ПЛЮС"

33620350

01054, Україна, м. Київ,
вул. Олеся Гончара,
буд. 73, оф. 5

6.1789
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Державне пiдприємство "АНТОНОВ"

14307529

03062, Україна, м. Київ,
вул. Академiка Туполєва,
буд. 1

2.6345

Приватне пiдприємство "Iнтер Ленд"

35640472

65044, Україна, м. Одеса,
вул. Пироговська, буд. 3,
кв. 99

2.5350

Державне пiдприємство "Виробниче
об'єднання "Київприлад"

14309669

03680, Україна, м. Київ,
вул. Гарматна, буд. 2

1.9759

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ФОРТЕКС-М"

32307657

04201, Україна, м. Київ,
вул. Юрiя Кондратюка,
буд. 4-В, оф. 72

1.9302

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Виробничокомерцiйна фiрма "IНТЕЛКОН"

21586047

04116, Україна, м. Київ,
вул. Маршала Рибалка,
буд. 11

0.1580

Приватне пiдприємство "КАСТ"

22866071

03110, Україна, м. Київ,
вул. Солом'янська, буд. 20

0.700

Приватний пiдприємець Куршев
Генадiй Олексiйович

60156783

01133, Україна, м. Київ,
бул. Лесi Українки,
буд. 9-В, оф. 77

0.0168

Приватне акцiонерне товариство
"УПТК"

16476514

03134, Україна, м. Київ,
вул. Симиренка, буд. 1-Б

0.0135

Приватне акцiонерне товариство
"Київський завод свiтлочутливих
матерiалiв "ФОТОН"

00205162

03057, Україна, м. Київ,
пр-т Перемоги, буд. 42

0.0024

Публiчне акцiонерне товариство
"Млинмонтаж"

00953102

49051, Україна,
м. Днiпропетровськ,
вул. Полiтрука Журкiна,
буд. 1

0.0007

Приватне пiдприємство "Кондор"

16282785

04070, Україна, м. Київ,
вул. Андрiївський узвiз,
буд. 30-А

0.0004

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної
особи

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

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

---

---

0

Усього

100
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V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шерстюк Дмитро Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Юридичного управлiння АТ КБ "ТК КРЕДИТ"; директор ТОВ "КОНРАД ПЛЮС".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 безстроково
9) Опис
Спостережна рада є органом управлiння Банку, який здiйснює захист прав вкладникiв, кредиторiв
та акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством
України, здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку. До компетенцiї Спостережної ради
належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирiшення
Спостережнiй радi Загальними зборами акцiонерiв. Голова Спостережної ради органiзовує її
роботу, скликає засiдання Спостережної ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори
акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, якщо iнше не передбачено
Статутом. Iншi повноваження Голови Спостережної ради можуть бути передбаченi Положенням
про Спостережну раду. Голова Спостережної ради Банку обирається членами Спостережної ради з
їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд присутнiх на правомочному засiданнi Спостережної ради.
У разi, якщо Голова Спостережної ради не бере участь у засiданнi, функцiї головуючого
здiйснюються Заступником Голови чи будь-якою iншою особою, обраною бiльшiстю членiв
Спостережної ради. Голова Спостережної ради здiйснює свої повноваження на пiдставi цивiльноправового чи трудового договору з Банком.У договорi з членом Спостережної ради може бути
передбачена виплата йому винагороди та можливiсть сплати Банком за нього внескiв на
загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування.
Посадовою особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. На посаду обрано безстроково вiдповiдно до Статуту Банку.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальник Юридичного управлiння АТ КБ "ТК
КРЕДИТ"; директор ТОВ "КОНРАД ПЛЮС".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Березовська Зоя Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Бухгалтер ТОВ "ТК "Iнтал", директор ТОВ "Гранд Вiр".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 безстроково
9) Опис
Члени Спостережної ради обираються з числа акцiонерiв Банку, їх представникiв та незалежних
членiв, якi мають повну дiєздатнiсть. Повноваження члена Спостережної ради дiйснi з моменту
затвердження його обрання рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. До компетенцiї членiв
Спостережної ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих на
вирiшення Спостережнiй радi Загальними зборами акцiонерiв. Члени Спостережної ради
здiйснюють свої повноваження на пiдставi цивiльно-правового чи трудового договору з Банком.У
договорi з членом Спостережної ради може бути передбачена виплата йому винагороди та
можливiсть сплати Банком за нього внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне
страхування.
Посадовою особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади директора
ТОВ "Гранд Вiр", м. Одеса, бухгалтера ТОВ "ТК "Iнтал", м. Одеса.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Голинська Наталiя Якiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1968
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5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Бухгалтер ПП "Фiрма "Родон".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 безстроково
9) Опис
Члени Спостережної ради обираються з числа акцiонерiв Банку, їх представникiв та незалежних
членiв, якi мають повну дiєздатнiсть. Повноваження члена Спостережної ради дiйснi з моменту
затвердження його обрання рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. До компетенцiї членiв
Спостережної ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих на
вирiшення Спостережнiй радi Загальними зборами акцiонерiв. Члени Спостережної ради
здiйснюють свої повноваження на пiдставi цивiльно-правового чи трудового договору з Банком.У
договорi з членом Спостережної ради може бути передбачена виплата йому винагороди та
можливiсть сплати Банком за нього внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне
страхування.Посадовою особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала
посади: бухгалтер, менеджер ПП "Фiрма "Родон", спецiалiст з обслуговування клiєнтiв вiддiлення
ВАТ "МТБ" №10.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Губецька Алiна Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1990
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Менеджер ПП "Фiрма "Родон".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 безстроково
9) Опис
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Члени Спостережної ради обираються з числа акцiонерiв Банку, їх представникiв та незалежних
членiв, якi мають повну дiєздатнiсть. Повноваження члена Спостережної ради дiйснi з моменту
затвердження його обрання рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. До компетенцiї членiв
Спостережної ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих на
вирiшення Спостережнiй радi Загальними зборами акцiонерiв. Члени Спостережної ради
здiйснюють свої повноваження на пiдставi цивiльно-правового чи трудового договору з Банком.У
договорi з членом Спостережної ради може бути передбачена виплата йому винагороди та
можливiсть сплати Банком за нього внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне
страхування.
Посадовою особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду менеджера
ПП "Фiрма "Родон".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корольов Вячеслав Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1986
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Менеджер ПП "Фiрма "Родон".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2022 безстроково
9) Опис
Члени Спостережної ради обираються з числа акцiонерiв Банку, їх представникiв та незалежних
членiв, якi мають повну дiєздатнiсть. Повноваження члена Спостережної ради дiйснi з моменту
затвердження його обрання рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. До компетенцiї членiв
Спостережної ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих на
вирiшення Спостережнiй радi Загальними зборами акцiонерiв. Члени Спостережної ради
здiйснюють свої повноваження на пiдставi цивiльно-правового чи трудового договору з Банком.У
договорi з членом Спостережної ради може бути передбачена виплата йому винагороди та
можливiсть сплати Банком за нього внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне
страхування.
Посадовою особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: менеджер
ПП "Фiрма "Родон", головний спецiалiст вiддiлу координацiї зовнiшньої торгiвлi та iнформацiйно11

аналiтичного забезпечення управлiння зовнiшньоекономiчної дiяльностi та залучення iноземних
iнвестицiй Головного управлiння зовнiшньоекономiчної дiяльностi та європейської iнтеграцiї
облдержадмiнiстрацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
В.о. Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Руда Валентина Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння АТ КБ "ТК КРЕДИТ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.08.2015 безстроково
9) Опис
Особа, на яку покладаються обов’язки Голови Правлiння Банку, має всi повноваження Голови
Правлiння Банку, передбаченi Статутом, Положенням про Правлiння Банку та чинним
законодавством України, у тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Банку та представляє його
iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. Голова Правлiння органiзовує роботу
Правлiння, скликає засiдання Правлiння, забезпечує ведення протоколiв засiдання Правлiння.
Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Банку, у тому числi представляти
iнтереси Банку, вчиняти правочини вiд iменi Банку, видавати накази та давати розпорядження,
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Банку. Голова Правлiння виконує рiшення
Правлiння з дотриманням обмежень, встановлених Статутом. Голова Правлiння представляє
Правлiння перед iншими органами управлiння Банку. Голова Правлiння Банку несе персональну
вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Банку. Голова Правлiння Банку представляє Банк у вiдносинах iз
державними, судовими та iншими органами України та iнших держав, iз пiдприємствами,
установами, органiзацiями будь-яких форм власностi i фiзичними особами в Українi та за її
межами; видає накази та розпорядження з питань дiяльностi Банку; приймає на роботу та звiльняє
з роботи працiвникiв Банку; укладає вiд iменi Банку угоди (договори, контракти), у тому числi
зовнiшньоекономiчнi, у межах, визначених чинним законодавством України та Статутом Банку;
вiдповiдає за виконання покладених на Правлiння Банку обов'язкiв i завдань; органiзовує роботу
Правлiння, скликає засiдання Правлiння, забезпечує ведення протоколiв засiдання Правлiння;
вирiшує iншi питання поточної дiяльностi Банку, що передбаченi Положенням про Правлiння або
окремо делегованi йому органами управлiння Банку. Винагорода Головi Правлiння сплачується у
розмiрi, визначеному у штатному розкладi АТ КБ "ТК КРЕДИТ".
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Посадовою особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду заступника
Головного бухгалтера, Заступника Голови Правлiння АТ КБ "ТК КРЕДИТ".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шульга Ганна Олегiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Акцiонерний комерцiйний банк "ТК КРЕДИТ", начальник служби внутрiшнього аудиту Банку.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.02.2008 безстроково
9) Опис
Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним законодавством України, цим
Статутом, Положенням про Правлiння, а також трудовим договором (контрактом в межах,
визначених чинним законодавством України). У межах своєї компетенцiї Правлiння дiє вiд iменi
Банку, пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi Банку, органiзує виконання їх
рiшень. Правлiння забезпечує пiдготовку усiх документiв, необхiдних для органiзацiї та
проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Правлiння Банку є виконавчим органом Банку, здiйснює
управлiння поточною дiяльнiстю Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi
Банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком,
встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку.
Члени Правлiння призначаються Спостережною радою Банку. Член Правлiння може дiяти вiд
iменi Банку на пiдставi довiреностi, що видається Головою Правлiння. Винагорода членам
Правлiння сплачується у розмiрi, визначеному у штатному розкладi АТ КБ "ТК КРЕДИТ".
Посадовою особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду Заступника
Голови Правлiння АТ КБ "ТК КРЕДИТ".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Начальник Управлiння ризиками, член Правлiння
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2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Власюк Iрина Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Акцiонерний комерцiйний банк "ТК КРЕДИТ", начальник Вiддiлу банкiвської звiтностi
Управлiння ризиками.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.09.2013 безстроково
9) Опис
Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним законодавством України, цим
Статутом, Положенням про Правлiння, а також трудовим договором (контрактом в межах,
визначених чинним законодавством України). У межах своєї компетенцiї Правлiння дiє вiд iменi
Банку, пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi Банку, органiзує виконання їх
рiшень. Правлiння забезпечує пiдготовку усiх документiв, необхiдних для органiзацiї та
проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Правлiння Банку є виконавчим органом Банку, здiйснює
управлiння поточною дiяльнiстю Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi
Банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком,
встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку.
Члени Правлiння призначаються Спостережною радою Банку. Член Правлiння може дiяти вiд
iменi Банку на пiдставi довiреностi, що видається Головою Правлiння. Винагорода членам
Правлiння сплачується у розмiрi, визначеному у штатному розкладi АТ КБ "ТК КРЕДИТ".
Посадовою особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду начальника
Вiддiлу банкiвської звiтностi Управлiння ризиками АТ КБ "ТК КРЕДИТ".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Керiвник служби фiнансового монiторiнгу, член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волкотруб Станiслав Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
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1954
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Автодеталь", Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2003 безстроково
9) Опис
Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним законодавством України, цим
Статутом, Положенням про Правлiння, а також трудовим договором (контрактом в межах,
визначених чинним законодавством України). У межах своєї компетенцiї Правлiння дiє вiд iменi
Банку, пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi Банку, органiзує виконання їх
рiшень. Правлiння забезпечує пiдготовку усiх документiв, необхiдних для органiзацiї та
проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Правлiння Банку є виконавчим органом Банку, здiйснює
управлiння поточною дiяльнiстю Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi
Банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком,
встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку.
Члени Правлiння призначаються Спостережною радою Банку. Член Правлiння може дiяти вiд
iменi Банку на пiдставi довiреностi, що видається Головою Правлiння. Винагорода членам
Правлiння сплачується у розмiрi, визначеному у штатному розкладi АТ КБ "ТК КРЕДИТ".
Посадовою особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Керiвника
служби фiнансового монiторiнгу АТ КБ "ТК КРЕДИТ".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яроцька Алла Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
*
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Акцiонерний комерцiйний банк "ТК КРЕДИТ", заступник Головного бухгалтера.
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8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.03.2006 безстроково
9) Опис
Головний бухгалтер АТ КБ "ТК КРЕДИТ" здiйснює: органiзацiю бухгалтерського облiку i
звiтностi у вiдповiдностi з чинним законодавством та облiковою полiтикою Банку; контроль за
повним та своєчасним вiдображенням у бухгалтерському та податковому облiку банкiвських
операцiй; забезпечення правильної органiзацiї облiково-операцiйної роботи,
внутрiшньобанкiвського контролю за хронологiчним та систематичним вiдображенням всiх
операцiй Банку в регiстрах бухгалтерського облiку; контроль за виконанням облiкової полiтики
Банку та дотриманням вимог чинного законодавства України. Винагорода Головному бухгалтеру
сплачується у розмiрi, визначеному у штатному розкладi АТ КБ "ТК КРЕДИТ".
Посадовою особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду головного
бухгалтера АТ КБ "ТК КРЕДИТ".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Прізвище, ім'я, по батькові
Посада посадової особи або повне
найменування юридичної
особи
1

2

-

-

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

3

4

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Публiчне акцiонерне товариство
“Закритий недиверсифiкований
венчурний корпоративний
iнвестицiйний фонд “Новi
технологiї”
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

Код за
ЄДРПОУ

32588368

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

01054, Україна, м. Київ,
Шевченкiвський р-н, м. Київ,
вул. Олеся Гончара, буд. 73,
оф. 5

565983

18.6389

565983

0

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

0

0

0

0

0

0

565983

18.6389

565983

0

0

0

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

Усього

Кількість за видами акцій

Кількість за видами акцій

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
27.04.2015
99.7540
Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв АТ КБ "ТК КРЕДИТ"
(про обрання лiчильної комiсiї, секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту
роботи Загальних зборiв акцiонерiв). Рiшення прийнято 100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх
на Загальних зборах.
2. Розгляд звiту Спостережної ради АТ КБ "ТК КРЕДИТ" за 2014 рiк та затвердження звiту щодо
виконання основних напрямiв дiяльностi АТ КБ “ТК КРЕДИТ” у 2014 роцi. Затвердження основних
напрямiв дiяльностi АТ КБ "ТК КРЕДИТ" на 2015 рiк. Звiт затверджено, рiшення прийнято 100 %
кiлькостi голосiв акцiонерiв.
3. Розгляд звiту Правлiння та затвердження результатiв дiяльностi (рiчного звiту) АТ КБ "ТК
КРЕДИТ" за 2014 рiк. Звiт затверджено, рiшення прийнято 100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв.
4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї АТ КБ "ТК КРЕДИТ" про фiнансовогосподарську дiяльнiсть за 2014 рiк. Звiт затверджено, рiшення прийнято 100 % кiлькостi голосiв
акцiонерiв.
5. Затвердження звiту та висновкiв зовнiшнього аудитора щодо фiнансової звiтностi АТ КБ "ТК
КРЕДИТ" за 2014 рiк, а також заходiв за результатами розгляду висновкiв аудитора. Звiт
затверджено, рiшення прийнято 100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв.
6. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв за 2014 рiк. Розподiл прибутку затверджено, рiшення
прийнято 96.1305 % кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах.
7. Затвердження нової редакцiї статуту АТ КБ "ТК КРЕДИТ". Статут затверджено, рiшення прийнято
100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв.
8. Затвердження нової редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ТК КРЕДИТ". Положення
затверджено, рiшення прийнято 100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв.
9. Затвердження нової редакцiї Положення про Спостережну раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ТК КРЕДИТ". Положення затверджено, рiшення
прийнято 100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв.
10. Затвердження нової редакцiї Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ТК КРЕДИТ". Положення затверджено, рiшення
прийнято 100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв.
11. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї АТ КБ "ТК КРЕДИТ". Втрата чинностi Положення
про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ
"ТК КРЕДИТ". Рiшення прийнято 100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв.
12. Припинення повноважень Голови та членiв Спостережної ради АТ КБ "ТК КРЕДИТ". Рiшення
припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради прийнято 100 % кiлькостi голосiв
акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах.
13. Визначення кiлькiсного складу Спостережної ради АТ КБ "ТК КРЕДИТ". Затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та Головою Спостережної ради АТ КБ
"ТК КРЕДИТ" та встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на
укладення цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Спостережної ради АТ КБ "ТК
КРЕДИТ" вiд iменi Банку. Рiшення прийнято 100 % кiлькостi голосiв акцiонерiв.
14. Затвердження складу Спостережної ради АТ КБ "ТК КРЕДИТ". Шляхом кумулятивного
голосування акцiонерами обрано Голову та членiв Спостережної ради АТ КБ "ТК КРЕДИТ".
Черговi Загальнi збори акцiонерiв вважаються такими, що вiдбулися.
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9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання дивідендів

-

-

-

-

Дата виплати
дивідендів

-

-

-

-

Опис

Загальними зборами акцiонерiв АТ КБ "ТК КРЕДИТ" за результатами дiяльностi Банку у
звiтному перiодi та за результатами перiоду, що передував звiтному, рiшення про виплату
дивiдендiв не приймались. Нарахування та виплата дивiдендiв не здiйснювались.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей Рiшення № 735
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв

Опис

Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України"
НДУ набув статусу Центрального депозитарiю i з дня реєстрацiї
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в
установленому порядку Правил Центрального депозитарiю здiйснює
діяльність депозитарiя цiнних паперiв на пiдставi Закону України
"Про депозитарну систему України".

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи обслуговування договорiв на фiнансових ринках"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Тропiнiна, буд. 7
Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 263463
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-40

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть

Опис

Розрахунковий центр має статус банку та для забезпечення виконання
вимог Закону України "Про депозитарну систему України", отримав
банкiвську лiцензiю на право надання банкiвських послуг № 271 вiд
06.09.2013 р., генеральну валютну лiцензiю у порядку, визначеному
Нацiональним банком України.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Кадастр-Аудит"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31862920

Місцезнаходження

03039 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ пр-т Червонозоряний,
буд. 119, оф. 24-26
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Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiдоцтво № 2908
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2002

Міжміський код та телефон

(044) 244-76-62

Факс

(044) 244-76-62

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi АТ КБ "ТК КРЕДИТ" у
вiдповiдностi до правил, встановлених Нацiональним банком України
та Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Шовковична, 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей АД № 034421
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 277-50-00

Факс

(044) 277-50-01

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Професiйний учасник фондового ринку, послугами якого
користується емiтент.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "СТРАХОВЕ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО "ДЕЛЬТА РЕ"
Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35532026

Місцезнаходження

03680 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ пр-т Перемоги, буд.
52/2

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ569286
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.01.2011

Міжміський код та телефон

(044) 456-19-11

Факс

(044) 456-19-11

Вид діяльності

Добровiльне страхування кредитiв ( у тому числi вiдповiдальностi
позичальника за непогашення кредиту)

Опис

Страхування кредитних ризикiв.
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Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "КОНТРАКТ СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

34645930

Місцезнаходження

03040 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Демiївська, буд. 43

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ 293897
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.07.2014

Міжміський код та телефон

(044) 503-39-26

Факс

(044) 503-39-26

Вид діяльності

Добровiльне страхування кредитiв ( у тому числi вiдповiдальностi
позичальника за непогашення кредиту)

Опис

Страхування кредитних ризикiв

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24745673

Місцезнаходження

04050 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Герцена, буд. 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 521051
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.02.2010

Міжміський код та телефон

(044) 496-52-57

Факс

(044) 206-28-84

Вид діяльності

Страхування наземного транспорту, обов'язкове страхування
цивiльної вiдповiдальностi

Опис

Добровiльне страхування транспортних засобiв та цивiльної
вiдповiдальностi.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.06.2010

477/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000070817

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

50

3036575

151828750

100

Опис

Акцiї АТ КБ "ТК КРЕДИТ" вiльно обертаються на ринку цiнних паперiв України та входять до бiржового списку ПАТ "Фондова бiржа
ПФТС".
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XI. Опис бізнесу
Банк є правонаступником всiх прав та обов`язкiв Акцiонерного комерцiйного банку "ТК
КРЕДИТ", який в свою чергу є правонаступником всiх прав та обов’язкiв Акцiонерного
комерцiйного банку “УДБ-Банк”, зареєстрованого Нацiональним банком України 28 квiтня
1994 року у Державному реєстрi банкiв за № 245. Шляхом реорганiзацiї Акцiонерного
комерцiйного банку "УДБ-Банк" на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 5 травня
1995 року (протокол № 11) було створено Акцiонерний комерцiйний банк "ТК КРЕДИТ". На
виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та у вiдповiдностi з рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29 грудня 2009 року (протокол № 51) Акцiонерне комерцiйний
банк "ТК КРЕДИТ" змiнив свою назву на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ТК КРЕДИТ". Банк є унiверсальною установою, входить до 4 групи
банкiв (згiдно класифiкацiї Нацiонального банку України) у системi банкiвських установ
України.
Злиття, подiлу, приєднання, перетворення протягом 2015 року Банк не здiйснював.
Банк не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй,
представництв.
Органiзацiйно-штатна структура Банку включає: Службу внутрiшнього аудиту, Службу
фiнансового монiторингу, Управлiння кредитних операцiй (вiддiл кредитних операцiй, вiддiл
супроводження кредитiв, вiддiл документарних операцiй), Управлiння кредитних ризикiв,
Управлiння цiнних паперiв та iнвестицiй, Управлiння депозитарної дiяльностi, вiддiл зберiгання
активiв iнститутiв спiльного iнвестування, Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi
(вiддiл внутрiшньобанкiвського облiку та звiтностi, вiддiл податкового облiку), Операцiйне
управлiння (операцiйний вiддiл, вiддiл касових операцiй, вiддiл валютних операцiй, вiддiл
депозитних операцiй), Управлiння ризикiв (вiддiл банкiвської звiтностi), Управлiння
казначейських операцiй (вiддiл супроводження та контролю казначейських операцiй, вiддiл
мiжбанкiвських операцiй), Вiддiл кореспондентських вiдносин, Управлiння iнформацiйних
технологiй (вiддiл програмного забезпечення, вiддiл iнформацiйних систем, вiддiл
iнформацiйної безпеки),Юридичне управлiння (юридичний вiддiл, вiддiл претензiйно-позовної
роботи, вiддiл правового забезпечення банкiвської дiяльностi), Управлiння безпеки (Служба
охорони, Служба iнкасацiї), Управлiння дослiдження ринкiв та консалтингу, Загальний вiддiл i
Господарський вiддiл. Їх функцiї визначаються положеннями про вiдповiднi структурнi
пiдроздiли.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить 65 осiб,
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 5 осiб,
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 5
осiб. Фонд оплати працi за 2015 рiк складає 11'847,9 тис. грн., що на 4'960,2 тис. грн. бiльше,
нiж у 2014 роцi.
Банк придiляє значну увагу навчанню працiвникiв та пiдвищення їх квалiфiкацiї. Рiшенням
Правлiння Банку затверджено Положення про управлiння персоналом у АТ КБ "ТК КРЕДИТ",
у якому регламентовано систему пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Банку. Протягом 2015
року працiвники Банку вiдвiдали 30 зовнiшнiх та 28 внутрiшнiх семiнарiв за рiзними
напрямками дiяльностi Банку.
Банк не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Банком не здiйснюється спiльна дiяльнiсть, яку вiн проводить з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами.
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Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi не надходило.
Облiкова полiтика, вiдповiдно до якої сформована фiнансова звiтнiсть Банку, була
пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятих
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), та тлумачень, випущених
Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi (КТМФЗ). Банк вiдображає у
бухгалтерському облiку операцiї вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку.
Дiяльнiсть на ринку кредитних послуг залишається одним з прiоритетних напрямкiв.
Основним джерелом формування кредитного портфелю є кошти клiєнтiв. Клiєнти Банку
представляють усi форми власностi, працюють у рiзних галузях економiки. Основою
спiвробiтництва Банку з клiєнтами є такi принципи: взаємна повага економiчних iнтересiв та
мотивiв здiйснення операцiй; професiоналiзм спiвробiтникiв; iндивiдуальний пiдхiд до кожного
клiєнта незалежно вiд обсягiв його фiнансової дiяльностi. В планах розвитку Банку - побудова
стабiльних та довгострокових взаємовiдносин з iснуючими клiєнтами та залучення на
обслуговування нових клiєнтiв; постiйний пошук форм i методiв обслуговування клiєнтiв;
знаходження оптимальних та нестандартних рiшень з метою отримання максимальних
прибуткiв вiд їх реалiзацiї; забезпечення високої швидкостi та якостi виконання операцiй;
використання високотехнологiчних банкiвськiх продуктiв.
Значних за обсягами операцiй щодо придбання або вiдчудження основних засобiв за
зазначенi останнi п'ять рокiв банк не проводив, крiм тих, якi пiдлягали списанню в звязку з
непридатнiстю для використання в банкiвський дiяльностi.
Банком не укладались правочини з власником iстотної участi, членами Спостережної ради i
Правлiння Банку.
У своїй дiяльностi Банк використовує власнi та орендованi основнi засоби: машини та
обладнання, транспортнi засоби, меблi, iншi. Дiапазон строкiв корисного використання
(експлуатацiї) об'єктiв основних засобiв, вiдображених на балансi Банку становить вiд чотирьох
до десяти рокiв, в залежностi вiд групи основних засобiв.
При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) враховується: очiкуване
використання Банком об'єкта з урахуванням його потужностi та навантаження; строки
використання подiбних активiв; фiзичний та моральний знос, що передбачається та iншi
фактори.
Впродовж останнiх п'яти рокiв Банк здiйснював придбання: транспортних засобiв,
комп’ютерного обладнання, принтерiв, багатофункцiональних пристроїв, кондицiонерiв,
меблiв, iнших основних засобiв. Проводилося списання необоротних активiв в результатi їх
лiквiдацiї.
На дiяльнiсть Банку, як i на банкiвську систему України в цiлому, iстотний вплив мають
полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори (мiнливiсть законодавчої бази, нестабiльна
економiчна та полiтична ситуацiя, змiна податкової полiтики).
Ступiнь залежностi Банку вiд законодавчих або економiчних обмежень середнiй. Крiм
цього, на дiяльнiсть АТ КБ "ТК КРЕДИТ" впливають наступнi ризики: кредитний, ризик
лiквiдностi, валютний, ринковий, ризик вiдсоткової ставки, операцiйний та iншi.
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За звiтнiй перiод Банком не сплачувались штрафнi санкцiї.
Банк здiйснює постiйний контроль за виконанням усiх нормативiв шляхом оперативних
розрахункiв, а також здiйснює прогнознi розрахунки у зв'язку iз плануванням проведення
окремих активних або пасивних операцiй.
Вартiсть укладених, але ще не виконаних форвардних контрактiв на кiнець звiтного перiоду
складає 115'946 тис. грн.

З метою розвитку клiєнтської бази Банк здiйснює монiторинг ситуацiї на фiнансових
ринках, дослiдження ринку банкiвських послуг та попиту на банкiвськi продукти та послуги,
аналiзує цiнову полiтику банкiвських послуг конкурентiв. Стратегiчною метою Банку в
сегментi вiдносин з клiєнтами є формування корпоративної клiєнтської бази, що здатна
забезпечити необхiдну прибутковiсть дiяльностi установи.
Емiтент не проводив власнi розробки та дослiдження.
Судовi справи, за якими б розглядалися позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше
вiдсоткiв активiв емiтента на початок року, стороною в яких виступає АТ КБ "ТК КРЕДИТ" або
його посадовi особи, вiдсутнi.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

2091

1637

4104

3608

6195

5245

0

0

3011

3011

3011

3011

машини та
обладнання

567

605

0

0

567

605

транспортні засоби

1476

1022

1093

597

2569

1619

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

48

10

0

0

48

10

2. Невиробничого
призначення:

1

0

363

363

364

363

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

1

0

363

363

364

363

2092

1637

4467

3971

6559

5608

Найменування
основних засобів

1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Термiн використання основних засобiв по основним групам:
- будинки та споруди - 50 рокiв;
- транспортнi засоби - 10 рокiв;
- меблi, iнструменти та iнший господарський iнвентар - 5 рокiв;
- металевi сейфи - 10 рокiв;
- електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для оброблення iнформацiї, засоби
зчитування та друку iнформацiї, iншi iнформацiйнi системи, телефони, мобiльнi телефони, рацiї,
мiкрофони, обладнання офiсне - 5 рокiв;
- побутовi електроприлади невиробничого характеру - 5 рокiв;
- зброя - 5 рокiв;
Ступiнь зносу основних засобiв - 80%.
Ступiнь використання - 100%.
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3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним 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

5

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1661

X

X

Усього зобов'язань

X

1666

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

-
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

20.02.2015

23.02.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

27.04.2015

28.04.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

07.07.2015

08.07.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

09.07.2015

10.07.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

03.08.2015

04.08.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

31.08.2015

01.09.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

23.09.2015

23.09.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

27.11.2015

30.11.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X
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Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

5

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

Інші (запишіть)
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Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Члени Спостережної ради обираються з числа акцiонерiв Банку,
їх представникiв та незалежних членiв, якi мають повну дiєздатнiсть.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

-

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
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Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Ні
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Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

-

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
в
для
Інформація
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X
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Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
Зовнiшнiй аудит фiнансової
звiтностi АТ КБ "ТК КРЕДИТ" за
2015 рiк не проводився.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

У зв'язку з бiльш вигiдною
конкурсною пропозицiєю в
частинi цiнових умов договору.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

У вiдповiдностi до Статуту Банку
для затвердження рiчної
фiнансової звiтностi за 2014 рiк.
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Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
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Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Банк створено як унiверсальний банк, що самостiйно визначає напрями своєї дiяльностi i
спецiалiзацiю за видами операцiй. Предметом дiяльностi Банку є виконання банкiвських та
iнших операцiй згiдно з наданими Нацiональним банком України лiцензiєю та дозволом.
Метою дiяльностi Банку є створення сприятливих умов для розвитку економiки та пiдтримки
вiтчизняного товаровиробника, кредитно-фiнансова пiдтримка процесiв структурної
перебудови, змiцнення та реалiзацiя виробничого i торгового потенцiалу галузей економiки, а
також одержання прибутку в iнтересах Банку та його акцiонерiв шляхом надання повного
спектру банкiвських послуг, здiйснення операцiй на грошовому, валютному та фондовому
ринку, у тому числi у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, залучення вiтчизняних та
iноземних iнвестицiй, удосконалення кредитно-фiнансових механiзмiв, провадження iнших
видiв дiяльностi та здiйснення iнших операцiй вiдповiдно до законодавства України, лiцензiй,
дозволiв, наданих Нацiональним банком України або iншими повноважними органами, та
положень Статуту.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові),
їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Юридичною особою-власником iстотної участi в АТ КБ "ТК КРЕДИТ" є Публiчне
акцiонерне товариство
"Закритий
недиверсифiкований
венчурний
корпоративний
iнвестицiйний фонд "Новi технологiї", код за ЄДРПОУ 32588368, місцезнаходження: Україна,
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5. Серед акцiонерiв АТ КБ "ТК КРЕДИТ" немає
фiзичних осiб, якi прямо володiють iстотною участю у Банку. Протягом звiтного перiоду змiн у
складi власникiв iстотної участi Банку не вiдбувалось.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
У звiтному роцi вiдсутнi факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу
фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi
або споживачам фiнансових послуг.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу,
або про відсутність таких заходів.
Протягом року до членiв Спостережної ради та Правлiння не було застосовано заходи
впливу.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи.
Банк придiляє значну увагу питанню управлiнню ризиками, притаманними банкiвськiй
дiяльностi. Управлiння ризиками здiйснюється на пiдставi економiчного аналiзу власної
дiяльностi, фiнансового стану контрагентiв, стану та динамiки розвитку усiх ринкових
сегментiв, вiдповiдно до чинного законодавства та в порядку, визначеному внутрiшнiми
нормативними документами Банку.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.
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Служба внутрiшнього аудиту Банку є самостiйним пiдроздiлом, який пiдпорядковується
Спостережнiй радi Банку. Бухгалтерський облiк Банку, процедури внутрiшнього аудиту та
заходiв контролю вiдповiдають вимогам чинного законодавства України.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Вiдчуження в обсягах, що перевищують встановлений у статутi Банку розмiр, протягом
звiтного року не вiдбувалось.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Купiвлi-продажу активiв протягом 2015 року в обсязi, що перевищують встановлений у
статутi Банку розмiр, не вiдбувалось.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Банк не входить до промислово-фiнансової групи чи iншого об’єднання. Угоди, що
укладено Банком з пов’язаними особами, не передбачають бiльш сприятливi умови, нiж угоди,
укладенi з iншими особами. Згiдно зi статтею 60 Закону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть" iнформацiя щодо дiяльностi та фiнансового стану клiєнта, яка стала вiдомою Банку
у процесi обслуговування клiєнта та взаємовiдносин з ним чи третiм особам при наданнi послуг
банку i розголошення якої може завдати матерiальної чи моральної шкоди клiєнту, є
банкiвською таємницею та розголошенню не пiдлягає.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Зовнiшнiй аудит фiнансової звiтностi АТ КБ "ТК КРЕДИТ" за 2015 рiк не здiйснювався.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської
діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг,
що надавалися фінансовій установі протягом року.
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудит-сервiс IНК" (код за ЄДРПОУ 13659226,
76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Лепкого, буд. 34, оф.1) було проведено перевiрку активних
операцiй банку з пов’язаними з АТ КБ "ТК КРЕДИТ" особами станом на 1 жовтня 2015 року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту
інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не
виникало.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій
установі протягом останіх п`яти років.
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Аудит фiнансової звiтностi АТ КБ "ТК КРЕДИТ" за 2014 рiк здiйснювало Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Кадастр-Аудит". Аудит фiнансової звiтностi
АТ КБ "ТК КРЕДИТ" за 2011- 2013 роки здiйснювало Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "РСМ АПiК".
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної
звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнення Аудиторською палатою України до аудитора не застосовувались, описаних
фактiв порушень не виникало.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Скарги клiєнтiв розглядаються в iндивiдуальному порядку.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги.
Скарги клiєнтiв розглядаються в iндивiдуальному порядку В.о. Голови Правлiння АТ КБ
"ТК КРЕДИТ" Рудою Валентиною Iванiвною.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом звiтного року скарг стосовно надання фiнансових послуг не надходило.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Станом на 31 грудня 2015 року та протягом 2015 року до АТ КБ "ТК КРЕДИТ" позови та
претензiї з приводу захисту прав споживачiв не пред’являлися.
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Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2015
(число, місяць, рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

885226

1037626

43389

36621

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Торгові цінні папери

7

0

0

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

8

0

0

Кошти в інших банках

9

0

0

Кредити та заборгованість клієнтів

10

699694

711297

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

51712

31618

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

0

0

Інвестиційна нерухомість

14

37126

25001

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

392

300

Відстрочений податковий актив

1669

0

Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

5644

6236

Інші фінансові активи

17

61152

14

Інші активи

18

2843

5844

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

0

736

1788847

1855293

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

0

0

Кошти клієнтів

21

1711139

1669397

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

0

0

Інші залучені кошти

23

0

0

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

0

1198

Резерви за зобов’язаннями

24

0

0

Інші фінансові зобов'язання

25

0

0

Інші зобов'язання

26

1699

2272

Субординований борг

27

3531

3500

41

Зобов'язання групи вибуття

19

Усього зобов'язань

0

0

1716369

1676367

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

151829

155829

Емісійні різниці

28

5

5

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-99649

8286

Резервні та інші фонди банку

20758

18750

-465

56

0

0

72478

178926

1788847

1855293

Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу

Примітки

Нумерацiя примiток, заданих засобами програмного забезпечення для
формування електронної форми рiчної iнформацiї SimpleXml, не спiвпадає з
нумерацiєю примiток рiчної фiнансової звiтностi АТ КБ "ТК КРЕДИТ".
Примiтки до фiнансової звiтностi мiстяться у рiчному фiнансовому звiтi.

Затверджено до випуску та підписано
29.04.2016

року

Керівник

I.Ю. Грицак
(підпис, ініціали, прізвище)

Власюк I.В. тел. (044) 482-05-82
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

А.В. Яроцька
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про прибутки і збитки
за 2015 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

111170

124275

Процентні витрати

31

-53010

-82188

58160

42087

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Комісійні доходи

32

2963

5271

Комісійні витрати

32

-2429

-4955

15052

0

0

0

150353

127115

0

0

5578

16798

-218022

-162415

12880

1658

Результат від операцій з цінними паперами в торговому
портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості

43

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

11

Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

9, 10

0

20, 21, 23

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
коштів в інших банках

9, 10

-93038

4400

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

-13

-214

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

0

0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

0

0

Інші операційні доходи

33

184

92

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-40449

-29719

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

-108781

118

2854

-64

0

0

0

0

-105927

54

Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток

35

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

19

43

Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку

-105927

54

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0.02

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0

0.02

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

0

0.02

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

0

0.02

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:

Примітки

36

36

36

Нумерацiя примiток, заданих засобами програмного забезпечення для
формування електронної форми рiчної iнформацiї SimpleXml, не спiвпадає з
нумерацiєю примiток рiчної фiнансової звiтностi АТ КБ "ТК КРЕДИТ".

Затверджено до випуску та підписано
29.04.2016

року

Керівник

I.Ю. Грицак
(підпис, ініціали, прізвище)

Власюк I.В. тел. (044) 482-05-82
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

А.В. Яроцька
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про сукупний дохід
за 2015 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

-105927

54

-533

20

Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів

0

0

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

12

-3

-521

17

-106448

71

-106448

71

0

0

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

Примітки

Нумерацiя примiток, заданих засобами програмного забезпечення для
формування електронної форми рiчної iнформацiї SimpleXml, не спiвпадає з
нумерацiєю примiток рiчної фiнансової звiтностi АТ КБ "ТК КРЕДИТ".

Затверджено до випуску та підписано
29.04.2016

року

Керівник

I.Ю. Грицак
(підпис, ініціали, прізвище)

Власюк I.В. тел. (044) 482-05-82
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

А.В. Яроцька
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2015 рік
Належить власникам банку
Найменування
статті

Примітки

1

2

Усього
резервні,
Неконтрольована
власного
статутний емісійні інші фонди нерозподілений
частка
усього
капіталу
капітал різниці та резерви
прибуток
переоцінки
3

4

5

6

7

8

9

155893

5

17276

5681

178855

0

178855

0

0

0

0

0

0

0

155893

5

17276

5681

178855

0

178855

0

0

17

54

71

0

71

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)
Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та
вплив переходу
на нові та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення

5

Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

48

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

151829

5

18806

8286

178926

0

178926

0

0

-521

-105927

106448

0

-106448

Залишок на
кінець
попереднього
періоду
Усього
сукупного

29

46

доходу
Емісія акцій:

28

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151829

5

20293

-99649

72478

0

72478

Об'єднання
компаній
Дивіденди

37

Залишок на
кінець звітного
періоду

Примітки

Нумерацiя примiток, заданих засобами програмного забезпечення для
формування електронної форми рiчної iнформацiї SimpleXml, не спiвпадає з
нумерацiєю примiток рiчної фiнансової звiтностi АТ КБ "ТК КРЕДИТ".

Затверджено до випуску та підписано
29.04.2016

року

Керівник

I.Ю. Грицак
(підпис, ініціали, прізвище)

Власюк I.В. тел. (044) 482-05-82
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

А.В. Яроцька
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

99435

113979

Процентні витрати, що сплачені

-53010

-84892

Комісійні доходи, що отримані

2963

5250

Комісійні витрати, що сплачені

-2429

-4956

Результат операцій з торговими цінними паперами

15052

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

92319

126759

Результат операцій з іноземною валютою

5578

16798

Інші отримані операційні доходи

184

92

Витрати на утримання персоналу, сплачені

-13969

-7916

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-21941

-20866

0

-339

124182

142909

0

0

-6768

-14178

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

-81416

29212

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

-3104

2

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

3001

-348

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

-34793

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

-607936

-225682

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

-573

-382

-572614

-102260

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності

9, 17

48

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

-16303

-4000

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

16317

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

181

531

14, 17

0

0

14

-1

0

14, 17

0

0

0

0

-168

-4531

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

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

0

0

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

420382

446222

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

-152400

339431

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

49

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

1037626

698195

885226

1037626

Нумерацiя примiток, заданих засобами програмного забезпечення для
формування електронної форми рiчної iнформацiї SimpleXml, не спiвпадає з
нумерацiєю примiток рiчної фiнансової звiтностi АТ КБ "ТК КРЕДИТ".

Затверджено до випуску та підписано
29.04.2016

року

Керівник

I.Ю. Грицак
(підпис, ініціали, прізвище)

Власюк I.В. тел. (044) 482-05-82
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

А.В. Яроцька
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2015 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

0

0

Знос та амортизація

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

0

0

Амортизація дисконту/(премії)

0

0

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

(Нараховані доходи)

0

0

Нараховані витрати

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

0

0

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності до сплати податку на
прибуток

0

0

Податок на прибуток, що сплачений

0

0

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

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

52

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

0

0

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

0

0

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

Банком використано прямий метод для складання "Звiту про рух грошових
коштiв".

Затверджено до випуску та підписано
29.04.2016

року

Керівник
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(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

А.В. Яроцька
(підпис, ініціали, прізвище)
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