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
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента
X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента;
X
2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного
періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
18. 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)
19. Примітки:
Розділ 1 п. 9) Банку присвоєно єдиний код КВЕД - 64.19 Інші види грошового посередництва;
п.10) відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, інформацію
про органи управління емітенти, у яких організаційно-правова форма є акціонерне товариство,
не заповнюють. "БАНК АВАНГАРД" є публічним акціонерним товариством;
Розділ 3: за звітний період ПАТ "БАНК АВАНГАРД" не приймав участі у ствроренні юридичних
осіб.
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Розділ 4: штатним розписом ПАТ "БАНК АВАНГАРД" не передбачено посаду корпоративного
секретаря.
Розділ 5: З 07.08.2014 року Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол
№ 3 від 07.08.2014) Головою Спостережної ради Банку призначено Стеценка Костянтина
Вікторовича на строк згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514VI.
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 3 від 07.08.2014)
припинено повноваження Голови Ревізійної комісії - Демчишина Володимира Васильовича та
обрано Членом Спостережної ради Банку на строк згідно Закону України «Про акціонерні
товариства» від 17.09.2008 № 514-VI. З 19.09.2014 року, у відповідності до Статуту Банку, на
підставі особистої заяви від 04.09.2014р., припинено повноваження Члена Спостережної ради
Банку Демчишина Володимира Васильовича. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з
07.08.2013 по 18.09.2014, включно. На посаду, замість посадової особи, повноваження якої
припинено, нікого не обрано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадовою особою згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол № 3 від 07.08.2014) Членом
Ревізійної комісії обрано Кільмухаметова Руслана Ілдаровича. Рішенням Ревізійної комісії Банку
(Протокол № 2 від 07.08.2014 року) Кільмухаметова Руслана Ілдаровича обрано Головою
Ревізійної комісії на строк 3 роки згідно Положення про Ревізійну комісію Банку. Згоди на
розкриття паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку посадова
особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Розділ 7: п 2; п.3; п. 4: протягом звітного періоду Банк не проводив випуску власних облігацій,
інших цінних паперів та похідних ЦП.
Розділ 8: п. 2 та п. 3: iнформацiя не надається, оскільки емітент не займається видами дiяльностi,
що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Розділ 9: за звітний період Банк не проводив конвертацію ЦП.
Розділи 10; 11; 12; 13; 14; 15: Емiтент не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних
сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація за цими розділами не надається.
Розділ 16: ПАТ "БАНК АВАНГАРД" складає квартальну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до
Постанови Правлiння НБУ вiд 24.10.11 р. № 373 "Iнструкцiя про порядок складання та
оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України". Ця Iнструкцiя розроблена вiдповiдно до
Законiв України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi", "Про Нацiональний банк України" i ґрунтується на вимогах мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) щодо розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.
Банк до складу промiжної фiнансової звiтностi включає: Звiт про фiнансовий стан (Баланс); Звiт
про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). Банк готує
окремi примiтки: Дивiденди; Потенцiйнi зобов'язання банку; Окремi показники дiяльностi банку,
з яких перші дві не заповнює із-за відсутності даних.
Розділ 18: Звiту про стан обєкта нерухомостi не надається, оскiльки емiсiя цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва, не здiйснювалася.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну
серія АГ №879769
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
23.04.2013
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
122000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
18
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
Інші види грошового посередництва
64.19
д/н
д/н
10. Органи управління підприємства: д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок
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Головне управління Hаціонального банку
України по місту Києву і Київській області
321024
32004171001
Публічне акціонерне товариство акціонерний
банк "Укргазбанк"
320478
16007213373

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата
Державний орган, що видав
(дозволу)
видачі

1
Банкiвська лiцензiя на
269
право надання
банкiвських послуг,
визначених частиною
третьою статтi 47 Закону
України «Про банки i
банкiвську дiяльнiсть»

2

Дата
закінчення
дії
ліцензії
(дозволу)

3
4
05.07.2013 Нацiональний банк України

5

Опис: Банк здiйснює банкiвськi операцiї на грошовому ринку вiдповiдно з Банкiвською
лiцензiєю № 269 вiд 05.07.2013 р. Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правовими
актами Нацiонального банку України не передбачений термiн дiї банкiвської лiцензiї. ПАТ
"БАНК АВАНГАРД" зобов'язане з моменту отримання та протягом терміну дiї банкiвської
лiцензiї, дотримуватися лiцензiйних вимог Нацiонального банку України.
Діяльність з торгівлі
АЕ № 286809
22.01.2014 Національна комісія з цінних
цінними паперами
паперів та фондового ринку
(діяльність з управління
цінними паперами)

Опис: Ліцензія видана Банку терміном дії: з 22.01.2014 р. - необмежений. Продовження терміну
дії виданої ліцензії не передбачений нормативними актами НКЦПФР.
Діяльність з торгівлі
АЕ № 286808
22.01.2014 Національна комісія з цінних
цінними паперами
паперів та фондового ринку
(андеррайтинг)

Опис: Ліцензія видана Банку терміном дії: з 22.01.2014 р. - необмежений. Продовження терміну
дії виданої ліцензії не передбачений нормативними актами НКЦПФР.
3 кв. 2014

© SMA

38690683

1
Діяльність з торгівлі
цінними паперами
(дилерська діяльність)

2
АЕ № 286807

3
4
22.01.2014 Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

5

Опис: Ліцензія видана Банку терміном дії: з 22.01.2014 р. - необмежений. Продовження терміну
дії виданої ліцензії не передбачений нормативними актами НКЦПФР.
Діяльність з торгівлі
АЕ № 286806
22.01.2014 Національна комісія з цінних
цінними паперами
паперів та фондового ринку
(брокерська діяльність)

Опис: Ліцензія видана Банку терміном дії: з 22.01.2014 р. - необмежений. Продовження терміну
дії виданої ліцензії не передбачений нормативними актами НКЦПФР.
ДОДАТОК ДО
269-2
10.02.2014 Нацiональний банк України
ГЕНЕРАЛЬНОЇ ЛIЦЕНЗIЇ
НА ЗДIЙСНЕННЯ
ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦIЙ

Опис: Банк здiйснює банкiвськi операцiї на грошовому та валютному ринках вiдповiдно з
Генеральною лiцензiєю на здiйснення валютних операцiй та додатком до Генеральної лiцензiї на
здiйснення валютних операцiй №269-2,
виданих Нацiональним банком України 10 лютого 2014 року. Прогноз щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та
нормативно-правовими актами Нацiонального банку України не передбачений термiн дiї
генеральної лiцензiї. Генеральна лiцензiя не дiйсна без додатка. Пiсля отримання генеральної
лiцензiї, ПАТ "БАНК АВАНГАРД" зобов'язане, протягом усього часу
її дiї, дотримуватися лiцензiйних вимог Нацiонального банку України.
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1
2
ГЕНЕРАЛЬНА ЛIЦЕНЗIЯ 269-2
на здiйснення валютних
операцiй

3
4
10.02.2014 Нацiональний банк України

5

Опис: Банк здiйснює банкiвськi операцiї на грошовому та валютному ринках вiдповiдно з
Генеральною лiцензiєю на здiйснення валютних операцiй та додатком до Генеральної лiцензiї на
здiйснення валютних операцiй №269-2,
виданих Нацiональним банком України 10 лютого 2014 року. Прогноз щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та
нормативно-правовими актами Нацiонального банку України не передбачений термiн дiї
генеральної лiцензiї. Генеральна лiцензiя не дiйсна без додатка. Пiсля отримання генеральної
лiцензiї, ПАТ "БАНК АВАНГАРД" зобов'язане, протягом усього часу
її дiї, дотримуватися лiцензiйних вимог Нацiонального банку України.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корчинська Світлана Анатоліївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н, д/н, , д/н
4. Рік народження
1970
5. Освіта
вища
6. Стаж керівної роботи (років)
17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2010 рік - Перший Заступник голови Правління АТ "Український Інноваційний банк".
8. Опис: Змiн у персональному складi посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовою особою згоди на
розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада
Заступник Голови Правління, Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дворжанська Ірина Ярославівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н, д/н, , д/н
4. Рік народження
1974
5. Освіта
вища
6. Стаж керівної роботи (років)
10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2010 рік - Начальник Департаменту по роботі з клієнтами АТ «Український інноваційний
банк» (УКРІНБАНК); 2010 рік - Начальник Операційного Департаменту АТ «Український
інноваційний банк» (УКРІНБАНК); 2011 рік Директор Операційного Департаменту АТ
«Український інноваційний банк» (УКРІНБАНК).
8. Опис: Змiн у персональному складi посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовою особою згоди на
розкриття паспортних даних не надано.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада
Керівник Казначейства, член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гулкевич Юрій Володимирович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н, д/н, , д/н
4. Рік народження
1966
5. Освіта
вища
6. Стаж керівної роботи (років)
16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2008 рік – директора Казначейства ВАТ «Кредитпромбанк»; 2011 рік – директор
департаменту «Казначейство» ПАТ «Кредитпромбанк».
8. Опис: Змiн у персональному складi посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовою особою згоди на
розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада
Головний бухгалтер, член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чечоткіна Вікторія Сергіївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н, д/н, , д/н
4. Рік народження
1972
5. Освіта
вища
6. Стаж керівної роботи (років)
12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2007 рік - Директор операційного департаменту АТ "Індустріально-експортний Банк"; 2011
рік Радник Члена Правління з операційної роботи ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"; 2011 рік
Заступник Начальника Департаменту закупівельної діяльності й адміністрування ПАТ
"УкрСиббанк"; 2012 рік - Начальник Департаменту загального адміністрування, обліку та
контролю адміністративних затрат ПАТ "УкрСиббанк".
8. Опис: Змiн у персональному складi посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовою особою згоди на
розкриття паспортних даних не надано.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада
Голови Спостережної ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стеценко Костянтин Вікторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н, д/н, , д/н
4. Рік народження
1979
5. Освіта
вища
6. Стаж керівної роботи (років)
10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 24.03.2008 по 19.03.2014 - Директор ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» та з
20.03.2014 по теперішній час - Керуючий директор ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна»
8. Опис: 07.08.2014 року рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол
№ 3 від 07.08.2014) посадову особу призначено Головою Спостережної ради Банку на строк
згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовою особою згоди на розкриття
паспортних даних не надано.
1. Посада
Член Спостережної ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пасенюк Макар Юрійович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н, д/н, , д/н
4. Рік народження
1977
5. Освіта
вища
6. Стаж керівної роботи (років)
12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 2009 року по теперішній час - Керуючий Директор Товариства з обмеженою
відповідальністю «Інвестиційний Капітал Україна»
8. Опис: Змiн у персональному складi посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовою особою згоди на
розкриття паспортних даних не надано.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада
Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вальчишен Олександр Васильович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н, д/н, , д/н
4. Рік народження
1972
5. Освіта
вища
6. Стаж керівної роботи (років)
8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 2008 року по теперішній час - Начальник аналітичного управління Товариство з
обмеженою відповідальністю «Інвестиційний Капітал Україна»
8. Опис: Змiн у персональному складi посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовою особою згоди на
розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада
Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саприкін Артем Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н, д/н, , д/н
4. Рік народження
1978
5. Освіта
вища
6. Стаж керівної роботи (років)
5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 2010 року по теперішній час - Керівник департаменту міжнародного права Товариство з
обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Саприкін і Одинець»
8. Опис: Змiн у персональному складi посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовою особою згоди на
розкриття паспортних даних не надано.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада
Голова Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кільмухаметов Руслан Ілдарович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н, д/н, , д/н
4. Рік народження
1979
5. Освіта
вища
6. Стаж керівної роботи (років)
14
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 20.01.2010 року - начальник управління корпоративних фінансів Служби інвестиційного
бізнесу; з 22.12.2010 року - начальник відділу випуску боргових цінних паперів ТОВ
«Інвестиційний Капітал Україна»
8. Опис: 07.08.2014 року рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол
№ 3 від 07.08.2014) Кільмухаметова Руслана Ілдаровича обрано Членом Ревізійної комісії та
рішенням Ревізійної комісії Банку (Протокол № 2 від 07.08.2014 року) обрано Головою Ревізійної
комісії на строк 3 роки згідно Положення про Ревізійну комісію Банку. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовою особою згоди на розкриття паспортних
даних не надано.

3 кв. 2014

© SMA

38690683

VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування

Публічне акціонерне товариство "Національний
депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30370711
4. Місцезнаходження
вул. Б. Грiнченка, 3, м. Київ, 01011 Україна
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
д/н
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон
(044) 279-13-25, 279-65-40
факс
(044) 270-13-22
8. Вид діяльності
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
9. Опис: ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає емiтенту такi послуги: зберiгання та
обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах; клiринг та розрахунки за
угодами щодо цiнних паперiв; ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв; послуги з
надання електронного цифрового підпису.
Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року, який
набрав чинності 12 жовтня 2013 року, відбувалось створення Центрального депозитарію на базі
ПАТ "Національний депозитарій України», визначено правові засади функціонування
депозитарної системи України. Статус Центрального депозитарію не потребує отримання ліцензії
на підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у системі депозитарного обліку
цінних паперів, а також порядоку проведення розрахунків за правочинами щодо емісійних цінних
паперів.
1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР
ТІЛЛІ Україна»
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
30373906
4. Місцезнаходження
вул. Фізкультури, 28, м. Київ, 03680 Україна
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Свідоцтво АПУ №2091
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
7. Міжміський код та телефон
(044) 284 18 65
факс
(044) 284 18 65
8. Вид діяльності
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi
послуги емiтенту
9. Опис: Аудиторська компанія ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» надає ПАТ "БАНК
АВАНГАРД" послуги щодо проведення аудиторської перевірки та затвердження фінансової
звітності, відповідно до умов договору.
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VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент (продовження)
1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
35649564
4. Місцезнаходження
вул. Богдана Хмельницького, 19-21, офіс 44, м. Київ,
01030 Україна
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
серія АЕ № 286555
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
08.10.2013
7. Міжміський код та телефон
(044) 220-01-20
факс
(044) 220-16-25
8. Вид діяльності
Депозитарна діяльність депозитарної установи
9. Опис: Депозитарна установа надає Банку послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в
цінних паперах, проводить депозитарні операції за рахунком у цінних паперах на підставі
договору.
1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА
БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33718227
4. Місцезнаходження
Леніна, 30, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський,
вул. Леніна, 30, м. Дніпропетровськ, 49000 Україна
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
серія АВ № 483591
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
31.08.2009
7. Міжміський код та телефон
(056) 372-97-93
факс
(056) 373-95-94
8. Вид діяльності
Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
(фондова біржа)
9. Опис: ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" відповідно до умов договору надає Банку послуги щодо
оцінки акцій емітента вимогам Правил Біржі по включенню їх до Біржового реєстру, внесення
ЦП в котирувальний список відповідного рівня лістингу, а також послуги по проведенню
емітентом своєї професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними
паперами.
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VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент (продовження)
1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «КредитРейтинг»
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
31752402
4. Місцезнаходження
вул. Межигірська, 1, м. Київ, 04070 Україна
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Свідоцтво № 6
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
10.04.2012
7. Міжміський код та телефон
(044) 490-25-50
факс
(044) 490-25-54
8. Вид діяльності
Юридична особа, яка уповноважена здійснювати
рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
9. Опис: Агенством «Кредит-Рейтинг» було проведено процедуру визначення довгострокового
кредитного рейтингу ПАТ "БАНК АВАНГАРД" за Національною рейтинговою шкалою.
1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДОГОВОРІ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
35917889
4. Місцезнаходження
вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, 04107 Україна
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
серія АЕ № 263463
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
03.10.2013
7. Міжміський код та телефон
(044) 585-42-42
факс
044) 481-00-99
8. Вид діяльності
Розрахунково-клірингова діяльність
9. Опис: ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" на підставі договору надає ПАТ "БАНК
АВАНГАРД"
послуги з клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових
інструментів та проводить грошові розрахунки за такими правочинами.
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VІІІ. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
Номер
Найменування органу,
Міжнародреєстрації свідоцтва про що зареєстрував випуск ний ідентифівипуску реєстрацію
каційний
випуску
номер
1
2
3
4
25.12.2012 242/1/2012

Національна комісія з цінних UA4000151260
паперів та фондового ринку

Тип цінного
папера

Форма
існування та
форма випуску

5

6

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

Номінальна
вартість
(грн)
7
1000,00

Кількість
акцій
(штук)
8
122000

Загальна
Частка у
номінальна статутному
вартість
капіталі
(грн)
(у
9
10
122000000,00

100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Акції ПАТ "БАНК АВАНГАРД" перебувають в обігу на ПАТ "Фондова біржа
"Перспектива".
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Акції Банку протягом звітного періоду не перебували в обігу на зовнішніх ринках.
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: ПАТ "Фондова біржа "Перспектива" від 20 серпня 2013 року було прийнято рішення про
внесення акцій іменних простих ПАТ "БАНК АВАНГАРД" бездокументарної форми існування загальною номінальною вартістю сто двадцять два мільйона у кількості сто двадцять
дві тисячі до Біржового реєстру в котирувальний список 2-го рівня лістингу, що складає 100% від загальної кількості випуску цінних паперів.
Додаткової емісії акцій Банку протягом звітного періоду не проводилось.
Спосіб розміщення: Закрите (приватне) розміщення виключно серед акціонерів Банку.
Дострокове погашення акцій не передбачено.
Біржовий курс акцій Банку станом на 30.09.2014 року становить - 1 005.23 гривень.
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IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:
X
0
X
X
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
X
0
X
X
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
0
X
X
власним випуском):
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі
X
0
X
X
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
X
0
X
X
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
X
198
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов’язання
X
425753
X
X
Усього зобов’язань
X
425951
X
X
Опис: Банк станом на 30.09.2014 року не мав зобов'язань за кредитами, не здійснював фінансові інвестиції в
корпоративні права, не проводив випуски: облігацій, іпотечних цінних паперів, сертифікатів ФОН, інших цінних
паперів, у тому числі похідних цінних паперів.
Пояснення щодо рядка "Інші зобов'язання", який включає перелік наступних видів зобов'язань, що в наведенній вище
таблиці не відображається програмним засобом "АФР-МультиЗвіт": кошти банків - 299 376 тис. грн. ; кошти клієнтів
- 124 356 тис. грн.; резерви під невикористані відпустки - 204 тис. грн.; нараховані відрахування до ФГВО - 11,4 тис.
грн.; розрахунки з кредиторами - 696,4 тис. грн.; інші фінансові зобов'язання - 1109 тис. грн. Підсумок рядка " Інші
зобов'язання " в таблиці = 425 753 тис. Грн.

3 кв. 2014

© SMA

38690683

Звіт про фінансовий стан
(Баланс)
за

3

квартал

2014

Найменування статті

Звітний період

(тис. грн.)
Попередній період

1

2

3

1770
0
0
2230

15302
1173
0
0

208833
67331
(40063)
0
0
0
0
0
0
0
332406
0
0
0

203388
84122
(354)
0
0
0
0
0
0
0
150878
0
0
0

0
0
24

0
0
0

66
3746
16
0
110
0
0

22
2608
1
0
146
0
0

549201
228303

373518
84122

299376
25000
111315
106892
2950
105122
2950
4423
4311
1110
999

0
0
251234
251234
82311
250228
82311
0
0
0
0

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток
Кошти в інших банках, у т. ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення коштів в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
Відстрочений податковий актив
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи, у т. ч.:
резерви під інші фінансові активи
Інші активи, у т. ч.:
резерви під інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
Усього активів, у т. ч.:
в іноземній валюті
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у т. ч.:
в іноземній валюті
Кошти клієнтів, у т. ч.:
кошти юридичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:
в іноземній валюті
кошти фізичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:
в іноземній валюті
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3

квартал

Найменування статті

2014

року
Звітний період

за поточний
квартал

(тис. грн.)
Попередній період

за поточний
за
за
квартал
відповідний відповідний
наростаючим
квартал
квартал
підсумком з попереднього попереднього
початку року
року
року
наростаючим
підсумком з
початку року

1

2

3

4

5

Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з цінними паперами в торговому
портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки через прибутки або збитки
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання
фінансових активів за процентною ставкою, вищою або
нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання
фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або
нижчою, ніж ринкова
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в
інших банках
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Відрахування до резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток)

13610
(4429)
9181
248
(14)
0

29467
(6760)
22707
554
(39)
0

790
0
790
0
0
0

790
0
790
0
0
0

0
9725

0
12742

0
0

0
0

(5048)

(10437)

0

0

9124
0
0
0

25221
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

(19193)

(39709)

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
(3570)
0
453
(100)
353
0

0
0
0
0
(9794)
0
1245
(236)
1009
0

0
0
0
0
(1432)
0
(642)
0
(642)
0

0
0
0
0
(1432)
0
(642)
0
(642)
0

353

1009

(642)

(642)
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