Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
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Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2018 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових
ринках"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
35917889
4. Місцезнаходження
04107, м.Київ, Тропiнiна, 7-Г
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 585-42-42 (044) 481-00-99
6. Електронна поштова адреса
legal_dep@settlement.com.ua

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

www.settlement.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

27.07.2018
(дата)

(дата)

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

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

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 та забезпечення емітента

X

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

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
21. Примітки:
Вiдсутнi у регулярнiй промiжнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв наступнi вiдомостi
(iнформацiя):
У вiдомостях про цiннi папери емiтента вiдсутня наступна iнформацiя:
iнформацiя про облiгацiї емiтента, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуск облiгацiй та
уповноваженими органами емiтента не приймалося вiдповiдне рiшення;
iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, у зв'язку з тим що емiтент не здiйснював
випуск iнших цiнних паперiв та уповноваженими органами емiтента не приймалося вiдповiдне
рiшення;
iнформацiя про похiднi цiннi папери, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуск похiдних
цiнних паперiв та уповноваженими органами емiтента не приймалося вiдповiдне рiшення.
У вiдомостях (iнформацiї) про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента вiдсутня наступна
iнформацiя:
iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї, у зв'язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi,
що класифiкуютьcя як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня, у
зв'язку з тим, що протягом II кварталу 2018 року таке рiшення не приймалося.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть вiдсутня,у зв'язку з тим, що протягом II кварталу 2018 року таке рiшення
не приймалося.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, про конвертацiю цiнних паперiв,
про замiну управителя, про керуючою iпотекою, про трасформацiю (перетворення) iпотечних
активiв, про змiни в реєстрi забезпечення iппотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим
боргом, про iпотечне покриття, про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування
iпотечних активiв вiдсутня, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних
паперiв, iпотечних сертифiкатiв та уповноваженим органом емiтента не приймалося рiшення про
конвертацiя цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва) - ПАТ "Розрахунковий центр" не випускав цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва; висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, оскiльки проведення
огляду цiєї звiтностi вiдповiдно до законодавства не є обов'язковим.
ПАТ "Розрахунковий центр" не складає звiт про рух грошових коштiв за прямим методом.
Фiзичнi особи не надали згоди на розкриття паспортних данних, тому iнформацiя про паспортнi
данi фiзичних осiб вiдсутня.
ПАТ "Розрахунковий центр" надає промiжну скорочену фiнансову звiтнiсть за звiтний перiод
пiдготовлену вiдповiдно до МСФЗ та складену вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про порядок
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої постановою
Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.10.2011 №373.

Протягом звiтного перiоду ПАТ "Розрахунковий центр" вчинялися правочини, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть, осiб заiнтересованих у вчиненннi ПАТ "Розрахунковий центр"
правочинiв iз заiнтересованiстю.
Протягом звiтного перiоду ПАТ "Розрахунковий центр" вчинялися вiдповiднi значнi правочини,
надання згоди на вчиненння таких правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ "Розрахунковий центр"
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення, було прийнято на позачергових
загальних зборах акцiонерiв 19.01.2018 р.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 206 700 (з яких 165 акцiй облiковуються за уповноваженим
на зберiгання).
Промiжний звiт керiвництва ПАТ "Розрахунковий центр" за II квартал 2018 року
Важливi подiї, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду, та їх вплив на промiжну фiнансову
звiтнiсть
1.Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 затвердили звiти та фiнансовi результати за 2017 рiк,
обрали Наглядову Раду.
Подiя впливає на нормальну роботу ПАТ "Розрахунковий центр" як акцiонерного товариства.
2. Спостережна рада:
2.1. Розглянуто звiт Правлiння щодо дiяльностi та фiнансового стану ПАТ "Розрахунковий центр"
за перше пiврiччя 2018 року та прогнозу щодо виконання Бюджету та прийнято вiдповiднi
рiшення про коригування бюджету ПАТ "Розрахунковий центр" на 2018 рiк. Вплив подiї середнiй.
3. Правлiння:
3.1.Затверджено тимчасове положення про стрес-тестування та призначено склад Комiтету з
управлiння ризиками . Вплив подiї малий.
3.2. Остаточно затверджено та погоджено з НКЦПФР змiни до внутрiшнiх документiв щодо
запровадження в ПАТ "Розрахунковий центр" розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв,
що гарантуються гарантiйним забезпеченням без використання стовiдсоткового попереднього
депонування коштiв та/або цiнних паперiв перед укладанням правочинiв щодо цiнних паперiв .
Вплив подiї середнiй.
Опис основних ризикiв та невизначеностей.
1. Розгляд або пiдготовка до подання або розгляду парламентом законопроектiв, якi змiнюють
правовий статус ПАТ "Розрахунковий центр" на ринку цiнних паперiв та ринку банкiвських
послуг.
2. Податкове законодавство (чи буде впроваджено податок на реiнвестицiю прибутку замiсть
податку на прибуток).
3. Заборона здiйснювати бiльшiсть традицiйних банкiвських операцiй на мiжбанкiвському ринку
(триває з травня 2015 року згiдно рiшення Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду
та регулювання дiяльностi банкiв нагляду (оверсайту) платiжних систем).
Цим твердженням Правлiння та головний бухгалтер ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"
висловлює офiцiйну позицiю осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують промiжну
(квартальну) iнформацiю емiтента, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна (квартальна)
фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що
вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про важливi подiї, якi вiдбулися упродовж
промiжного (квартального) перiоду, та їх вплив на промiжну(квартальну) фiнансову звiтнiсть, а
також опис основних ризикiв та невизначеностей.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть буде складена у строки, визначенi Нацiональним банком
України та мiститиме вiдповiдну iнформацiю про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки
та збитки емiтента та юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем емiтента.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках"

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

АГ № 874540

3. Дата проведення державної
реєстрації

14.05.2008

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

206700000

6. Відсоток акцій у статутному
капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

44

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

64.19 Iншi види грошового посередництва, 58.29 Видання
iншого программного забезпечення, 63.11 Оброблення
даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з
ними дiяльнiсть

10. Органи управління підприємства

Вiдповiдно до роздiлу 8 статуту ПАТ "Розрахунковий
центр", Органами управлiння та контролю Банку є: вищий орган управлiння Банку є Загальнi збори, що
вирiшують будь-якi питання дiяльностi Банку. виконавчий орган Банку, що здiйснює поточне управлiння,
є Правлiння Банку. - орган, що здiйснює контроль за
дiяльнiстю Правлiння, захист прав вкладникiв, iнших
кредиторiв та учасникiв Банку є Рада Банку (Спостережна
рада).

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 в
іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

Нацiональний банк України
300001
32002121701026
Публiчне акцiонерне товариство
«ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНОIМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
322313
16003012165914

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

Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Банкiвська дiяльнiсть

271

06.09.2013

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис
Генеральна лiцензiя на
здiйснення валютних операцiй

Строк дiї лiцензiї необмежений.
271

Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фоондовому ринку - клiрингова
дiяльнiсть
Опис

30.09.2013

Нацiональний банк України

Необмежена

Строк дiї лiцензiї необмежений.
АЕ № 263463

03.10.2013

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Строк дiї лiцензiї необмежений.

Необмежена

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжрегiональний фондовий
союз"

2. Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

5. Опис

24917996
01032, м. Київ, вул. Вєтрова, 7-Б
Дата державної реєстрацiї товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю:
15.05.1997 року. Емiтент володiє часткою в розмiрi 96,875% вiд розмiру
статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Мiжрегiональний фондовий союз". ТОВ "МФС" створено в результатi
реогранiзацiї шляхом перетворення вiдкритого акцiонерного товариства
"Мiжрегiональний фондовий союз" вiдповiдно до рiшення позачергових
загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз"
(протокол № 1 вiд 01.06.2011 року). ТОВ "МФС" є повним
правонаступником всього майна, прав та обов'язкiв ВАТ "Мiжрегiональний
фондовий союз" (акцiї ВАТ "МФС" були придбанi ВАТ "Всеукраїнський
депозитарiй цiнних паперiв", правонаступником якого є ПАТ
"Розрахунковий центр" на вторинному ринку). Основний вид дiльностi
Товариства - 62.09 «Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i
компьютерних систем». Вiдповiдно до статуту ТОВ "МФС" Емiтент має
наступнi права стосовно управлiння: брати участь в управлiннi
Товариством, приймати рiшення про змiни статутного капiталу, брати
участь у розподiлi прибутку Товариства в обсязi та формах, передбачених
Статутом, одержувати iнформацiю стосовно дiяльностi товариства, стану
його майна, фiнансового положення, прибуткiв та збиткiв.

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення особи
на посаду
корпоративного
секретаря

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

Контактні дані: телефон та
адреса електронної пошти
корпоративного секретаря

1

2

3

4

18.02.2011

18.02.2011

Король Наталiя Юрiївна

(044) 585-42-42,
info@settlement.com.ua

Опис

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднє мiсце
роботи - приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв".
Корпоративний секретар володiє необхiдними для виконання своїх завдань знаннями та
бездоганною репутацiєю.

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3. Ідентифікаційний код
юридичної особи

Голова Правлiння
Шаповал Юрiй Iванович
д/н

4. Рік народження

1973

5. Освіта

Вища

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

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

24
В.о. голови Правлiння публiчного акцiонерного товариства
"Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на
фiнансових ринках".
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних. Протягом звiтного перiоду змiни у персональному складi
посадових осiб не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член Правлiння
Константiнов Олексiй Анатолiйович
д/н

4. Рік народження

1965

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

26

Заступник голови Правлiння публiчного акцiонерного
7. Найменування підприємства
товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на
та попередня посада, яку займав
фiнансових ринках"
8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних. Протягом звiтного перiоду змiни у персональному складi
посадових осiб не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член Правлiння - вiдповiдальний працiвник банку за проведення
фiнансового монiторингу

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

Потапов Володимир Георгiйович
д/н

4. Рік народження

1967

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

29

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

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

начальник служби фiнансового монiторингу публiчного
акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках".
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних. Протягом звiтного перiоду змiни у персональному складi
посадових осiб не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Головний бухгалтер
Висоцька Свiтлана Василiвна
д/н

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

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

8. Опис

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

23
Головний бухгалтер, Член Правлiння публiчного акцiонерного
товариства "БАНК АВАНГАРД".
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних. Протягом звiтного перiоду змiни у персональному складi
посадових осiб не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова Спостережної ради
Супрун Андрiй Володимирович
д/н

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища

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

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

13
Начальник Депозитарного вiддiлу АТ "ОТП Банк". Обiймає
посаду начальника Управлiння Депозитарної дiяльностi
Нацiонального банку України.
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних. Протягом звiтного перiоду змiни у персональному складi
посадових осiб не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член Спостережної ради
Манжуловський Святослав Всеволодович
д/н

юридичної особи
4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

20

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

Начальник Вiддiлу корпоративних прав, Департамент з
корпоративних питань Нацiонального банку України. Обiймає
посаду начальника Вiддiлу корпоративних прав Нацiонального
банку України.

8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних. Протягом звiтного перiоду змiни у персональному складi
посадових осiб не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

Член Спостережної ради
Миндаугас Бакас
д/н

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

22

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

Президент (Голова Правлiння) Центрального депозитарiю
Литви. Обiймає посаду голови Правлiння публiчного
акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України".

8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних. Протягом звiтного перiоду змiни у персональному складi
посадових осiб не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

Член Спостережної ради
Мiтюков Iгор Олександрович
д/н

4. Рік народження

1952

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

43

Обiймає посади: Старший радник (поза штатом) ТОВ "Морган
7. Найменування підприємства Стенлi Україна"; Генеральний директор ГО "Iнститут фiнансової
та попередня посада, яку займав
полiтики"; Голова Наглядової ради публiчного акцiонерного
товариства "Нацiональний депозитарiй України".
8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних. Протягом звiтного перiоду змiни у персональному складi
посадових осiб не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада

Член Спостережної ради

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

Селякова Наталiя Миколаївна
д/н

4. Рік народження

1973

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

22

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

Обiймає посади: керiвник групи банкiвського та фiнансового
права ТОВ "Дентос Юроп"; член Наглядової ради публiчного
акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України".

8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних. Протягом звiтного перiоду змiни у персональному складi
посадових осiб не вiдбувалися. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ
ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI"
Приватне акціонерне товариство
25642478
01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 48,50А

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

1973

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

25.02.2016

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

9. Опис

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

+380 (044) 490-90-00 Факс: +380 (44) 490-90-01
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК" надає послуги з аудиту окремої та
консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «Розрахунковий центр»,
пiдготовлених вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв Фiнансової
звiтностi («МСФЗ»). Мета проведення аудиту полягає у висловленнi
думки про зазначену фiнансову звiтнiсть.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПIНIНА, будинок 7Г

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

д/н

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

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

0445910440 0445910440
депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
ПАТ "НДУ" надає ПАТ "Розрахунковий центр" послуги щодо ведення
рахунку в цiнних паперах емiтента, обслуговування операцiй емiтента
щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування
та обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних
паперiв. Крiм того, надає послуги щодо облiку на рахунку у цiнних
паперах цiнних паперiв, якi використовуються Розрахунковим центром
для створення системи управлiння ризиками та гарантiй з виконання
зобов'язань за договорами щодо цiнних паперiв (клiрингове
забезпечення), цiнних паперiв, права на якi та права за якими
перейшли до Розрахункового центру при виконаннi Розрахунковим
центром функцiй центрального контрагента, цiнних паперiв, права на
якi та права за якими належать Розрахунковому центру.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДОВIРА КАСТОДI
БРОК"
Товариство з обмеженою відповідальністю
37686943
04050, м.Київ, вул. Глибочицька, буд. 29/31

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

2188

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

24.12.2015

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

(044)2217968 (044) 2217968
депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
надає послуги щодо вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних
паперах ПАТ "Розрахунковий центр".
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДОВIРА АСТОДI БРОК"
Товариство з обмеженою відповідальністю
37686943
04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 29/31

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

112

6. Дата видачі ліцензії або

16.02.2017

іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

(044) 2217968 (044) 2217968
брокерьска дiяльнiсть, дилерська дiяльнiсть
Надає послуги з брокерського облсуговування
Адвокатське об'єднання "ПРАВОЗАХИСТ"
Інші організаційно-правові форми
39809932
м.Київ, вул. Предславинська, буд. 34, кiм. 23-А
д/в

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

(044) 2858567 (044) 2858567
дiяльнiсть у сферi права
Надає послуги по здiйсненню правового обслуговування ПАТ
"Розрахунковий центр"
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Орган державної влади
00032106
01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ IНСТИТУТСЬКА, будинок 9
д/в

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей

0-800-505-240 0-800-505-240
послуги депозитарiю Нацiонального банку України
Послуги з ведення рахунку в цiнних паперах
"НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"ОРАНТА"
Публічне акціонерне товариство
00034186
02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНIВСЬКА, будинок 7-Д
д/в

вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

0445375801 0445375802
Послуги страхування
Послуги страхування орендованого майна

VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
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)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ 73/1/2017

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000046577

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000

206700

206700000

100

1

05.07.2017

Опис

Простi iменнi акцiї Банку включенi до бiржового списку ПАТ Фондова бiржа "Перспектива" (за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв).
Фактiв лiстингу/делiстингу за звiтний перiод не було.

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

Дата
виникнення

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

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними
паперами

X

6129

X

X

за облігаціями (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

6129

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

3136

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та
забезпечення

X

383274

X

X

Усього зобов'язань та
забезпечень

X

392539

X

X

у тому числі:

Опис:

В рядок "Iншi зобов"язання" вiдповiдно до Звiту про фiнансовий стан Банку станом на
30.06.2018 р.включено: Кошти банкiв 83 204 тис.грн., Кошти клiєнтiв 296 544 тис.грн.,
Iншi зобов"язання 3 526 тис.грн.

6. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

1

1

2

07.05.2018

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

3

Наглядова Рада
(Спостережна Рада,
Рада банку)

Співвідношення
ринкової вартості
Ринкова
майна або послуг,
вартість
Вартість активів
що є предметом
майна або
емітента за даними
правочину, до
послуг, що
останньої річної
вартості активів
є
фінансової
емітента за даними
предметом
звітності (тис. грн)
останньої річної
правочину
фінансової
(тис. грн)
звітності (у
відсотках)
4

11977.875

5

263238.151

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства,
інформації в
на якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

9

4.5502

ПАТ "Розрахунковий центр"
зобов’язується передати, а
публiчне акцiонерне
товариство "Нацiональний
депозитарiй України" (далi ПАТ "НДУ") зобов’язується
прийняти в строкове платне
користування примiщення
загальною площею 1 368,90
(одна тисяча триста
шiстдесят вiсiм цiлих
дев’ять десятих) квадратних
метрiв, що розташоване за
адресою: м. Київ, вулиця
Тропiнiна, будинок 5-В.

08.05.2018

www.settlement.com.ua

Зміст інформації:
07.05.2018 року на засiданнi Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) ПАТ "Розрахунковий центр" (далi - Рада Банку) було прийнято рiшення про надання згоди на
вчиненння правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Предмет правочину: ПАТ "Розрахунковий центр" зобов’язується передати, а публiчне акцiонерне
товариство "Нацiональний депозитарiй України" (далi - ПАТ "НДУ") зобов’язується прийняти в строкове платне користування примiщення загальною площею 1 368,90
(одна тисяча триста шiстдесят вiсiм цiлих дев’ять десятих) квадратних метрiв, що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 5-В.
Особи, заiнтересованi у вчиненнi правочину, iз зазначенням ознак заiнтересованостi: ПАТ "НДУ" (код ЄДРПОУ 30370711, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, 04071, вул.
Нижнiй Вал, 17/8) буде виступати стороною правочину та є юридичною особою в якiй посадовi особи ПАТ «НДУ» є члени Ради Банку (Миндаугас Бакас, Манжуловський
Святослав Всеволодович, Мiтюков Iгор Олександрович, Селякова Наталiя Миколаївна). Миндаугас Бакас є членом Ради Банку та головою Правлiння ПАТ «НДУ» юридична особа, яка буде виступати стороною правочину.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 11977875 грн. Вартiсть активiв за даними останньої

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

1

2

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

3

Співвідношення
ринкової вартості
Ринкова
майна або послуг,
вартість
Вартість активів
що є предметом
майна або
емітента за даними
правочину, до
послуг, що
останньої річної
вартості активів
є
фінансової
емітента за даними
предметом
звітності (тис. грн)
останньої річної
правочину
фінансової
(тис. грн)
звітності (у
відсотках)
4

5

6

Предмет правочину

7

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства,
інформації в
на якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

8

9

рiчної фiнансової звiтностi: 263238151,25 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:4,5502%. Строк оренди складає 35 мiсяцiв.

2

13.07.2018

Наглядова рада
(Спостережна рада,
Рада банку)

11977.875

263238.151

4.5502

ПАТ "Розрахунковий центр"
надає згоду на здiйснення
ПАТ "НДУ" змiн об’єкту
оренди, а саме робiт з
ремонту/невiдокремлюваних
полiпшень примiщень
загальною площею 1
368,90кв.м., а публiчне
акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй
України" (далi - ПАТ
"НДУ") зобов’язується
зробити
ремонт/невiдокремлюваних
полiпшень примiщень
загальною площею 1 368,90
(одна тисяча триста
шiстдесят вiсiм цiлих
дев’ять десятих) квадратних
метрiв, що розташоване за
адресою: м. Київ, вулиця
Тропiнiна, будинок 5-В.

16.07.2018

www.settlement.com.ua

Зміст інформації:
13.07.2018 на засiданнi Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) ПАТ "Розрахунковий центр" (далi - Рада Банку) було прийнято рiшення про надання згоди на
вчиненння правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Предмет правочину: ПАТ "Розрахунковий центр" надає згоду на здiйснення ПАТ "НДУ" змiн об’єкту
оренди, а саме робiт з ремонту/невiдокремлюваних полiпшень примiщень загальною площею 1 368,90кв.м., а публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

1

2

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

3

Співвідношення
ринкової вартості
Ринкова
майна або послуг,
вартість
Вартість активів
що є предметом
майна або
емітента за даними
правочину, до
послуг, що
останньої річної
вартості активів
є
фінансової
емітента за даними
предметом
звітності (тис. грн)
останньої річної
правочину
фінансової
(тис. грн)
звітності (у
відсотках)
4

5

6

Предмет правочину

7

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства,
інформації в
на якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

8

9

України" (далi - ПАТ "НДУ") зобов’язується зробити ремонт/невiдокремлюваних полiпшень примiщень загальною площею 1 368,90 (одна тисяча триста шiстдесят вiсiм
цiлих дев’ять десятих) квадратних метрiв, що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 5-В.
Особи, заiнтересованi у вчиненнi правочину, iз зазначенням ознак заiнтересованостi: ПАТ "НДУ" (код ЄДРПОУ 30370711, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, 04107,
м.Київ, вул. Тропiнiна, будинок 7Г) буде виступати стороною правочину та є юридичною особою в якiй посадовi особи ПАТ «НДУ» є члени Ради Банку (Миндаугас Бакас,
Манжуловський Святослав Всеволодович, Мiтюков Iгор Олександрович, Селякова Наталiя Миколаївна). Миндаугас Бакас є членом Ради Банку та головою Правлiння ПАТ
«НДУ» - юридична особа, яка буде виступати стороною правочину.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:11977875 грн. Вартiсть активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi: 263238151,25 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4.5502. Строк оренди складає 35 мiсяцiв.

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 30.06.2018 (число, місяць, рік)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

880

2076

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж

80349

Цінні папери в портфелі банку до погашення

448618

165319

42737

43144

131

131

51659

50731

2230

1837

626801

263238

Кошти банків

83204

596

Кошти клієнтів

296544

40314

2859

903

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи
вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів:
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання

Інші зобов'язання

9932

9599

392539

51412

206700

206700

27562

5126

Усього власного капіталу

234262

211826

Усього зобов'язань та власного капіталу

626801

263238

Субординований борг
Зобов'язання групи вибуття
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань:
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці
Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал
Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка

Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть ПАТ "Розрахунковий центр" станом на 30 червня 2018 р.
розмiщена на сайтi www.settlement.com.ua
Затверджено до випуску та підписано
25.07.2018

року

Голова правління

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

С.В. Висоцька (044) 585-42-42
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер С.В. Висоцька (044) 585-42-42
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

Процентні доходи

32949

9587

Процентні витрати

-13

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

32936

9587

-60

-58

32876

9529

Комісійні доходи

377

394

Комісійні витрати

-18

-53

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

-265

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

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти

3

8

-25

1

-310

-88

8296

4705

-13442

-13847

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
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку на продаж
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку до погашення
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування

27492

648

Витрати на податок на прибуток

-5056

-216

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

22436

432

22436

432

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток
чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у
прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових
потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими
статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст
показників

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими
статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи
збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в
прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік

22436

432

22436

432

22436

432

108.54

2.82

108.54

2.82

Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію за рік

Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть ПАТ "Розрахунковий центр" станом на 30 червня
2018 р. розмiщена на сайтi www.settlement.com.ua
Затверджено до випуску та
підписано
25.07.2018

року

Голова правління

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

С.В. Висоцька (044) 585-42-42
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

С.В. Висоцька (044) 585-4242
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2 квартал 2018 року
Належить власникам материнської компанії
Найменування
статті

1
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
Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього сукупного
доходу:

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

3

153100

4

5

6

7

8

-404

Х

9

152696

10

11

152696

прибуток/(збиток)
за рік

5530

5530

5530

53600

53600

211826

211826

інший сукупний
дохід
Амортизація
резерву
переоцінки
основних засобів
або реалізований
результат
Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів
Незареєстрований
статутний капітал
Операції з
акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість

53600

емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок на

206700

5126

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

22436

22436

22436

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

206700

27562

234262

Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть ПАТ "Розрахунковий центр" станом на 30 червня 2018 р. розмiщена на сайтi
www.settlement.com.ua
Затверджено до випуску та підписано
25.07.2018

року

Голова правління

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

С.В. Висоцька (044) 585-42-42
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

С.В. Висоцька
(підпис, ініціали, прізвище)

234262

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примiток немає
Затверджено до випуску та
підписано
25.07.2018

року

Голова правління

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

С.В. Висоцька (044) 585-42-42
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

С.В. Висоцька
(підпис, ініціали,
прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2 квартал 2018 року

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

4

27492

648

1335

1218

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів

60

57

Амортизація дисконту/(премії)

910

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

265

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

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)

1956

297

Нараховані витрати

333

786

296

-252

28735

2160

-767

-100

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів
Чисте зменшення (збільшення) інших активів

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

82608

71247

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

256230

143061

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності

31065
366806

247433

-3146

-216

363660

247217

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

-80000

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

-283000

24041

-892

-304

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів

6
-964

-186

-364856

23557

Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій

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

-1196

270774

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

2076

2331

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

2076

2331

Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть ПАТ "Розрахунковий центр" станом на 30 червня
2018 р. розмiщена на сайтi www.settlement.com.ua
Затверджено до випуску та
підписано
25.07.2018

року

Голова правління

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

С.В. Висоцька (044) 585-42-42
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

С.В. Висоцька
(підпис, ініціали,
прізвище)

Примітки
до проміжного скороченого звіту
за 2 квартал 2018 року
№
з/п

Текст примітки
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1. Iнформацiя про банк Промiжну скорочену фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства
«Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (далi – «ПАТ «Розрахунковий
центр» або «Банк») за шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня 2018 року, затверджено до випуску
27 липня 2018 року. Мiсцезнаходження Банку. Україна, 04107, мiсто Київ, вулиця Тропiнiна, 7-Г. Країна, у
якiй зареєстровано Банк. Україна. Найменування та мiсцезнаходження материнської компанiї,
найменування найбiльшої материнської компанiї групи. ПАТ «Розрахунковий центр» не входить до складу
зареєстрованої банкiвської групи i, вiдповiдно, не має материнського банку. Проте, вiдповiдно до Закону
України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Банк є дочiрньою компанiєю по вiдношенню до
Нацiонального банку України (м. Київ, вул. Iнститутська, буд. 9), який є власником 83,55% статутного
капiталу Банку. Органiзацiйно-правова форма Банку: Публiчне акцiонерне товариство. Опис характеру
операцiй Банку та його основних видiв дiяльностi. ПАТ «Розрахунковий центр» – iнфраструктурний
елемент фiнансового ринку України, створення якого передбачено нормами Закону України «Про
депозитарну систему України». ПАТ «Розрахунковий центр» утворено на базi Приватного акцiонерного
товариства «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» (далi – ПрАТ «ВДЦП»). Виключною
компетенцiєю ПАТ «Розрахунковий центр» є проведення грошових розрахункiв за правочинами щодо
цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею,
якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цiнних паперiв проти оплати». ПАТ
«Розрахунковий центр» забезпечує виплату доходу за цiнними паперами, номiнальної вартостi при
погашеннi цiнних паперiв та при здiйсненнi емiтентом iнших корпоративних операцiй, у тому числi за
тими цiнними паперами, що розмiщенi та обертаються за межами України. ПАТ «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 6 вересня 2013 року,
Генеральну лiцензiю на здiйснення валютних операцiй №271 вiд 30 вересня 2013 року у порядку,
встановленому Нацiональним банком України, та лiцензiю Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – клiрингової дiяльностi.
ПАТ «Розрахунковий центр» має сучасну iнфраструктуру, яка забезпечує ефективне виконання всього
спектру послуг. Iнфраструктура передбачає наявнiсть вiдповiдного технологiчного примiщення, належних
засобiв зв’язку, засобiв захисту iнформацiї, сучасного програмно-технологiчного комплексу. ПАТ
«Розрахунковий центр» забезпечує здiйснення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв,
укладеними на фондових бiржах та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом
«поставка цiнних паперiв проти оплати». Для здiйснення таких розрахункiв, Розрахунковий центр
вiдкриває та веде грошовi рахунки учасникiв фондового ринку, а також здiйснює клiринг за договорами
щодо цiнних паперiв, у вiдповiдностi до вимог закону, Положення про клiрингову дiяльнiсть та внутрiшнiх
документiв. Види дiяльностi Банку за КВЕД-2010: • 64.19 Iншi види грошового посередництва; • 58.29
Видання iншого программного забезпечення; • 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на вебвузлах i пов’язана з ними дiяльнiсть; • 66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг (крiм
страхування та пенсiйного забезпечення). Банк проводить банкiвськi операцiї, передбаченi його Статутом,
на пiдставi банкiвської лiцензiї та iнших лiцензiй i дозволiв. На пiдставi банкiвської лiцензiї №271 вiд 6
вересня 2013 року Банк має право надавати банкiвськi послуги визначенi частиною третьою статтi 47
Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть», а саме: 1) залучення у вклади (депозити) коштiв вiд
необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб; 2) вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських)
рахункiв клiєнтiв; 3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв
вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик. На пiдставi генеральної лiцензiї на здiйснення
валютних операцiй № 271 вiд 30 вересня 2013 року Банк має право здiйснювати наступнi валютнi операцiї:
1) неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; 2) ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв)
в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; 3) ведення кореспондентських
рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; 4) ведення кореспондентських рахункiв
банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; 5) вiдкриття кореспондентських рахункiв в
уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; 6) вiдкриття
кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; 7)

торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцiй з готiвковою iноземною
валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти
банкiв i агентiв); 8) торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках. Банк має лiцензiю Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АЕ №263463 вiд 3 жовтня 2013 року на провадження
професiйної дiяльностi на фондовому ринку – клiрингової дiяльностi. Банк при провадженнi клiрингової
дiяльностi може виступати учасником бiржових торгiв без лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi
на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами. Клiрингова дiяльнiсть Банку включає: 1)
дiяльнiсть з визначення зобов’язань, що пiдлягають виконанню за правочинами щодо цiнних паперiв; 2)
облiк прав та зобов‘язань учасникiв клiрингу, їх клiєнтiв та Центрального контрагента (якщо клiринг
здiйснюється за участю Центрального контрагента) за правочинами щодо цiнних паперiв, облiк iнформацiї
про кошти, цiннi папери, що заблокованi для виконання цих правочинiв, а також облiк внескiв учасникiв
клiрингу до гарантiйного фонду; 3) пiдготовка документiв (iнформацiї) для проведення розрахункiв; 4)
виконання функцiй Центрального контрагента; 5) створення системи гарантiй з виконання зобов’язань за
правочинами щодо цiнних паперiв. Банк, крiм надання фiнансових послуг, має право здiйснювати також
дiяльнiсть щодо: • iнвестицiй; • випуску власних цiнних паперiв; • надання консультацiйних та
iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових послуг. Банк з метою виконання функцiй
Центрального контрагента також може здiйснювати: • професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку –
брокерську дiяльнiсть; • професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку – дилерську дiяльнiсть. Вiдповiдно до
Рiшення комiсiї з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайта) платiжних систем,
затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України №215 вiд 8 травня 2015 року, Банку
було обмежено здiйснення операцiй щодо: • розмiщення коштiв на кореспондентських рахунках в
нацiональнiй валютi в iнших банках (крiм кореспондентського рахунку в Нацiональному банку України; •
розмiщення коштiв в iнших банках шляхом надання кредитiв, розмiщення депозитiв; • придбання цiнних
паперiв (крiм операцiй з казначейськими та iншими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним
банком України, та цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України). Станом на 30 червня
2018 року дане обмеження було чинним. Стратегiчна мета Банку. Стратегiчною метою Банку є досягнення
позицiй фiнансово стiйкого Банку, сфокусованого на наданнi банкiвських послуг високого рiвня якостi i
технологiчностi цiльовим групам клiєнтiв, а також власний розвиток та отримання прибутку. Дата звiтностi
та звiтний перiод. Станом на кiнець дня 30 червня 2018 року. Звiтний перiод 1 сiчня 2018 року – 30 червня
2018 року. Валюта звiтностi. Українська гривня. Банк веде свої бухгалтерськi записи в українськiй гривнi.
На основi економiчної сутностi операцiй та обставин дiяльностi Банк визначив українську гривню в якостi
функцiональної валюти. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, нiж нацiональна, розглядаються як
операцiї в iноземних валютах. Валютою подання фiнансової звiтностi також визначена українська гривня.
Одиниця вимiру. Тисяча гривень (якщо не вказано iнше). Участь Банку у Фондi гарантування вкладiв
фiзичних осiб. Станом на 30 червня 2018 року (на кiнець дня) Банк зареєстрований як учасник Фонду
гарантування вкладiв фiзичних осiб 12 вересня 2013 року за номером 233, про що отримано свiдоцтво
учасника Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб за номером 224. Частка керiвництва в акцiях Банку.
Частка керiвництва в статутному капiталi Банку вiдсутня (керiвництво не володiє акцiями Банку). Iстотна
участь у Банку. Згiдно з даними реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Розрахунковий центр»
власником iстотної участi у Банку є Нацiональний Банк України, код ЄДРПОУ 00032106,
мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Iнститутська, буд. 9, що володiє 172 696 штук простих iменних акцiй
Банку, що становить 83,55 % вiд загальної кiлькостi акцiй. Частка в статутному капiталi iноземних
iнвесторiв. Банк не є банком з iноземним капiталом. Будь-якi змiни в цiй iнформацiї, що вiдбулися
порiвняно з попередньою датою балансу. За звiтний промiжний перiод станом на кiнець дня 30 червня 2018
року суттєвих змiн у зазначенiй iнформацiї не вiдбувалось. У звiтному промiжному перiодi не дiяли нiякi
обмеження щодо володiння активами Банку. Ця окрема фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску
керiвництвом Банку 25 липня 2018 року.
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2. Операцiйне середовище Протягом останнiх рокiв Україна знаходилась у станi полiтичних та
економiчних потрясiнь. Крим, автономна республiка у складi України, був фактично анексований
Росiйською Федерацiєю. У 2016-2018 роках триває збройний конфлiкт iз сепаратистами у окремих районах
Луганської та Донецької областей. Цi подiї призвели до зростання рiвня iнфляцiї, девальвацiї нацiональної
валюти щодо основних iноземних валют, зменшення ВВП, нелiквiдностi та волатильностi фiнансових
ринкiв. У першому пiврiччi 2018 року українська економiка продовжувала вiдновлюватись вiд економiчної
та полiтичної кризи попереднiх рокiв, що призвело до поступового зростання реального ВВП i стабiлiзацiї
нацiональної валюти. Свiтовий банк оновив свiй прогноз по Українi i зазначає, що за пiдсумками першого
пiврiччя 2018 року ВВП України за 12 мiсяцiв 2018 року складе бiльше $120 млрд. Сприятливi
макроекономiчнi тенденцiї забезпечили стабiльну роботу банкiвського сектору. Банкiвський сектор
працював у першому пiврiччi 2018 року без помiтних потрясiнь, макроекономiчна ситуацiя була
сприятливою завдяки вищим темпам економiчного зростання, вiдсутностi шокiв на валютному ринку та

подальшому уповiльненню iнфляцiї. За оцiнками Нацiонального банку за останнi пiвроку знизилися
кредитний ризик та ризик прибутковостi банкiвського сектору. Ризик лiквiдностi залишається низьким.
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3. Основи подання фiнансової звiтностi Ця окрема промiжна фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за шестимiсячний перiод, що завершився 30
червня 2018 року в доповнення до консолiдованої фiнансової звiтностi Банку згiдно з МСФЗ, для подання
до Нацiонального банку України на виконання вимог Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення
фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України
№373, 10 листопада 2011 року, iз змiнами та доповненнями. Ця окрема промiжна фiнансова звiтнiсть
повинна розглядатись разом iз консолiдованою фiнансовою звiтнiстю, яка може бути отримана на
офiцiйному сайтi Банку. Ця окрема промiжна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення щодо
здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi i що Банк продовжуватиме свою
дiяльнiсть у найближчому майбутньому. Керiвництво має намiр у подальшому продовжувати дiяльнiсть
Банку в Українi. На думку Керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Банку продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є доречним. Як зазначено у Примiтцi 1, у травнi 2015 року
Нацiональний банк України суттєво обмежив перелiк активних операцiй, здiйснення яких дозволене Банку.
Станом на 30 червня 2018 року дане обмеження лишалось чинним. Ця фiнансова звiтнiсть була складена на
основi принципу первiсної вартостi. Ця фiнансова звiтнiсть включає лише звiтнiсть Банку за промiжний
перiод, що закiнчився 30 червня 2018 року. Банк також складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
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4. Грошовi кошти та їх еквiваленти 30 червня 2018 року 31 грудня 2017 року Кошти в Нацiональному банку
України 880 1 984 Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках України 86 118
Резерви за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках (86) (26) Усього грошових коштiв та їх
еквiвалентiв 880 2 076 Станом на 30 червня 2018 року та 31 грудня 2017 року грошовi кошти та їх
еквiваленти складаються з коштiв, розмiщених на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку
України, та коштiв, розмiщених на кореспондентських рахунках в iнших банках. Станом на 30 червня 2018
року та 31 грудня 2017 року кореспондентськi рахунки вiдкритi в одному банку. Станом на 30 червня 2018
року та 31 грудня 2017 року грошовi кошти та їх еквiваленти непростроченi. Кредитна якiсть коштiв,
розмiщених в Нацiональному банку України, обмежена суверенним рейтингом України станом на 31
червня 2018 року та 31 грудня 2017 року.

5

5. Iнвестицiї в цiннi папери 30 червня 2018 року 31 грудня 2017 року Депозитнi сертифiкати, емiтованi
Нацiональним банком України 448 815 165 319 Облiгацiї внутрiшньої державної позики (ОВДП) 80 614 Уцiнка ОВДП (265) - Усього депозитних сертифiкатiв, емiтованих Нацiональним банком України та
ОВДП, за мiнусом резервiв пiд знецiнення 529 164 165 319 Станом на 30 червня 2018 року та 31 грудня
2017 року депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України та ОВДП, непростроченi.
Кредитна якiсть депозитних сертифiкатiв, емiтованих Нацiональним банком України та ОВДП, обмежена
суверенним рейтингом України станом на 30 червня 2018 року та 31 грудня 2017 року.
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6. Iнвестицiї в дочiрнi компанiї Станом на 30 червня 2018 року Банк мав iнвестицiї в наступнi дочiрнi
компанiї. Частка власностi/акцiй, якi беруть участь у голосуваннi, (%) Назва Країна здiйснення операцiйної
дiяльностi 30 червня 2018 року 31 грудня 2017 року Вид дiяльностi ТОВ «Мiжрегiональний фондовий
союз» (дочiрнє пiдприємство) Україна 96,875% 96,875% Дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i
компьютерних систем ДП «Технiчний центр «МФС» (дочiрнє пiдприємство) Україна 96,875% 96,875%
Розробка програмного забезпечення У 2015 роцi Банк визнав знецiнення iнвестицiї в дочiрнi компанiї у
сумi, що дорiвнювала її балансовiй вартостi. Вiдповiдно, станом на 30 червня 2018 року балансова вартiсть
iнвестицiй в дочiрнi компанiї Банку дорiвнювала нулю. Станом на кiнець дня 30 червня 2018 року ТОВ
«Мiжрегiональний фондовий союз» володiло 100% статутного капiталу ДП «Технiчний центр «МФС».
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7. Основнi засоби та нематерiальнi активи Земельнi дiлянки Будiвлi та споруди Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнстру-менти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Iншi матерiа-льнi
необоро-тнi активи Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiа-льнi активи Нематерiальнi активи Усього Балансова вартiсть на 31 грудня 2016 року 5 025 83 073 947 143 61 252 - 242 5 295 95
038 Первiсна вартiсть 5 025 89 813 4 833 831 1 808 741 769 242 6 941 111 003 Знос на кiнець попереднього
перiоду (на початок звiтного перiоду) - (6 740) (3 886) (688) (1 747) (489) (769) - (1 646) (15 965)
Надходження - - 689 - 58 - 50 148 147 1 092 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та
вдосконалення нематерiальних активiв - - 123 - - 14 - - 1 069 1 206 Вибуття: - - (5) (84) - (3) - (390) (449)
(931) Вибуття первiсної вартостi - - (169) (636) (146) (8) (46) (390) (767) (2 162) Вибуття зносу - - 164 552
146 5 46 - 318 1 231 Амортизацiйнi вiдрахування - (812) (323) (39) (31) (40) (50) - (545) (1 840) Переведення
до групи «Iнвестицiна нерухомiсть» (первiсна вартiсть) - (46 446) - - - - - - - (46 446) Переведення до групи
«Iнвестицiна нерухомiсть» (знос) - 2 612 - - - - - - - 2 612 Балансова вартiсть на 31 грудня 2017 року 5 025 38

427 1 431 20 88 223 - - 5 517 50 731 Первiсна вартiсть 5 025 43 367 5 476 195 1 720 747 773 - 7 390 64 693
Знос на кiнець звiтного перiоду - (4 940) (4 045) (175) (1 632) (524) (773) - (1 873) (13 962) Надходження - - - - 55 - - - 55 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв 248 - - - 42 - 547 964 1 801 Вибуття: - - - - - - - - - - Вибуття первiсної вартостi - - - - - - - - - - Вибуття зносу - - - - - - - - - Амортизацiйнi вiдрахування - (379) (198) (11) (12) (22) - - (306) (928) Переведення до групи
«Iнвестицiна нерухомiсть» (первiсна вартiсть) - - - - - - - - - - Переведення до групи «Iнвестицiна
нерухомiсть» (знос) - - - - - - - - - - Балансова вартiсть на 30 червня 2018 року 5 025 38 296 1 233 9 76 298 547 6 175 51 659 Первiсна вартiсть 5 025 43 615 5 476 195 1 720 844 773 547 8 354 66 549 Знос на кiнець
звiтного перiоду - (5 319) (4 243) (186) (1 644) (546) (773) - (2 179) (14 890) Банк станом на 30 червня 2018
року не має: • основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння,
користування та розпорядження; • оформлених у заставу основних засобiв та нематерiальних активiв; •
основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж; • основних засобiв, що тимчасово не
використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо); • нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження
права власностi. Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення Промiжного скороченого звiту про
фiнансовий стан.
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8. Iнвестицiйна нерухомiсть 30 червня 2018 року 31 грудня 2017 року Первiсна вартiсть 46 446 46 446 Знос
на кiнець звiтного перiоду (3 709) (3 302) Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 42 737 43 144
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9. Iншi активи Таблиця 9.1. Iншi активи 30 червня 2018 року 31 грудня 2017 року Нарахованi доходи за
клiрингове обслуговування 678 865 Нарахованi доходи за розрахункове обслуговування 57 60 Нарахованi
доходи вiд оперативного лiзингу 331 208 Простроченi нарахованi доходи 75 72 Передоплата за послуги та
товари 81 338 Витрати майбутнiх перiодiв 1 226 289 Запаси матерiальних цiнностей в пiдзвiтi у
вiдповiдальних осiб 4 5 Аванси працiвникам на вiдрядження 42 - Дебiторська заборгованiсть за податками
та обов’язковими платежами, крiм податку на прибуток 136 90 Резерв пiд iншi активи (400) (90) Усього
iнших активiв за мiнусом резервiв 2 230 1 837 Таблиця 9.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших
активiв за шестимiсячний перiод , що закiнчився 30 червня 2018 року Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги Нарахованi несплаченi доходи Усього Залишок станом
на початок перiоду - (1) (89) (90) Змiна резерву пiд знецiнення протягом перiоду - (320) 10 (310) Залишок
станом на кiнець перiоду - (321) (79) (400) Таблиця 9.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв
за шестимiсячний перiод , що закiнчився 30 червня 2017 року Рух резервiв Дебiторська заборгова-нiсть з
придбання активiв Передоплата за послуги Нарахованi несплаченi доходи Усього Залишок станом на
початок перiоду (2) (18) (180) (200) Змiна резерву пiд знецiнення протягом перiоду 2 13 (104) (88) Залишок
станом на кiнець перiоду - (5) (284) (289)
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10. Кошти банкiв 30 червня 2018 року 31 грудня 2017 року Кошти банкiв в розрахунках 82 987 113
Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв 217 483 Усього коштiв банкiв 83 204 596
Станом на 30 червня 2018 року та 31 грудня 2017 року Банк не мав невиконаних зобов'язань за основною
сумою боргу та процентiв за ним, не надавав в заставу активи для забезпечення своїх зобов’язань за
отриманими коштами вiд iнших банкiв. Сума нарахованих i несплачених витрат за коштами банкiв станом
на 30 червня 2018 року та 31 грудня 2017 року вiдсутня.

11

11.Кошти клiєнтiв 30 червня 2018 року 31 грудня 2017 року Поточнi рахунки 283 758 10 681 Кошти
клiєнтiв в розрахунках 12 786 29 633 Усього коштiв клiєнтiв 296 544 40 314 Сума нарахованих i
несплачених витрат за коштами клiєнтiв станом на 30 червня 2018 та 31 грудня 2017 року вiдсутня.
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12. Iншi зобов'язання 30 червня 2018 року 31 грудня 2017 року Кредиторська заборгованiсть за цiнними
паперами 6 129 6 439 Забезпечення оплати вiдпусток працiвникiв Банку 1 641 1 478 Кредиторська
заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 200 98 Кредиторська заборгованiсть за послуги 30 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 277 209 Доходи
майбутнiх перiодiв 796 503 Iншi зобов’язання - 13 Резерви за зобов’язаннями 859 859 Усього iнших
зобов'язань 9 932 9 599 Станом на 30 червня 2018 року резерви за зобов’язаннями сформованi Банком за
справою, що знаходиться у провадженнi судiв за майновими вимогами до Банку. Зазначена справа є
трудовим спором про визнання звiльнення з посади працiвника Банку незаконним, поновлення на посадi та
стягнення з Банку на користь працiвника середньої заробiтної плати за час вимушеного прогулу, а також
стягення моральної шкоди. У зв’язку з тим, що Банк оцiнює ризик програшу даної справи, як високий, в
результатi чого можуть бути понесенi суттєвi збитки, Банком було сформовано резерв пiд ймовiрнi судовi
зобов’язання згiдно МСФЗ 37 «Резерви, умовнi зобов’язання та умовнi активи»
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13. Статутний капiтал, резервнi та iншi фонди Станом на 30 червня 2018 року статутний капiтал Банку був
подiлений на 206 700 простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi iснування, номiнальною вартiстю 1
000 гривень кожна. Усi акцiї повнiстю сплаченi. Простi iменнi акцiї надають їх власникам однаковi права.

Обмеження за акцiями вiдсутнi. Опцiони та контракти з продажу вiдсутнi. Станом на 30 червня 2018 року
всi акцiї Банку, якi знаходяться в обiгу, були повнiстю сплаченi. Одна акцiя дає право її власниковi на один
голос пiд час вирiшення питань на Загальних зборах акцiонерiв Банку, право на отримання дивiдендiв в
розмiрi, визначеному на щорiчних Загальних зборах акцiонерiв, право на отримання частини майна Банку у
разi його лiквiдацiї пропорцiйно вартостi акцiй, що належать акцiонеровi, та iншi права, встановленi
Статутом Банку та законодавством України. Протягом промiжного перiоду, що закiнчився 30 червня 2018
року викуп акцiй у акцiонерiв не вiдбувався i дивiденди не оголошувалися. За час iснування Банку рiшення
про зменшення розмiру статутного капiталу не приймалося. Вiдповiдно до законодавства України, банки
зобов’язанi формувати резервний фонд для покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та
позабалансових зобов’язаннях. Резерв формується за рахунок вiдрахувань з чистого прибутку за звiтний
рiк, отриманого Банком пiсля сплати податкiв. Вiдрахування до резервного фонду має бути не менше 5%
вiд прибутку Банку до досягнення резервним фондом 25% розмiру регулятивного капiталу Банку. В квiтнi
2016 року Рiшенням Загальних зборiв учасникiв резервний фонд Банку у сумi 26 391 тис. грн. був
направлений на покриття збиткiв. Станом на 30 червня 2018 року резервний фонд Банку не сформований.
14. Процентнi доходи та витрати 30 червня 2018 30 червня 2017 ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ: Депозитнi
сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України 30 204 9 587 Облiгацiї внутрiшньої державної позики
14
2 745 - Усього процентних доходiв 32 949 9 587 ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ: Поточнi рахунки (13) - Усього
процентних витрат (13) - Чистий процентний дохiд 32 936 9 587 Iнформацiя про процентнi доходи, що
виникають за операцiями зi зв’язаними сторонами, наведена у Примiтцi 21.
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15. Комiсiйнi доходи та витрати 30 червня 2018 30 червня 2017 КОМIСIЙНI ДОХОДИ: Розрахунковокасовi операцiї 377 394 Усього комiсiйних доходiв 377 394 КОМIСIЙНI ВИТРАТИ: Розрахунково-касовi
операцiї (18) (53) Усього комiсiйних витрат (18) (53) Чистий комiсiйний дохiд 359 341 Iнформацiя про
комiсiйнi доходи, що виникають за операцiями зi зв’язаними сторонами, наведена у Примiтцi 21.

16.Iншi операцiйнi доходи 30 червня 2018 30 червня 2017 Штрафи, пенi отриманi 11 3 Дохiд вiд
операцiйного лiзингу (оренди) 1 459 1 382 Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв - 5
16 Компенсацiя комунальних послуг за договорами оренди примiщення, в яких Банк виступає орендодавцем
181 83 Iншi доходи 25 - Усього операцiйних доходiв 1 676 1 473 Iнформацiя про iншi операцiйнi доходи,
що виникають за операцiями зi зв’язаними сторонами, наведена у Примiтцi 21.
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17. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Примiтки 30 червня 2018 30 червня 2017 Витрати на
пiдготовку кадрiв - (10) Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв,
телекомунiкацiйнi (1 681) (1 060) Iншi експлуатацiйнi послуги (1 173) (857) Сплата iнших податкiв та
зборiв платежiв, крiм податку на прибуток (197) (228) Витрати на охорону (425) (390) Професiйнi послуги
(877) (661) Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (140) (91) Iншi витрати, пов'язанi з основними
засобами - (7) Витрати на маркетинг та рекламу - (6) Витрати iз страхування - (2) Iншi (361) (183) Усього
адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (4 854) (3 495) Iншi витрати за шестимiсячнй звiтний
перiод, що завершився 30 червня 2018 включають наступне: • витрати на сплату членських внескiв – 25
тис. грн; • витрати на публiкацiю оголошень – 14 тис. грн; • витрати на пошук орендарiв – 75 тис. грн.; •
господарськi витрати – 38 тис. грн; • витрати на обслуговування рахунку в цiнних паперах та допуск до
торгiв – 21 тис. грн; • витрати на брокерське обслуговування – 136 тис. грн.; • витрати на облiк депозитних
сертифiкатiв НБУ – 14 тис . грн.; • витрати на отримання лiцензiй – 5 тис. грн; • витрати на вiдрядження –
26 тис. грн. • iншi витрати – 7 тис грн. Iншi витрати за шестимiсячний звiтний перiод, що завершився 30
червня 2017 включають наступне: • витрати на отримання лiцензiй – 5 тис. грн; • витрати на
обслуговування рахунку в цiнних паперах та допуск до торгiв –14 тис. грн; • господарськi витрати – 66 тис.
грн; • витрати на паливно-мастильнi матерiали – 39 тис. грн; • витрати на сплату членських внескiв – 22
тис. грн; • витрати на публiкацiю оголошень – 14 тис. грн; • витрати на вiдрядження – 7 тис. грн. • iншi
витрати – 16 тис. грн. Iнформацiя про адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати, що виникають за
операцiями зi зв’язаними сторонами, наведена у Примiтцi 21.
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18. Витрати з податку на прибуток 30 червня 2018 30 червня 2017 Поточний податок на прибуток (5 056)
(216) Усього витрати податку на прибуток (5 056) (216)
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19.Прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю 30 червня 2018 30 червня 2017
Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку 22 436 432 Середньорiчна кiлькiсть
простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 206.7 153.1 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту
акцiю (гривень) 108.54 2.82 Чистий прибуток на одну просту акцiю та скоригований чистий прибуток на
одну просту акцiю, якi повиннi подаватись у звiтностi в гривнях з точнiстю до сотих (в копiйках ) за
шестимiсячний перiод, що завершився 30 червня 2018 року становлять 108.54 грн. Чистий прибуток на
одну просту акцiю та скоригований чистий прибуток на одну просту акцiю, якi повиннi подаватись у

звiтностi в гривнях з точнiстю до сотих (в копiйках), за шестимiсячний перiод, що завершився 30 червня
2017 року становив 2.82 грн.
20. Потенцiйнi зобов'язання банку а) Розгляд справ у судi В ходi звичайного ведення операцiй Банк
виступає стороною рiзних судових процесiв та спорiв. Станом на 30 червня 2018 року Банк не має
потенцiйних зобов’язань, окрiм тих, що вiбодраженi в окремому звiтi про фiнансовий стан. Станом на 31
грудня 2017 року Банк мав потенцiйнi зобов’язання, що пов’язанi з розглядом справ у судi, в яких Банк
виступає в якостi вiдповiдача на загальну суму 859 тис. грн. Станом на 30 червня 2018 року Банк оцiнює
ризик програшу даної справи, як високий, за якою сформовано резерв за зобов'язаннями на загальну суму
859 тис. грн. б) Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов’язань Для української системи
оподаткування характерними є наявнiсть численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється.
Податкове законодавство є часто невизначеним, може мати рiзне трактування, а в деяких випадках є
суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у трактуваннi податкового законодавства мiж мiсцевою,
обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та мiж Нацiональним банком України i
Мiнiстерством фiнансiв. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi згiдно
iз законодавством уповноваженi застосовувати значнi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Цi факти
створюють в Українi значно серйознiшi податковi ризики, нiж тi, якi є типовими для країн з бiльш
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розвиненими системами оподаткування. Управлiнський персонал вважає, що вiн виконує всi вимоги
чинного податкового законодавства. Проте не може iснувати впевненостi у тому, що податковi органи не
матимуть iншої думки щодо вiдповiдностi Банку чинному податковому законодавству i не застосують
штрафнi санкцiї. У цiй окремiй фiнансовiй звiтностi не був створений резерв по потенцiйних штрафних
санкцiях, пов’язаних з оподаткуванням. в) Зобов’язання з капiтальних вкладень Станом на кiнець дня 30
червня 2018 року Банк не укладав договорiв, що передбачають зобов'язання за капiтальними iнвестицiями,
пов'язаними з реконструкцiєю будiвель, придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв. Тобто
зобов’язання з капiтальних вкладень на звiтну дату вiдсутнi. г) Зобов’язання оперативного лiзингу (оренди)
Станом на кiнець дня 30 червня 2018 року Банк не виступав орендарем за невiдмовними договорами
оперативного лiзингу (оренди). ґ) Зобов’язання, що пов’язанi з кредитуванням Станом на 30 червня 2018
року Банк не мав зобов’язань, що пов’язанi з кредитуванням. д) Активи, наданi в заставу, та активи в
заставi, щодо яких передбаченi обмеження, пов’язанi з володiнням, користуванням та розпорядженням
ними Станом на кiнець дня 30 червня 2018 року Банк не надавав в заставу власнi активи та активи, щодо
яких передбаченi обмеження, пов’язанi з володiнням, користуванням та розпорядженням ними.
21. Операцiї з пов'язаними сторонами Таблиця 21.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами
станом на 30 червня 2018 року Материнська компанiя Дочiрнi компанiї Провiдний управлiнський персонал
Iншi пов'язанi сторони Кошти в iнших банках (контрактна процентна ставка 0-0%) 800 - - - Депозитнi
сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України (контрактна процентна ставка 12,5-17%) 448 815 - - Iншi активи 2 1 - 7 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0-0%) - 59 - 275 332 Iншi зобов'язання - 6
129 545 - Таблиця 21.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за шестимiсячний
перiод, що завершився 30 червня 2018 року Материнська компанiя Дочiрнi компанiї Провiдний
управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Процентнi доходи 30 204 - - - Комiсiйнi доходи 1 1 1 5 Iншi
операцiйнi доходи 2 5 - 5 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 26 - 2 337 17 Таблиця 21.3. Залишки
за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 30 червня 2017 року Материнська компанiя Дочiрнi
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компанiї Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Кошти в iнших банках (контрактна
процентна ставка 0-0%) 273 006 - - - Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України
(контрактна процентна ставка 12-14%) 70 231 - - - Iншi активи 2 1 - 1 Кошти клiєнтiв (контрактна
процентна ставка 0-0%) - 18 - 71 Iншi зобов'язання - 6 931 103 - Таблиця 21.4. Доходи та витрати за
операцiями з пов'язаними сторонами за шестимiсяний перiод, що завершився 30 червня 2017 року
Материнська компанiя Дочiрнi компанiї Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
Процентнi доходи 9 587 - - - Комiсiйнi доходи 1 2 - 1 Iншi операцiйнi доходи 2 6 - 6 Адмiнiстративнi та iншi
операцiйнi витрати 15 - 1 479 - Таблиця 21.5. Виплати провiдному управлiнському персоналу 30 червня
2018 року 30 червня 2017 року Витрати Нараховане зобов'язання Витрати Нараховане зобов'язання Поточнi
виплати працiвникам 2 268 - 1 479 - Забезпечення оплати вiдпусток працiвникiв Банку - 545 - 378
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22. Подiї пiсля дати балансу Пiсля 30 червня 2018 року не було iнших подiй, що вимагали б внесення змiн
чи доповнень до промiжної скороченої окремої фiнансової звiтностi або розкриття в промiжнiй скороченiй
окремiй фiнансовiй звiтностi.

