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Зміст
X
1. Інформація про емітента
X
2. Основні відомості про посадових осіб емітента
X
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
4. Відомості про цінні папери емітента
X
а) інформація про випуски акцій емітента
X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
X
а) інформація про зобов'язання емітента
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів
продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів
за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного
покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям
в) 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
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного
покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює

обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану
іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам
Закону України "Про іпотечні облігації"
X
15. Квартальна фінансова звітність емітента
16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних
X
стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
17. 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) ("1" - так,
"2" - ні)
Квартальна iнформацiя емiтента ПАТ АКБ ""Львiв" (надалi - Банк)
складена у вiдповiдностi до положення про розкриття iнформацi∙
емiтентами цiнних паперiв", затвердженого ДКЦПФР вiд
19.12.2006р. №1591."Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi
емiтентом" не заповнюїться в зв'язку з тим, що Банк не випускав iншi
цiннi папери випуск яких пiдлягаї реїстрацi∙. "Iнформацiя про похiднi
цiннi папери емiтента" не складаїться, оскiльки похiдних ЦП Банк не
випускав. "Iнформацiя про обсягивиробництва та реалiзацi∙ основних
видiв продукцi∙ " та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзовано∙
продукцi∙" не складаїться, оскiльки Банк не займаїться видами
дiяльностi, що класифiкуютьсяяк переробна, добувна промисловiсть
або виробництво та розподiлення електроенергi∙, газу, та
водикласифiкатором видiв економiчно∙ дiяльностi. "Iнформацiя
18. Примітки
щордо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - незаповнюїться
у зв'язку з тим, що станом на 01.04.2012р.Банк не ї власником iнших
юридичних осiб. "Iнформацiя про конвертацiю ЦП" не заповнюїться,
у зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних ЦП. "Iнформацiя про
замiну управителя" не заповнюїться в зв'язку з тим, що Банк не ї
емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй або
сертифiкатiв ФОН. - "Iнформацiя про керуючого iпотекою", "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв", "Iнформацiя про змiни в реїстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв
за кожним консолiдованим iпотечним боргом" не заповнюїться,
оскiльки Банк не випускав iпотечнi сертифiкати. - "Iнформацiя про
замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття" не
заповнюїться, в зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних

облiгацiй. - "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його
спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не заповнюїться, в зв'язку з
тим, що Банк не випускав iпотечних облiгацiй. - "Iнформацiя щодо
спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на
кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного
покриття, якi вiдбувались протягом звiтного перiоду" не
заповнюїться, в зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних
облiгацiй. - "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до
складу iпотечного покриття" не заповнюїться, в зв'язку з тим, що
Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв. - "Iнформацiя про замiну
фiнансово∙ установи, яка здiйснюї обслуговування iпотечних активiв"
не заповнюїться, оскiльки Банк не випускав iпотечних сертифiкатiв
та iпотечних облiгацiй. - "Аудиторський висновок на предмет
виявлення вiдповiдностi стану iпотечного покриття даним реїстру
iпотечного покриття та вимогам Закону Укра∙ни "Про iпотечнi
облiгацi∙" не заповнюїться, оскiльки Банк не випускав iпотечних
облiгацiй. - "Звiт про стан об'їкта нерухомостi" не заповнюїться,
оскiльки Банк не випускав цiльовi облiгацi∙, виконання зобов'язань за
якими забезпечене об'їктами нерухомостi.

Інформація про емітента
Повне найменування
Серія і номер свідоцтва про
державну реєстрацію
Дата державної реєстрації

ПАТ АКБ "Львiв"
Серiя А01 №207642
12.08.2008

Львівська
Територія (область)
79008 м.Львiв вул.Сербська, буд.1
Місцезнаходження
217905338
Статутний капітал (грн.)
0
Відсоток акцій у статуньому
капіталі, що належать державі
Відсоток акцій (часток, паїв), що 0
передано до статутного капіталу
державного (національного)
акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
Чисельність працівників (чол.) 322
65.12.0 [2005]Iнше грошове посередництво 0
Основні види діяльності із
зазначенням найменування виду[2005]д/н 0 [2005]д/н
діяльності та коду за КВЕД
Згiдно Статуту ПАТ АКБ "Львiв", пункт
Органи управління емітента
10.1.Органи управлiння. Органами управлiння
Банку ї: -Загальнi збори акцiонерiв; -Спостережна
рада Банку; -Правлiння Банку.
За даними, що мiстяться в установчому договорi
Засновники емітента
про створення комерцiйного банку "Львiв" (1991р.),
засновниками банку виступили 26 юридичних
особи.

Інформація про посадових осіб емітента
Голова Правлiння
Посада
Гавриляк Iгор Володимирович
Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи КА 709986 09.12.1997 Личакiвським РВ УМВСУ у
(серія, номер, дата видачі, орган, Львiвськiй обл.
який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Рік народження**
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)**
Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
Опис

1963
Повна вища
18
Заступник Голови Правлiння ПАТ АКБ "Львiв"
Непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi
злочини не маї. Призначено згiдно рiшення
Спостережно∙ ради (протокол б/н вiд 20.12.2011р.)
та наказу №31-К вiд 20.02.2012р.

Заступник Голови Правлiння
Посада
Сенюк Михайло Миколайович
Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи КА 646628 11.11.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у
(серія, номер, дата видачі, орган, Львiвськiй обл.
який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
1960
Рік народження**
Повна вища
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 21
Найменування підприємства та Вiце-президент - начальник Захiдного
попередня посада, яку займав** мiжрегiонального управлiння АКБ "Надра"
Непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi
Опис
злочини не маї.Призначено згiдно рiшення
Спостережно∙ ради вiд 31.01.2011р.

Заступник Голови Правлiння
Посада
Хiмяк Вiктор Семенович
Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи КА 817297 19.05.1998 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ

(серія, номер, дата видачі, орган, у Львiвськiй обл.
який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
1974
Рік народження**
Повна вища
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та Член Правлiння ПАТ АКБ "Львiв"
попередня посада, яку займав**
Непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi
Опис
злочини не маї. Призначено згiдно рiшення
Спостережно∙ ради (протокол б/н вiд 01.02.2012р.).

Головний бухгалтер
Посада
Чипурко Марiя Михайлiвна
Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи КВ 509146 27.11.2000 Личакiвським РВ УМВСУ у
(серія, номер, дата видачі, орган, Львiвськiй обл.
який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
1970
Рік народження**
Повна вища
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та Заступник Головного бухгалтера ПАТ АКБ "Львiв"
попередня посада, яку займав**
Непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi
Опис
злочини не маї. Призначена згiдно наказу №184-К
вiд 06.06.2011р.

Посада
Прізвище, ім’я, по батькові

Голова Спостережно∙ ради
Мальований Костянтин Петрович

фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи СО 906816 20.07.2011 Солом'янським РУ ГУ МВСУ
(серія, номер, дата видачі, орган, у м.Київi
який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
1960
Рік народження**
Повна вища
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та Президент ТзОВ "ЛКС"
попередня посада, яку займав**
Непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi
Опис
злочини не маї. Призначено згiдно рiшення
Установчих зборiв акцiонерiв вiд 12.06.2008р.

Член Спостережно∙ ради
Посада
Васько Вадим Володимирович
Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи ВМ 414108 15.10.1997 Корольовським РВ УМВСУ
(серія, номер, дата видачі, орган, у Житомирськiй обл.
який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
1972
Рік народження**
Повна вища
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та Генеральний директор ТзОВ "Васько,Назарчук i
попередня посада, яку займав** партнери"
Непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi
Опис
злочини не маї. Призначено згiдно рiшення
Установчих зборiв акцiонерiв вiд 12.06.2008р.

Член Спостережно∙ ради
Посада
Петурсон Маргеiр
Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи А 2232551 16.09.2011 PJODSKRA ISLANDS
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
1960
Рік народження**
Повна вища
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та Голова ради директорiв МП Банк (м.Рейк'явiк,
попередня посада, яку займав** Iсландiя)
Непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi
Опис
злочини не маї. Призначено згiдно рiшення
Установчих зборiв акцiонерiв вiд 12.06.2008р.

Член Спостережно∙ ради
Посада
Заячук Iрина Iгорiвна
Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи КА 000020 13.06.1995 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ
(серія, номер, дата видачі, орган, у Львiвськiй обл.
який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
1978
Рік народження**
Повна вища
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 3
Найменування підприємства та Генеральний директор ТзОВ "Нью Прогрес
попередня посада, яку займав** Холдiнг"
Непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi
Опис
злочини не маї. Призначено згiдно рiшення
Установчих зборiв акцiонерiв вiд 12.06.2008р.

Член Спостережно∙ ради
Посада
Кубiв Степан Iванович
Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи КА 858139 02.10.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ
(серія, номер, дата видачі, орган, у Львiвськiй обл.
який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
1962
Рік народження**
Повна вища
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 20
Найменування підприємства та Головний консультант Президента Концерну "Iн
попередня посада, яку займав** Юре"
Непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi
Опис
злочини не маї. Призначено згiдно рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н вiд
26.03.2010р.)

Голова Ревiзiйно∙ комiсi∙
Посада
Ривак Андрiй Iванович
Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи КВ 401202 13.04.2000 Франкiвським РВ УМВСУ у
(серія, номер, дата видачі, орган, Львiвськiй обл.
який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
1976
Рік народження**
Повна вища
Освіта**
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та Член Равiзiйно∙ комiсi∙ ПАТ АКБ "Львiв"
попередня посада, яку займав**

Опис

Непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi
злочини не маї. Призначено згiдно рiшення
Загальних зборiв (протокол б/н вiд 30.07.2010р.)

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
ПрАТ "ВДЦП"
Найменування
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
35917889
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ
04107, м.Ки∙в, вул.Тропiнiна, 7Г
Місцезнаходження
Серiя АВ №498004
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Дата видачі ліцензії або іншого 19.11.2009
документа
0445854240
Міжміський код та телефон
5854240
Факс
Юридична особа, яка здiйснюї професiйну
Вид діяльності
депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Договiр про обслуговування емiсi∙ ЦП №Е-259/09
Опис
вiд 04.11.2009р.; депозитарний договiр №Д106/09
вiд 12.11.2009р.
Найменування
Організаційно-правова форма

ТОВ "Аудит-Сервiс IНК"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
13659226

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ
76018,м.Iвано-Франкiвськ, вул.Б.Лепкого,34
Місцезнаходження
0036
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Дата видачі ліцензії або іншого 26.01.2001
документа
034234907
Міжміський код та телефон
750501
Факс

Вид діяльності
Опис

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надаї аудиторськi
послуги емiтенту
Послуги у вiдповiдностi до укладеного договору

ПАТ "Нацiональний депозитарiй Укра∙ни"
Найменування
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
30370711
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ
01001, м.Ки∙в, вул.Б.Грiнченка, буд.3
Місцезнаходження
Серiя АВ №581322
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Дата видачі ліцензії або іншого 25.05.2011
документа
0442796540
Міжміський код та телефон
2791322
Факс
Юридична особа, яка здiйснюї професiйну
Вид діяльності
депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Послуги у вiдповiдностi до укладеного договору
Опис
ПАТ АКБ "Львiв"
Найменування
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
09801546
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ
79008, м.Львiв, вул.Сербська,1
Місцезнаходження
Серiя АВ №493126
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Дата видачі ліцензії або іншого 17.10.2009
документа
0442456421
Міжміський код та телефон
2456483
Факс
Юридична особа, яка здiйснюї професiйну
Вид діяльності
депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Зберiгач ПАТ АКБ "Львiв"
Опис
Найменування
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за

ПАТ "Фондова бiржа"ПФТС"
Публічне акціонерне товариство
21672206

ЄДРПОУ
03150, м.Ки∙в, вул.Червоноармiйська,72
Місцезнаходження
Серiя АВ №581354
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Дата видачі ліцензії або іншого 17.06.2011
документа
0442775000
Міжміський код та телефон
2775001
Факс
Дiяльнiсть з органiзацi∙ торгiвлi на фондовому
Вид діяльності
ринку (фондова бiржа)
Надаї послуги у вiдповiдностi зi Статутом
Опис
ПрАТ "Укра∙нська мiжбанкiвська валютна бiржа"
Найменування
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
22877057
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ
04070, м.Ки∙в, вул.Межигiрська,1
Місцезнаходження
Серiя АВ №498025
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Дата видачі ліцензії або іншого 24.11.2009
документа
0444615430
Міжміський код та телефон
4615428
Факс
Дiяльнiсть з органiзацi∙ торгiвлi на фондовому
Вид діяльності
ринку (фондова бiржа)
Надаї послуги у вiдповiдностi зi Статутом
Опис
ПрАТ АСК "Скарбниця"
Найменування
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
13809430
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ
79005, м.Львiв, вул.Саксаганського,5
Місцезнаходження
Серiя АВ №330186
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Дата видачі ліцензії або іншого 17.04.2007
документа
0322403842
Міжміський код та телефон

Факс
Вид діяльності
Опис
Найменування
Організаційно-правова форма

2403843
Юридична особа, якa надаї страховi послуги
емiтенту
Основним видом послуг компанi∙ ї добровiльне та
обов'язкове страхування
ТОВ "Рейтингове агенство "IВI-Рейтинг"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
33262696

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ
03680, м.Ки∙в, вул.Горького, 172, оф.1014
Місцезнаходження
2
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Дата видачі ліцензії або іншого 12.04.2010
документа
0443629084
Міжміський код та телефон
0445212015
Факс
Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати
Вид діяльності
рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних
паперiв
Послуги у вiдповiдностi до укладеного договору
Опис

Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Найменування
Загальна Частка у
Дата
свідоцтва
Міжнародний
Тип
Форма
Номінальна Кількість
органу, що
номінальнастатутному
реєстрації
про
ідентифікаційнийцінного існування та
вартість
акцій
зареєстрував
вартість капіталі (у
випуску реєстрацію
номер
паперу форма випуску акцій (грн.) (штук)
випуск
(грн.)
відсотках)
випуску
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна
комiсiя з
Акції
Бездокументарна
13.09.2011 446/1/11 цiнних паперiв UA4000067698
Іменні
0.1
2179053380217905338 100
Іменні
та фондового
прості
ринку
Мета розмiщення акцiй - збiльшення капiталiзацi∙ банку, пiдвищення лiквiдностi. Розмiщення простих акцiй
Опис
Банк здiйснюї самостiйно. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Форма випуску акцiй бездокументарна. Привiлейованi та акцi∙ на предявника не випускалися. Процедуру лiстингу не проходили.

Інформація про облігації емітента

Сума
Номер
Найменування Облігації
Кількість
Загальна
виплаченого
Дата
свідоцтва
Номінальна
Форма
Процентна Термін
Дата
органу, що (відсоткові,
у
номінальна
процентного
реєстрації
про
вартість
існування та
ставка (у виплати
погашенн
зареєстрував цільові,
випуску
вартість
доходу за
випуску реєстрацію
(грн.)
форма випуску
відсотках) процентів
облігаці
випуск
дисконтні)
(штук)
(грн.)
звітний
випуску
період (грн.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Державна
комiсiя з
Вiдсотковий
Бездокументарна
21.09.2007 608/2/07 цiнних паперiв відсоткові 1000
47000
47000000 12
перiод 91 621976.96
03.10.201
Іменні
та фондового
день
ринку
ПАТ АКБ "Львiв" здiйснив випуск облiгацiй серi∙ А в кiлькостi 47000шт. На суму 47000000,00грн. Метою використання фiнансових
ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй ї фiнансування програми роздрiбного та корпоративного кредитування, а саме видачi кредитi
Опис
фiзичним та юридичним особам. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй. Лiстинг не проходили. Торгiвля
здiйснюїться на внутрiшньому неорганiзованому ринку. Станом на 01.04.2012р. Кiлькiсть розмiщених серед власникiв облiгацiй 20788шт.

Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Відсоток за
Непогашена
користування
Дата
частина
Дата
коштами
виникнення боргу (тис.
погашення
(відсоток
грн.)
річних)
X
62143
X
X

Кредити банку
у тому числі:
ПАТ "БТА банк"
27.02.2012
ПАТ "БТА банк"
02.03.2012
АТ "КомIнвестБанк"
11.01.2012
АТ "КомIнвестБанк"
09.02.2012
ПАТ
29.12.2011
"КБ"ПIВДЕНКОМБАНК"
АТ "Їврогазбанк"
29.03.2012
ПАТ Банк"Морський"
30.01.2012
(балансова група 1612
"Короткостроковi вклади
(депозити iнших банкiв)"
Зобов'язання за цінними
X
паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним
X
випуском):
Облiгацi∙ вiдсотковi iменнi
10.10.2007
серi∙ А
за іпотечними цінними
X
паперами (за кожним власним
випуском):
за сертифікатами ФОН (за
X
кожним власним випуском):
за векселями (всього)
X
за іншими цінними паперами X
(у тому числі за похідними

7987
7963
7987
8082
12123

0.1
0.1
0.2
0.3
0.1

12.04.2012
07.05.2012
18.05.2012
17.05.2012
03.04.2012

8001
10000

0.25
6

05.04.2012
27.04.2012

21390

X

X

21390

X

X

21390

12

03.10.2012

0

X

X

0

X

X

0
0

X
X

X
X

цінними паперами)(за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями X
в корпоративні права (за
кожним видом):
Податкові зобов'язання
X
Фінансова допомога на
X
зворотній основі
Інші зобов'язання
X
Усього зобов'язань
X
Опис:
д/н
1
Звіт про фінансовий стан
(Баланс)
за 1 квартал 2012 року
Рядок
АКТИВИ
1
1
2
3
4
4.1
5
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1

0

X

X

437
0

X
X

X
X

673346
757316

X
X

X
X

Назва статті
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток
Кошти в інших банках, у тому числі:
в іноземній валюті
резерви під знецінення коштів в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:
кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:
в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів
кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:
в іноземній валюті

На звітну дату поточного
кварталу

На кінець попереднього
фінансового року

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі:
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі:
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до
11
погашення
12
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
13
Інвестиційна нерухомість
14
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
15
Відстрочений податковий актив
16
Основні засоби та нематеріальні активи
17
Інші фінансові активи, у тому числі:
18
резерви під інші фінансові активи
19
Інші активи, у тому числі:
20
резерви під інші активи
21
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
23
Усього активів, у тому числі:
23.1
в іноземній валюті
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
24
Кошти банків, у тому числі:
24.1
в іноземній валюті
253
Кошти клієнтів, у тому числі:
25
кошти юридичних осіб, у тому числі:
25.1
в іноземній валюті
25.2
кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:
25.2.1
в іноземній валюті
26
кошти фізичних осіб, у тому числі:
26.1
в іноземній валюті
26.2
кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:
26.2.1
в іноземній валюті
6.2.2
8
9
10

27
Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:
27.1
в іноземній валюті
28
Інші залучені кошти
29
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
30
Відстрочені податкові зобов'язання
31
Резерви за зобов’язаннями
32
Інші фінансові зобов’язання
33
Інші зобов'язання
34
Субординований борг
35
Зобов'язання групи вибуття
36
Усього зобов'язань, у тому числі:
36.1
в іноземній валюті
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
37
Статутний капітал
39
Емісійні різниці
39.1
Незареєстровані внески до статутного капіталу
39.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
40
Резервні та інші фонди банку
40.1
Резерви переоцінки
46
Усього власного капіталу
47
Усього зобов'язань та власного капіталу
Затверджено до випуску та підписано
23.04.2012 15:50:28
року Керівник
(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер
(прізвище виконавця, номер телефону)
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)

(підпис, ініціали, прізвище)

за 1 квартал 2012 року
Звітний період

Найменування статті

1
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

Попередній період
за відповідний квартал
за поточний квартал
попереднього року
наростаючим
за відповідний квартал
за поточний квартал
наростаючим
підсумком з початку
попереднього року
підсумком з початку
року
року
2
3
4
5
21243
21243
18960
18960
-16923
-16923
-15355
-15355
4320

4320

3605

3605

3101
-283

3101
-283

2527
-191

2527
-191

296

296

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

97

129

129

40

40

-20

-20

0

0

0

0

0

0

0

0

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)

0

0

0

0

7799

7799

-4448

-4448

-17

-17

-9

-9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

321

321

216

216

-15399

-15399

-10099

-10099

0

0

0

0

275
0

275
0

-8285
0

-8285
0

0

0

0

0

0

0

0

0

275

275

-8285

-8285

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2012 року
Звітний період
Найменування статті

1
Переоцінка цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Переоцінка основних засобів та
нематеріальних активів
Результат переоцінки за операціями з
хеджування грошових потоків
Частка іншого сукупного прибутку
асоційованої компанії
Податок на прибуток, пов'язаний з
іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після
оподаткування
Усього сукупного доходу
Прибуток/(збиток) на акцію від
діяльності, що триває: чистий
прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від
діяльності, що триває: скоригований
чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від
припиненої діяльності: чистий
прибуток/(збиток) на одну просту

Попередній період
за відповідний квартал
за поточний квартал
попереднього року
наростаючим
за відповідний квартал
наростаючим
підсумком з початку
попереднього року
підсумком з початку
року
року
3
4
5

за поточний квартал

2
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

275

275

-8285

-8285

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від
припиненої діяльності: 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
Прибуток/(збиток) на акцію, що
належить власникам банку:
скоригований чистий
прибуток/(збиток) на одну просту
акцію за рік

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

д/н
Затверджено до випуску та підписано
13.04.2012 00:00:00
року Керівник
Галазика Р.П., тел.(032)245-64-68
(прізвище виконавця, номер телефону)

Гавриляк I.В.

(підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер
Чипурко М.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
Промiжна фiнансова звiтнiсть ПАТ АКБ <Львiв> за I-й квартал 2012р. складена у
вiдповiдностi до вимог Iнструкцi∙ про порядок складання та оприлюднення фiнансово∙
звiтностi банкiв Укра∙ни (затверджена Постановою Правлiння Нацiонального банку
Укра∙ни вiд 24.10.2011р. № 373, зареїстрована в Мiнiстерствi юстицi∙ Укра∙ни
10.11.2011р. за № 1288/20026), яка єрунтуїться на вимогах Мiжнародних стандартiв
фiнансово∙ звiтностi щодо розкриття iнформацi∙ у фiнансовiй звiтностi. Також ПАТ

АКБ <Львiв>, за пiдсумками року, складаї фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв фiнансово∙ звiтностi.

