


Зміст

1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов’язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
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20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки: "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - не заповнюється, 
оскільки Банк не брав участі в створенні юридичних осіб.
"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - не заповнюється, оскільки штатний 
розпис Банку не містить цієї посади.
"Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи)" - не 
заповнюється, оскільки жодна фізична особа не володіє 10 і більше відсотків акцій.
"Інформація про дивіденди" - не заповнюється, оскільки рішення про виплату дивідендів 
протягом звітного періоду не приймалися.
"Процентні облігації" - не заповнюється, оскільки Банк не здійснював випуск цінних паперів. 
"Дисконтні облігації" - не заповнюється, оскільки Банк не здійснював випуск цінних паперів. 
"Цільові (безпроцентні) облігації" - не заповнюється, оскільки Банк не здійснював випуск цінних 
паперів.
"Інформація про похідні цінні папери" - не заповнюється, оскільки Банк не здійснював випуск 
цінних паперів.
"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім 
іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)" - не заповнюється, оскільки 
Банк не здійснював випуск цінних паперів.
"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - протягом звітного періоду 
викуп власних акцій Банком не здійснювався.
"Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій)" - не заповнюється, 
оскільки Банк не здійснював їх випуску.
"Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН)" - не заповнюється, оскільки 
Банк не здійснював їх випуску.
"Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними 
цінними паперами))" - не заповнюється, оскільки Банк не здійснював їх випуску.
"Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)" - не 
заповнюється, оскільки Банк не здійснював таких інвестицій.
"Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами)" - не заповнюється, 
оскільки Банк не здійснював їх випуску.
"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку" - річна фінансова звітність ПАТ АКБ "Львів"складається відповідно до вимог нормативно 
-правових актів Національного банку України, які відповідають МСБО.
"Звіт про стан об'єкта нерухомості " - цільові облігації у звітному періоді не випускались.
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Емітент здійснює банківську діяльність, тому "Інформація щодо вартості чистих активів 
емітента", "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та 
"Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнена.

Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період, аудиторський 
висновок та річна фінансова звітність додаються до паперової форми інформації.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк

"Львів"

2. Серія і номер свідоцтва про державну Серія А01№207642 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації 12.08.2008
4. Територія (область) Львівська
5. Статутний капітал (грн) 252905338,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 0 
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 0 
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб) 280
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

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

д/н 0

д/н 0

10. Органи управління підприємства:
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), Головне управління Національного банку 
який обслуговує емітента за поточним України по місту Києву і Київській області 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку 321024
3) поточний рахунок 3200417051301
4) найменування банку (філії, відділення банку), 8 ^ ІР Т  банку :К 2В А А Т ^^ КАІРРЕІ8ЕК 
який обслуговує емітента за поточним ВАКК ШТЕКМАТІОКАЬ АО, ^ Іеп , Ашігіа, 
рахунком у іноземній валюті (И8Б):
5) МФО банку 000000
6) поточний рахунок 07055078273
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата
видачі

Державний орган, що видав Дата
закінчення

дії
ліцензії

(дозволу)

1 2 3 4 5
Банківська ліцензія 54 26.10.2011 Національний банк України

Опис: Термін дії ліцензії безстроковий. Банківська ліцензія на право надання банківських 
послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України "Про банки та банківську 
діяльність".
Строк дії ліцензії необмежений.
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1 3 4
Г енеральна ліцензія на 
здійснення валютних 
операцій

54 26.10.2011 Національний банк України

Опис: Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №54 від 26.10.2011р. На право 
здійснення валютних операцій згідно з додатком, з яким визначений наступний перелік таких 
валютних операцій:
- неторговельні операції з валютними цінностями;
- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття та 
інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
- операці з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах 
обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з 
юридичними особами - резидентами;
- ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів- 
нерезидентів у грошовій одиниці України;
- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та 
здійснення операцій за ними;
- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та 
здійснення операцій за ними;
- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з готівковою 
іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в касах і пунктах 
обміну іноземної валюти банків і агентів);
- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
- залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;
- торгівля банківськими металами на валютному ринку України;
- валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі 
статтею 4 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг” та не зазначені в абзацах другому-сімнадцятому розділу другого Положення про порядок 
надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних 

операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011р. 
№281.
Строк дії ліцензії необмежений.______________________________________________________________
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1 2 3 4 5
професійна діяльність на 
фондовому ринку - 
депозитарна діяльність 
Депозитарна діяльність 
депозитарної установи

АЕ № 263485 01.10.2013 Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

Опис: Строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений.

професійна діяльність на 
фондовому ринку - 
діяльність з торгівлі 
цінними паперами. 
Дилерська діяльність.

АЕ № 286763 16.12.2013 Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

Опис: Строк дії ліцензії з 10.12.2013 необмежений.

професійна діяльність на 
фондовому ринку - 
діяльністьз торгівлі 
цінними
паперами.Брокерська 
діяльність.

АЕ № 286762 16.12.2013 Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

Опис: Строк дії ліцензії з 10.12.2013 необмежений.
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15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового 

агентства
Ознака рейтингового 

агентства 
(уповноважене, 

міжнародне)

Дата визначення 
або поновлення 

рейтингової 
оцінки емітента 

або цінних 
паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента 
або цінних паперів емітента

1 2 3 4
ТОВ "Рейтингове агенство "ІВІ- 
Рейтинг"

Уповноважене 
рейтингове агентство

Поновлення 
рейтингової 
оцінки емітента

иаВВВ

12.06.2014

ТОВ "Рейтингове агенство "ІВІ- 
Рейтинг"

Уповноважене 
рейтингове агентство

Поновлення 
рейтингової 
оцінки емітента

иаВВВ

04.12.2014
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IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

ЗАТ "ПБО"Львівміськбуд" 01273906 вул.Зелена, 238, м. Львів, Львівська область, 
79000

0,00030000000

СПГ "Тетра" 13821431 д/н, Давидів, Пустомитівський, Львівська 
область, 81151

0,01220000000

ТзОВ "НЬЮ ПРОГРЕС ХОЛДІНГ" 33694814 Гоголівська, 17, Київ, Київська область, 
01054

99,87890000000

ВАТ "Львівське підприємство 
промислового залізничного 
транспорту"

01268271 Січових Стрільців, 3, Львів, Львівська 
область, 79000

0,00420000000

ПАТ "АСК "Дністер" 13800475 Городоцька, 174, Львів, Львівська область, 
79022

0,00400000000
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ЗАТ "Мисливець" 05579105 Пасічна, 141, Львів, Львівська область, 
79035

0,00300000000

МІ II1 "Макол" 13829674 Волошкова, 1, Львів, Львівська область, 
79068

0,00250000000

ТзОВ "Локсан" 13811510 Пасічна, 131, Львів, Львівська область, 
79035

0,00140000000

Стрийська Райспоживспілка 01758319 Дрогобицька, 5, Стрий, Стрийський, 
Львівська область, 82400

0,00130000000

ТзОВ "Енергія-7" 20713780 Червоної Калини, 75/50, Львів, Сихівський, 
Львівська область, 79066

0,00050000000

МП "Автосклопобутсервіс" 20774695 Сихівська, 10/130, Львів, Львівська область, 
79066

0,00020000000
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Агрофірма "Прогрес" 20814156 д/н, Гаї, Бродівський, Львівська область, 
80650

0,00010000000

Агрофірма "Поділля" 20794137 д/н, Підкамінь, Бродівський, Львівська 
область, 80670

0,00000000000

Агрофірма "Галичина" 03762905 д/н, Підкамінь, Бродівський, Львівська 
область, 80670

0,00000000000

АТ "Львівська товарна біржа" 13796638 Шевченка, 17, Львів, Львівська область, 
79000

0,00000000000

Міністерство фінансів України 00013480 Грушевського, 12/2, Київ, Київська область, 
01008

0,00010000000

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

Учасниками банку є 71 фізична 
особа

0,09130000000

Усього: 100,00000000000
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Гавриляк Ігор Володимирович

КА, 709986, 09.12.1997, Личаківським РВ УМВСУ у 
Львівській обл.

4) рік народження**
5) освіта**

1963
Повна вища

6) стаж роботи (років)** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Заступник Голови Правління 
ПАТ АКБ "Львів"
8) дата набуття повноважень та 20.12.2011 безтерміново 
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначений на посаду 
згідно протоколу Спостережної ради б/н від 20.12.2011 року. Голова Правління Банку має 
повноваження та обов'язки, визначені Статутом Банку та внутрішніми нормативними актами - 
"Положенням про Правління ПАТ АКБ "Львів". Посад на інших підприємствах України не 
обіймає. Даних щодо виплаченої винагороди у натуральній формі немає. Як Голова Правління 
зарплату отримує згідно штатного розпису.

1) посада Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Сенюк Михайло Миколайович

КА, 646628, 11.11.1997, Залізничним РВ УМВСУ у Львівській 
обл.

4) рік народження**
5) освіта**

1960
Повна вища

6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Віце-президент - начальник 
Західного міжрегіонального управління АКБ "Надра"
8) дата набуття повноважень та 31.01.2011 безтерміново 
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає . Призначений на посаду 
згідно протоколу Спостережної ради б/н від 31.01.2011 року. Заступник Голови Правління Банку 
має повноваження та обов'язки, визначені Статутом Банку та внутрішніми нормативними актами
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- "Положенням про Правління ПАТ АКБ "Львів". Посад на інших підприємствах України не 
обіймає. Даних щодо виплаченої винагороди у натуральній формі немає. Як Заступник Голови 
Правління зарплату отримує згідно штатного розпису.

1) посада Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Хімяк Віктор Семенович

КА, 817297, 19.05.1998, Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у 
Львівській обл.

4) рік народження**
5) освіта**

1974
Повна вища

6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Член Правління ПАТ АКБ 
"Львів"
8) дата набуття повноважень та 01.02.2012 безтерміново 
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначений на посаду 
згідно протоколу Спостережної ради б/н від 01.02.2012 року. Заступник Голови Правління Банку 
має повноваження та обов'язки, визначені Статутом Банку та внутрішніми нормативними актами
- "Положенням про Правління ПАТ АКБ "Львів". Посад на інших підприємствах України не 
обіймає. Даних щодо виплаченої винагороди у натуральній формі немає. Як Заступник Голови 
Правління зарплату отримує згідно штатного розпису.

1) посада Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Чипурко Марія Михайлівна

КВ, 509146, 27.11.2000, Личаківським РВ УМВСУ у 
Львівській обл.

4) рік народження**
5) освіта**

1970
Повна вища

6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Заступник Головного 
бухгалтера ПАТ АКБ "Львів"
8) дата набуття повноважень та 06.06.2011 безтерміново 
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначена на посаду
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згідно наказу № 184-К від 06.06.2011 року. Головний бухгалтер має повноваження та обов'язки, 
визначені внутрішніми нормативними актами та посадовою інструкцією. Посад на інших 
підприємствах не обіймає. Даних щодо виплаченої винагороди у натуральній формі немає. 
Зарплату отримує згідно штатного розпису.

1) посада Голова Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Мальований Костянтин Петрович

СО, 906816, 20.07.2011, Солом'янським РУ ГУ МВСУ у 
м. Києві

4) рік народження**
5) освіта**

1960
Повна вища

6) стаж роботи (років)** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Президент ТзОВ "ЛКС"
8) дата набуття повноважень та 25.04.2014 3 роки 
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згідно рішення 
Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ „Львів” (протокол б/н від 25.04.2014 р.) переобраний на 
новий трьохрічний термін. Голова Спостережної ради здійснює повноваження та має обов'язки, 
визначені Статутом ПАТ АКБ "Львів" та "Положенням про Спостережну раду". Посади, які 
обіймає на інших підприємствах України: Президент ТзОВ "ЛКС". Даних щодо виплаченої 
винагороди у натуральній формі немає. Як Голова Спостережної ради працює на безоплатній 
основі.

1) посада Член Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Жовнеренко Григорій Костянтинович

ТТ, 130442, 27.07.2012, Солом'янським РУ Г УМВСУ в м. 
Києві

4) рік народження**
5) освіта**

1981
Повна вища

6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Головний юрисконсульт ТзОВ 
" Васько, Назарчук і партнери"

8) дата набуття повноважень та 25.04.2014 3 роки 
термін, на який обрано (призначено)
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9) опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає . Згідно рішення 
Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ „Львів” (протокол б/н від 25.04.2014 р.) переобраний на 
новий трьохрічний термін. Член Спостережної ради здійснює повноваження та має обов'язки, 
визначені Статутом ПАТ АКБ "Львів" та "Положенням про Спостережну раду".Посади, які 
обіймає на інших підприємствах України: Головний юрисконсульт ТзОВ "Васько, Назарчук і 
партнери". Даних щодо виплаченої винагороди у натуральній формі немає. Як Член 
Спостережної ради працює на безоплатній основі.

1) посада Член Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Петурссон Маргеір

А, 2232551, 16.09.2011, РГОБ8ККА І8ЬАК08

4) рік народження**
5) освіта**

1960
Повна вища

6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Голова ради директорів МП 
Банк (м.Рейк'явік, Ісландія).
8) дата набуття повноважень та 25.04.2014 3 роки 
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згідно рішення 
Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ „Львів” (протокол б/н від 25.04.2014 р.) переобраний на 
новий трьохрічний термін. Член Спостережної ради здійснює повноваження та має обов'язки, 
визначені Статутом ПАТ АКБ "Львів" та "Положенням про Спостережну раду". Посад на інших 
підприємствах України не обіймає. Даних щодо виплаченої винагороди у натуральній формі 
немає. Як Член Спостережної ради працює на безоплатній основі.

1) посада Член Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Заячук Ірина Ігорівна

КА, 000020, 13.06.1995, Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у 
Львівській обл.

4) рік народження**
5) освіта**

1978
Повна вища

6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Генеральний директор ТзОВ
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"Нью Прогрес Холдінг"
8) дата набуття повноважень та 25.04.2014 3 роки 
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в 
статутному капіталі ПАТ АКБ „Львів” в розмірі 25 850 акцій, що становить 0,0010 % статутного 
фонду. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ „Львів” (протокол б/н від
25.04.2014 р.) переобрана на новий трьохрічний термін. Член Спостережної ради здійснює 
повноваження та має обов'язки, визначені Статутом ПАТ АКБ "Львів" та "Положенням про 
Спостережну раду". Посади, які обіймає на інших підприємствах України:: Генеральний 
директор ТзОВ "Нью Прогрес Холдінг". Даних щодо виплаченої винагороди у натуральній формі 
немає. Як Член Спостережної ради працює на безоплатній основі.

1) посада Член Спостережної ради

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Хома Тарас Михайлович

КА, 063181, 05.12.1995, Франківським РВ УМВСУ у 
Львівській обл.

4) рік народження**
5) освіта**

1970
Повна вища

6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Радник Голови Правління 
ПАТ АКБ „Львів”
8) дата набуття повноважень та 25.04.2014 3 роки 
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згідно рішення 
Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ „Львів” (протокол б/н від 25.04.2014 р.) переобраний на 
новий трьохрічний термін. Член Спостережної ради здійснює повноваження та має обов'язки, 
визначені Статутом ПАТ АКБ "Львів" та "Положенням про Спостережну раду". Даних щодо 
виплаченої винагороди у натуральній формі немає. Як Член Спостережної ради працює на 
безоплатній основі.

1) посада Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Ривак Андрій Івнович

КВ, 401202, 13.04.2000, Франківським РВ УМВСУ у 
Львіській обл.

4) рік народження * * 1976
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5) освіта** Повна вища

6) стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Голова Правління ПАТ "АСК 
"Дністер"
8) дата набуття повноважень та 25.04.2014 3 роки 
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згідно рішення 
Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ „Львів” (протокол б/н від 25.04.2014 р.) переобраний на 
новий трьохрічний термін. Голова Ревізійної комісії Банку має повноваження та обов'язки, 
визначені Статутом Банку та внутрішніми нормативними актами - "Положенням про Ревізійну 
комісію". Посади, які обіймає на інших підприємствах України: Голова Правління ПАТ "АСК 
"Дністер". Даних щодо виплаченої винагороди у натуральній формі немає. Як Голова Ревізійної 
комісії працює на безоплатній основі.

1) посада Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

фізична особа Пурха Тадей Станіславович

КВ, 419592, 25.05.2000, Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у 
Львівській області

4) рік народження**
5) освіта**

1941
Повна вища

6) стаж роботи (років)** 50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Голова державної 
екзаменаційної комісії Інституту економіки і менеджменту Національного університету Львівська 
Політехніка

8) дата набуття повноважень та 25.04.2014 3 роки 
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою в 
статутному капіталі ПАТ АКБ „Львів” в розмірі 154 019 акцій, що становить 0,0061 % статутного 
фонду. Призначено згідно рішення Загальних зборів ПАТ АКБ „Львів” (протокол б/н від
25.04.2014 р.) Член Ревізійної комісії має повноваження та обов'язки, визначені статутом Банку та 
внутрішніми нормативними актами - "Положенням про Ревізійну комі сію".Посади, які обіймає 

на інших підприємствах України: Голова державної екзаменаційної комісії Інституту економіки і 
менеджменту Національного університету Львівська Політехніка. Даних щодо виплаченої 
нагороди у натуральній формі не має. Як член Ревізійної комісії працює на безоплатній особі.

1) посада Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кирилюк Руслан Ростиславович 
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
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3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

КА, 498040, 19.09.1997, Личаківський РВ УМВС України у 
Львівській області

4) рік народження**
5) освіта**

1966
Повна вища

6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Заступник Директора 
Львівського Центрального регіонального відділення ПАТ „Мегабанк”.
8) дата набуття повноважень та 25.04.2014 3 роки 
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою в 
статутному капіталі ПАТ АКБ „Львів” в розмірі 315 070 акцій, що становить 0,0125 % статутного 
фонду. Призначено згідно рішення Призначено згідно рішення Загальних зборів ПАТ АКБ 
„Львів” (протокол б/н від 25.04.2014 р.) Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Член 
Ревізійної комісії має повноваження та обов'язки. Визначені статутом Банку та внутрішніми 
нормативними актами - "Положенням про Ревізійну комісію". Посади, які обіймає на інших 
підприємствах України: заступник Директора Львівського Центрального регіонального 
відділення ПАТ „Мегабанк”. Даних щодо виплаченої винагороди у натуральній формі немає . Як 
член Ревізійної комісії працює на безоплатній особі.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо
вані іменні

привілейо
вані на 

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Ревізійної комісії фізична особа КА, 498040, 19.09.1997, 

Личаківський РВ УМВС України у 
Львівській області

315070 0,01250000000 315070 0 0 0
Кирилюк Руслан 
Ростиславович

Член Ревізійної комісії фізична особа КВ, 419592, 25.05.2000, Галицьким 
РВ ЛМУ УМВС України у 
Львівській області

154019 0,00610000000 154019 0 0 0
Пурха Тадей 
Станіславович

Член Спостережної 
ради

фізична особа КА, 000020, 13.06.1995, Галицьким 
РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській обл.

25850 0,00100000000 25850 0 0 0
Заячук Ірина Ігорівна

Г олова Ревізійної 
комісії

фізична особа КВ, 401202, 13.04.2000, 
Франківським РВ УМВСУ у 
Львіській обл.

0 0,00000000000 0 0 0 0
Ривак Андрій Івнович
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Спостережної 
ради

фізична особа ТТ, 130442, 27.07.2012, 
Солом'янським РУ Г УМВСУ в м. 
Києві

0 0,00000000000 0 0 0 0
Жовнеренко Григорій 
Костянтинович

Член Спостережної 
ради

фізична особа А, 2232551, 16.09.2011, РГОБ8ККА 
І8ЬА]\ГО8

0 0,00000000000 0 0 0 0
Петурссон Маргеір

Член Спостережної 
ради

фізична особа КА, 063181, 05.12.1995, 
Франківським РВ УМВСУ у 
Львівській обл.

0 0,00000000000 0 0 0 0
Хома Тарас Михайлович

Г олова Спостережної 
ради

фізична особа СО, 906816, 20.07.2011, 
Солом'янським РУ ГУ МВСУ у 
м. Києві

0 0,00000000000 0 0 0 0
Мальований Костянтин 
Петрович

Г оловний бухгалтер фізична особа КВ, 509146, 27.11.2000, 
Личаківським РВ УМВСУ у 
Львівській обл.

0 0,00000000000 0 0 0 0
Чипурко Марія 
Михайлівна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Заступник Г олови 
Правління

фізична особа КА, 817297, 19.05.1998, Галицьким 
РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській обл.

0 0,00000000000 0 0 0 0
Хімяк Віктор Семенович

Заступник Г олови 
Правління

фізична особа КА, 646628, 11.11.1997, Залізничним 
РВ УМВСУ у Львівській обл.

0 0,00000000000 0 0 0 0
Сенюк Михайло 
Миколайович

Голова Правління фізична особа КА, 709986, 09.12.1997, 
Личаківським РВ УМВСУ у 
Львівській обл.

0 0,00000000000 0 0 0 0
Гавриляк Ігор 
Володимирович

Усього: 494939 0,01960000000 494939 0 0 0
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної 

особи
Код за 

ЄДРПОУ
Місцезнаходження Кількість 

акцій (шт.)
Від 

загальної 
кількості 
акцій (%)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо
вані іменні

привілейо
вані на 

пред'явника
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нью Прогрес 
Холдінг"

33694814 вул.Гоголівська,буд.17, м.Київ, 
Шевченківський, Київська область, 01054, 
Україна

2525599146 99,8789 2525599146 0 0 0

Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи

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

Кількість 
акцій (шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо
вані іменні

привілейо
вані на 

пред'явника
Усього: 2525599146 99,8789 2525599146 0 0 0
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VII. Інформація п )о загальні збори акціоне )ів
Вид загальних зборів чергові позачергові

X
Дата проведення 24.10.2014
Кворум зборів, % 99,9599
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лічильної комісії.
2.Про обрання Секретаря зборів.
3.Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ АКБ «Львів».

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: посадові особи органів 
управління Банку.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: посадові особи органів 
управління Банку.

Результати розгляду питань порядку денного: 100 % присутніх акціонерів голосували "ЗА" по 
кожному питанню порядку денного.

Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися.______________________
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Вид загальних зборів чергові позачергові
X

Дата проведення 01.08.2014
Кворум зборів, % 99,8776
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання лічильної комісії.
2.Про обрання Секретаря зборів.
3.Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій 
існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4.Про приватне розміщення акцій.
5.Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких 
прийнято рішення про приватне розміщення.
6.Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо 
прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо 
запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено).
7.Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо 
затвердження результатів приватного розміщення акцій.
8.Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо 
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
9.Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо 
повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені 
законодавством строки результатів приватного розміщення акцій, або у разі невнесення (не 
затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням 
статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у 
разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
10.Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо 
письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання 
розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та 
опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
11.Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження отримувати від 
акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на 
придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено 
умовами приватного розміщення акцій).
12.Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо 
забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких 
прийнято рішення про розміщення.
13.Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо 
забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
14.Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо 
здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення 
викупу банком належних їм акцій.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: посадові особи органів 
управління Банку

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: посадові особи органів 
управління Банку.

Результати розгляду питань порядку денного: 100 % присутніх акціонерів голосували "ЗА" по 
питаннях 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 порядку денного. По питаннях № 11 та № 14 порядку денного 
100 % присутніх акціонерів голосували "ПРОТИ".

Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулися.__________________________________
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Вид загальних зборів чергові позачергові
X

Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів, % 99,9
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання лічильної комісії.
2.Про обрання Секретаря зборів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів” за 2013 
рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ АКБ „Львів” за 2013 рік.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ АКБ „Львів” за 2013 
рік.
6.Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку про повноту та 
достовірність річної звітності ПАТ АКБ „Львів” за 2013 рік.
7.Про затвердження річного звіту ПАТ АКБ ”Львів” за 2013 рік.
8.Розподіл прибутку і збитків ПАТ АКБ „Львів”.
9.Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів”.
10.Обрання Членів Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів”.
11.Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ АКБ „Львів”.
12.Обрання Членів Ревізійної комісії ПАТ АКБ „Львів”.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: посадові особи органів 
управління Банку.

Особа, що ініціювала проведення ЧЕРГОВИХ загальних зборів: посадові особи органів 
управління Банку.

Результати розгляду питань порядку денного: 100 % присутніх акціонерів голосували "ЗА" по 
кожному питанню порядку денного. По питаннях № 10 та № 12 порядку денного було проведено 
кумулятивне голосування, в результаті чого було обрано Голову та Членів Спостережної Ради та 

Ревізійної комісії.

Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулися.__________________________________
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій 
України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження вул. Нижній Вал 17/8, м.Київ, Київська область, 04071

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Серія АВ №581322

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон (044)2796540
Факс (044)2791322
Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну 

діяльність депозитарію
Опис: Послуги у відповідності до укладеного договору.

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі 
Україна»

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 30373906
Місцезнаходження Грекова, 3/9, Київ, Київська область, 04112

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

2091

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон (044)2841865
Факс (044)2841866
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги 

емітенту
Опис: Послуги у відповідності до укладеного договору
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Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Аудиторська фірма Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Аудит-Сервіс ІНК"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 13659226
Місцезнаходження вул.Б.Лепкого, 34, м.Івано-Франківськ, Івано-Франківська 

область, 76018

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

98

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон (0342)34907
Факс 750501
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги 

емітенту
Опис: Послуги у відповідності до укладеного договору

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство АСК "Скарбниця"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 13809430
Місцезнаходження вул.Саксаганського,5, м.Львів, Львівська область, 79005

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Серія АВ №330186

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

17.04.2007

Міжміський код та телефон (032)2403842
Факс 2403843
Вид діяльності Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту

Опис: Основним видом послуг компанії є добровільне та обов'язкове страхування
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Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

"Рейтингове агенство "ІВІ-Рейтинг"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 33262696
Місцезнаходження вул. Горького (Антоновича), 172, оф.1014,, м.Київ, Київська 

область, 03680

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

385

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

07.04.2010

Міжміський код та телефон (044) 362-90-84
Факс 521-20-15
Вид діяльності Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову 

оцінку емітента та/або його цінних паперів
Опис: Послуги у відповідності до укладеного договору.

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська 
валютна біржа"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 22877057
Місцезнаходження вул. Межигірська,1, м.Київ, Київська область, 04070

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Серія АВ №498025

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

24.11.2009

Міжміський код та телефон (044)4615430
Факс 4615428
Вид діяльності Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку 

(фондова біржа)
Опис: Надає послуги у відповідності зі Статутом.
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Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа"ПФТС"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження вул.Червоноармійська,72, м.Київ, Київська область, 03150

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Серія АВ №581354

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

17.06.2011

Міжміський код та телефон (044)2775000
Факс 2775001
Вид діяльності Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку 

(фондова біржа)
Опис: Надає послуги у відповідності зі Статутом.

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний 
банк " Львів"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 09801546
Місцезнаходження вул.Сербська,1, м.Львів, Галицький, Львівська область, 79008

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Серія АЕ № 263485

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон (032)2456421
Факс (032)2456483
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: Депозитарна установа ПАТ АКБ "Львів"
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11. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації

випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск

Міжнарод
ний

ідентифі
каційний

номер

Тип цінного 
папера

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у 
статут
ному 

капіталі 
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.09.2014 106/1/2014 Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку
ИЛ4000067698 Акція проста 

бездокументарн 
а іменна

Бездокументарні
іменні

0,10 2529053380 252905338,00 100

Опис: Мета розміщення акцій - збільшення капіталізації банку, підвищення ліквідності. Розміщення простих акцій Банк здійснював самостійно. Спосіб розміщення -  закрите 
(приватне) розміщення. Форма випуску акцій - бездокументарна. Привілейовані та акції на пред’явника не випускалися. Процедуру лістингу не проходили.
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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
Банк "Львів" було створено 17 жовтня 1990 року у формі ТзОВ і зареєстровано у Держбанку колишнього 
СРСР за № 490. У Національному банку України банк "Львів" зареєстровано в жовтні 1991 року( 
реєстраційний № 28). У жовтні 1993 року Комерційний банк "Львів" перереєстровано в Акціонерне 
товариство закритого типу Акціонерно-комерційний банк "Львів", а в березні 2002 року АКБ "Львів" 
перейменовано у ЗАТ АКБ "Львів". Впродовж 2008 року було прийняте рішення та проведено процедуру 
реорганізації банку шляхом перетворення із закритого акціонерного товариства у відкрите акціонерне 
товариство. ВАТ АКБ "Львів" зареєстровано 12.08.2008 року. З метою приведення установчих документів 
банку до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" 23 вересня 2009 року зареєстровано нову 
назву банку Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк "Львів". На загальних зборах 
акціонерів ПАТ АКБ "Львів" від 26.03.2010р. прийнято рішення про перевести випуску простих іменних 
акцій ПАТ АКБ "Львів", випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування та 
затверджено Рішення про дематеріалізацію. У звітному році Банк не брав участі у злитті, приєднанні, 
поділі, виділенні, перетворенні банків.

Інформація про організаційну структуру емітента
Органами управління Банку є:
-Загальні збори акціонерів (вищий орган управління);
-Спостережна Рада Банку;
-Правління Банку (виконавчий орган).
Органами контролю Банку є Ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту Банку.
Керівниками Банку є Голова та члени Спостережної Ради Банку, Голова, його заступники та члени 
Правління, головний бухгалтер, його заступник, керівники відокремлених підрозділів Банку.
Члени Спостережної Ради, включаючи Голову, обираються Загальними зборами акціонерів з числа 
акціонерів (чи їх представників) терміном на 3 роки. Члени Спостережної Ради Банку не можуть входити 
до складу Правління та Ревізійної комісії Банку. У своїй діяльності Спостережна Рада Банку керується 
чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Спостережну Раду Банку, іншими 
внутрішніми документами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.
Правління Банку є виконавчим органом Банку, здійснює управління поточною діяльністю Банку, 
формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність 
його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рішеннями Загальних зборів 
акціонерів і Спостережної Ради Банку.

Правління складатиметься не менше ніж з 3 (трьох) членів, включаючи Голову Правління. Персональний 
склад членів Правління Банку затверджує Спостережна Рада Банку, згідно організаційної структури Банку 
і Положення про розподіл повноважень членів Правління Банку.

Член Правління Банку відповідальний за здійснення фінансового моніторингу призначається та 
звільняється з посади Спостережною Радою Банку за погодженням з Національним банком України.
У своїй роботі Правління керується Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів, 
Спостережної Ради Банку, Положенням про Правління Банку та іншими положеннями Банку, чинним 
законодавством та нормативно-правовими актами Національного Банку України.
Роботою Правління Банку керує Голова Правління.
Члени Правління та Голова Правління призначаються Спостережною Радою з подальшим інформуванням 
про це акціонерів на чергових Загальних зборах акціонерів.
Спостережна Рада може призначати заступника (заступників) Голови Правління з членів Правління.
Член Правління може бути звільнений або усунений від виконання обов'язків рішенням Спостережної 
Ради.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здійснюється Ревізійною комісією Банку, яка 
обирається Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування.
Ревізійна комісія складається щонайменше з 3 (трьох) осіб, обраних з числа фізичних осіб та/або з числа 
юридичних осіб терміном на 5 (п'ять) років. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними 
зборами акціонерів Банку. Голова та члени Ревізійної комісії можуть бути переобрані на нові терміни. 
Голова та члени Ревізійної комісії Банку можуть бути переобрані до закінчення терміну їх повноважень за 
рішенням Загальних зборів акціонерів Банку. Порядок призначення на посаду та звільнення Голови та 

членів Ревізійної комісії Банку визначається цим Статутом Банку та Положенням про Ревізійну комісію. 
Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів Банку.
ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» є універсальним комерційним банком. Мережа власних підрозділів ПАТ АКБ «Львів» 
налічує 24 безбалансові відділення, у т.ч. 12 відділень, розташованих у м. Львові, 6 відділень у Львівській
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області (у містах Дрогобичі, Новояворівську, Самборі, Стрию, Червонограді, Мостиськах), 5 відділень у 
обласних центрах (у містах Івано-Франківську, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Тернополі) та відділення у м. 
Києві..

Інформація про чисельність працівників
Станом на 31 грудня 2014 року чисельність працівників Банку становить 340 осіб (станом на 31 грудня
2013 року - 313 особи).

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
Банк є членом:

1. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
ПАТ АКБ «Львів» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02.09.1999р.(свідоцтво 
учасника Фонду № 031 від 18.10.2012р.). Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (м. Київ, бульвар 
Т.Шевченка, 33-Б) є державною, спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління 
у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. Основною ціллю діяльності Фонду в Україні є захист прав 

та інтересів фізичних осіб - вкладників банків, філій іноземних банків.

2. Асоціації банків Львівщини.
Асоціація банків Львівщини (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11) - регіональна банківська асоціація. 
Основні напрямки діяльності АБЛ: сприяння розвитку банківської справи в регіоні, консолідація 
банківських ресурсів на вирішення пріоритетних регіональних програм; підтримка взаємної довіри, 
ділового партнерства та співробітництва між керівниками та спеціалістами банківських установ; 
сприяння створенню правової бази банківської діяльності; захист прав та законних інтересів банків; 
розробка та видання інформаційних, методичних і періодичних видань з різних напрямків банківської 
діяльності; організація та проведення короткотермінових цільових навчальних програм; підтримка 
позитивного іміджу діяльності банківських установ регіону через засоби масової інформації.

3. Асоціації українських банків.
Асоціація українських банків створена в 1990 році як всеукраїнська недержавна, незалежна, добровільна, 
некомерційна організація.Об'єднує діючі в Україні комерційні банки та представляє їх системні інтереси 
у відносинах з Національним банком, Верховною Радою, Адміністрацією Президента, Кабінетом 
Міністрів, Державною податковою адміністрацією, Верховним судом України, іншими державними та 
недержавними установами та організаціями. Призначення АУБ полягає у сприянні розвитку банківської 
системи України.

4. Європейської Бізнес Асоціації.
Європейська Бізнес Асоціація (м. Київ, Андріївський узвіз, 1А) здійснює діяльність як форум для 
обговорення та вирішення проблем, з якими зустрічаються бізнесмени в Україні. Напрямки діяльності: 
колективний захист інтересів у центральних та місцевих органах державного управління України, в 
іноземних та міжнародних організаціях; участь у процесі прийняття рішень на рівні Європейського 
Союзу через тісні робочі стосунки з Європейською Комісією та посольствами країн Європейського 
Союзу у Києві; регулярна інформаційна підтримка щодо процесів, які впливають на ведення бізнесу в 
Україні, а також проведення семінарів та презентацій.

5. Міжнародної фінансової банківської системи §^ .І.Р .Т .
Асоціація обєднує членів та користувачів міжнародної системи обміну платіжними повідомленнями 
§^ .І.Р .Т . Та є незалежною асоціацією з неприбутковим статусом. Цілями Асоціації є: інформування 
членів та користувачів СВІФТ про тенденції розвитку фінансових технологій та комунікацій; 
формулювання та впровадження політики розвитку міжнародних телекомунікаційних систем на Україні; 
представлення інтересів українських фінансових організацій, що є членами та користувачами СВІФТ в 
органах державної влади та законодавчих органах.

6. Національної Системи Міжнародних Електронних Платежів (НСМЕП).
НСМЕП - внутрішньодержавна банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів.
Метою створення НСМЕП є розроблення та впровадження в Україні відносно дешевої надійно захищеної 
автоматизованої системи безготівкових розрахунків, яка в основному розрахована на роботу в режимі « 

оГГ-1іпе».
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7. Незалежної асоціації банків України.
Незалежна Асоціація Банків України (м. Київ, вул.Велика Васильківська (Червоноармійська), 72) - 
об'єднує діючі в Україні комерційні банки та представляє їх системні інтереси у відносинах з 
Національним банком, Верховною Радою, Адміністрацією Президента, Кабінетом Міністрів, Державною 
податковою адміністрацією, Верховним судом України, іншими державними органами. Напрямки 
діяльності: захист прав та інтересів банків-членів Асоціації; формування єдиної позиції з важливих питань 
банківської системи; участь у конференціях, семінарах та інших заходах що організовуються та 
проводяться Асоціацією; лобіювання зміни регуляторних вимог.

8. Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв.
Це неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на 
фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, 
депозитарну діяльність.
ПАРД створена з метою сприяння здійсненню професійної діяльності на фондовому ринку членами 
ПАРД, розроблення і затвердження правил, стандартів професійної поведінки, підвищення кваліфікації 
фахівців членів ПАРД.

9. Львівської торгово-промислової палати.
Львівська торгово-промислова палата (м. Львів, Стрийський парк, 14) є недержавною неприбутковою 
самоврядною організацією, що на добровільних засадах об"єднує юридичних осіб та підприємців, а також 
їх об"єднання. Серед основних послуг, які надає палата є: проведення семінарів, тренінгів та інших 
навчальних заходів для ділових кіл в Україні та закордоном; сприяння налагодженню контактів з 
зарубіжними партнерами шляхом проведення економічних форумів, конференцій, презентацій, зустрічей, 
бізнес-місій; надання консультацій з питань зовнішньоекономічної діяльності, допомога в підготовці 
договорів; третейський суд; послуги по сприянню реалізації торгово-економічних трансакцій; оцінка 
рухомого і нерухомого майна та нематеріальних активів.

10. СРО Асоціація «Українські Фондові Торговці».
Саморегулівна організація на ринку цінних паперів -  Асоціація "Українські Фондові Торговці" (до 
17.03.2009р. - Асоціація «Регіональний Фондовий Союз») (далі -  Асоціація) була заснована 14 грудня 
2004 року та здійснює свою діяльність на ринку цінних паперів на підставі Свідоцтва про реєстрацію 
об’єднання як саморегулівної організації, що видано НКЦПФР 22 червня 2012 року № 3.
Асоціація "Українські Фондові Торговці" створена 12.03.2009 р. (Свідоцтво про реєстрацію) шляхом 
консолідації трьох СРО (СРО «Регіональний Фондовий Союз», СРО ВАТ "Київська Міжнародна Фондова 
Біржа", СРО ЗАТ "Українська Фондова Біржа") на перших Загальних зборах Асоціації.
Мета та завдання, поставлені перед Асоціацією, оприлюднені в Спільній Заяві СРО, що консолідувалися. 
Асоціація є відкритим добровільним договірним об’єднанням професійних учасників ринку цінних 
паперів, які здійснюють торгівлю цінними паперами та депозитарну діяльність.

Банк не входить до груп підприємств (холдингових компаній, концернів тощо).

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
д/н

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозицій стосовно реорганізації від третіх осіб упродовж 2014 року не надходило.

Опис обраної облікової політики
Бухгалтерський облік та фінансова звітність у ПАТ АКБ «Львів» ґрунтується на таких принципах: 
•повнота бухгалтерського обліку - всі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках 
бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про 
фактичні та можливі результати операцій Банку, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з 
нею;
•дата операції - операції відображаються в бухгалтерському обліку в день їх здійснення, тобто в день 
виникнення прав (активів) або зобов'язань (пасивів) незалежно від дати руху коштів за ними; 
•превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до 
їх суті та економічного змісту, а не за їх юридичною формою;
•автономність - активи та зобов'язання Банку повинні бути відокремлені від активів та зобов'язань інших
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банків (підприємств) і власників Банку;
•оцінка - активи і зобов'язання обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення або за 
собівартістю фінансового інструменту. Активи та зобов'язання в іноземній валюті, за винятком 
немонетарних статей, переоцінюються при зміні офіційного валютного курсу на звітну дату;
•обачливість - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або 
дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться;
•безперервність - оцінка активів Банку здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність 
продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо Банк планує скоротити масштаби своєї діяльності, 
це повинно розкриватися у фінансових звітах;

•нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення результату звітного періоду необхідно 
зіставити доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому 
доходи і витрати відображаються в обліку та звітності під час їх виникнення, а не під час надходження або 
сплати грошей;
•прийнятність вхідного балансу - залишки за балансовими рахунками на початок поточного звітного 
періоду мають відповідати залишкам за станом на кінець попереднього звітного періоду;
•суттєвість - у фінансових звітах має відображатись уся істотна інформація, корисна для прийняття рішень 
керівниками Банку чи інвесторами. Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або перекручення може 
вплинути на економічні рішення користувачів звітності;
•відкритість - фінансові звіти мають бути достатньо зрозумілими і детальними, щоб уникнути 
двозначності, правдиво відображати операції банку з необхідними поясненнями в записках про правила 
оцінки активів і зобов'язань. Операції повинні відповідати змісту статей звітів. Звітність має бути чітко 
викладена і зрозуміла для користувача;
•сталість - постійне, із року в рік, застосування Банком обраних методів. Зміна методів обліку потребує 
додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах.
Особливостями плану рахунків Банку є:
•наявність управлінського обліку;
•подвійний запис операцій за всіма рахунками;
•наявність обов’язкових та додаткових параметрів до аналітичних рахунків.
Бухгалтерський облік у Банку забезпечує своєчасне та повне відображення всіх банківських, 
господарських операцій та оцінку стану активів та зобов’язань, контроль за наявністю і збереженням 
майна, виконанням зобов’язань та достовірність даних бухгалтерського обліку відповідно до Плану 
рахунків бухгалтерського обліку.
Грошові кошти в касі, капітал, фонди Банку, грошові кошти на рахунках в інших банках відображаються 
згідно номінальної вартості цих активів.
Фінансові інструменти на дату балансу оцінюються за справедливою амортизованою собівартістю з 
використанням ефективної ставки відсотка під час здійснення амортизації дисконту (премії) та 
нарахування процентів.
Придбані Банком цінні папери первісно відображаються в обліку за собівартістю. На кожну наступну 
після визнання дату балансу всі цінні папери оцінюються за їх справедливою вартістю, крім:
•цінних паперів, що утримуються до погашення;
•цінних паперів, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити;
•інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.
Цінні папери, що утримуються Банком до погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою 
собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка.
Цінні папери, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату 
балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності.
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії відображаються в бухгалтерському обліку на дату придбання 
за собівартістю.
Придбані основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю.
Всі об’єкти груп «Земельні ділянки» та «Будинки, споруди і передавальні пристрої» обліковуються за 
справедливою вартістю.
Придбана (створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс Банку за первісною вартістю, яка 
включає ціну придбання (створення) цієї нерухомості та всі витрати, що безпосередньо пов'язані з її 
придбанням (створенням).
Банк, на дату балансу відображає у фінансовій звітності інвестиційну нерухомість за справедливою 
вартістю. Виключення становлять об’єкти інвестиційної нерухомості, справедливу вартість яких 
неможливо достовірно оцінити. Такі об’єкти відображаються у фінансовій звітності за первісною 
вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації.
Облік запасів товарно-матеріальних цінностей здійснюється за ціною їх придбання (отримання).

2014 р. ©ША 09801546



Зарахування на баланс Банку здійснюється за первісною вартістю, включаючи витрати на доставку, 
податки, збори (крім тих, що згодом відшкодовуються Банку).
Процентні доходи і витрати визнаються за рахунками процентних доходів і витрат за класами 6,7 із 
застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Нарахування процентів за фінансовими інструментами 
здійснюється за номінальною процентною ставкою, яка передбачена умовами договору, і відображається 
за рахунками з обліку нарахованих доходів і нарахованих витрат за класами 1,2,3. Будь-які різниці, що 
виникають між сумою визнаних за ефективною ставкою відсотка процентних доходів (витрат) та 
нарахованих за номінальною процентною ставкою доходів (витрат) за фінансовими інструментами, 
придбаними (наданими/отриманими) за номінальною вартістю (без дисконту або премії) відображаються 
за рахунками з обліку неамортизованого дисконту (премії) у кореспонденції з рахунками з обліку 
процентних доходів (витрат).
Комісійні доходи (витрати), отримані (сплачені) за ініціювання кредиту, відображаються за рахунками 
неамортизованого дисконту (премії) в день видачі кредиту (траншу кредиту). Якщо клієнту відмовлено у 
видачі кредиту, або клієнт не скористався правом отримання кредиту, отримані доходи визнаються 
комісійними доходами не пізніше наступного дня після прийняття рішення про відмову, або втрати 
чинності зобов’язання Банку щодо надання кредиту.
Комісійні доходи за ініціювання кредиту, що отримані (сплачені) Банком і пов'язані зі створенням або 
придбанням фінансового інструменту, включають:
•комісії за розгляд заявки,
•комісії за видачу кредиту (відкриття кредитної лінії),
•комісії за видачу траншів,
•комісії за перегляд умов кредитного договору та процентних ставок за користування кредитом, з 
ініціативи клієнта.
Суми комісії, що виникають при видачі кредиту, відносяться на процентні доходи під час визнання 
фінансового інструменту. До визнання фінансового інструменту ці комісії обліковуються на рахунках 
доходів (витрат) майбутніх періодів.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
Відповідно до Статуту, основною метою діяльності Банку є одержання прибутку шляхом надання 
банківських та інших фінансових послуг в національній та іноземній валютах та здійснення іншої 
діяльності, яка може бути дозволеною для банків згідно з чинним законодавством України. Якщо для 
проведення видів діяльності, передбачених Статутом, вимагається отримання ліцензій, дозволів або згод 
(погоджень) від Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
Фонду державного майна України або будь-яких інших органів, Банк здійснює таку діяльність тільки 
після отримання таких ліцензій, дозволів або згод (погоджень).
Банк здійснює свою діяльність на підставі банківської ліцензії №54 від 26.10.2011р. та Генеральної 
ліцензії на здійснення валютних операцій від 26.10.2011р. № 54.
Згідно банківської ліцензії №54 від 26.10.2011р., Банк має право на надання банківських послуг, 
визначених частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а саме:
1)залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і 
фізичних осіб;
2)відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських 
металах;
3)розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських 
металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення з 
юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. Перелік фінансових послуг, що 

Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) шляхом укладення агентських договорів, 
встановлюється Національним банком України.
Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:
1)інвестицій;
2)випуску власних цінних паперів;
3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
4)зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;
5)інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
6)ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);
7)надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.
Згідно Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 26.10.2011р. № 54, Банк має право 
здійснювати діяльність, надавати банківські та інші фінансові послуги в іноземній валюті, а саме:
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1)неторговельні операції з валютними цінностями;
2)операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж,обмін, прийняття на інкасо), що 
здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
3)операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну 
іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними 
особами-резидентами;
4)ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у 
грошовій одиниці України;
5)ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
6)ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
7)відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та 
здійснення операцій за ними;
8)відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення 
операцій за ними;
9)залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
10)залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
11)торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою 
іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну 
іноземної валюти банків і агентів];
12)торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
13)залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;
14)залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;
15)торгівля банківськими металами на валютному ринку України;
16)валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 
Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не 
зазначені в абзацах другому - сімнадцятому Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних 
банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління 
Національного банку України від 15.08.2011 №281.
Банк здійснює прямі інвестиції та операції з цінними паперами відповідно до законодавства України про 
цінні папери, інвестиційну діяльність та згідно з нормативно-правовими актами Національного банку 
України.
ПАТ АКБ «Львів» протягом 2015р. Не планує розширювати перелік операцій, дозвіл на здійснення яких 
надається Національним банком України
Банк здійснює на підставі ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
наступні операції:
1) брокерська діяльність,
2) дилерська діяльність,
3) депозитарна діяльність депозитарної установи.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років
У 2014 р. придбано основних засобів на суму 3 004 тис. грн. (в т.ч. капітальні вкладення в нерухомість - 
525 тис. грн.), нематеріальних активів - на суму 718 тис. грн.
У 2013 р. придбано основних засобів на суму 2 723 тис. грн. (капітальних вкладень на добудову 
нерухомості не було).
У 2012 р. придбано основних засобів на суму 1 985 тис. грн. (в т.ч. капітальні вкладення на добудову 
нерухомості - 855 тис. грн.).
У 2011 р. придбано основних засобів на суму 815 тис. грн. (капітальних вкладень в нерухомість не було), 
нематеріальних активів - на суму 249 тис. грн.
У 2010 р. придбано основних засобів на суму 2003 тис. грн. (в т.ч. капітальні вкладення в нерухомість - 
303 тис. грн.), нематеріальних активів - на суму 503 тис. грн.
Основних засобів у 2009 р. придбано на суму - 4047 тис. грн. (в т.ч. капітальні вкладення в нерухомість - 
548 тис. грн.), нематеріальнтх активів - на суму 1750 тис. грн.

Сума грошових коштів, отриманих за основні засоби при вибутті: 
у 2014 році - 152,0 тис.грн., 
у 2013 році - 0,3 тис. грн., 
у 2012 році - 7,4 тис. грн., 
у 2011 році - 4,5 тис. грн., 
у 2010 році - 5,2 тис. грн.

2014 р. ©ША 09801546



Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 
органу, афілійованими особами
д/н

Інформація про основні засоби емітента
Сума основних засобів ПАТ АКБ "Львів" станом на кінець дня 31 грудня 2014 року згідно міжнародних 
стандартів фінансової звітності становить 50 178 тис. грн.
Основні засоби (включаючи обладнання, яке утримується за договорами операційної оренди, відповідно 
до яких Банк виступає в якості орендодавця) відображаються за первісною вартістю, без урахування 
витрат на повсякденне обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку 
від знецінення. Зміни очікуваного терміну корисного використання відображаються у фінансовій звітності 
як зміна періоду або методу амортизації, залежно від ситуації, і враховуються як зміни оціночних 
значень.
Амортизація розраховується прямолінійним методом з метою списання вартості основних засобів до їх 
залишкової вартості протягом очікуваного терміну корисного використання. Земля не амортизується. 
Очікувані терміни корисного використання наступні:
•будівлі та інвестиційна нерухомість - 35-100 років;
•меблі та обладнання - 4-15 років;
•комп’ютери - 4-10 років;
•транспортні засоби - 10 років.
У 2014 році терміни корисного використання основних засобів не змінювались.
Припинення визнання об'єкта основних засобів відбувається у разі його вибуття або якщо його 
використання не пов'язане з отриманням майбутніх економічних вигод. Дохід або витрати, що виникають 
в результаті припинення визнання активу (розраховані як різниця між чистою виручкою від реалізації та 
балансовою вартістю активу), визнаються в звіті про прибутки і збитки за той рік, в якому було припинено 
визнання, за статтею «Інші операційні доходи».

Банком щорічно проводиться аналіз амортизаційних відрахувань за основними засобами, враховуючи 
інтенсивність їх використання, правові і інші подібні обмеження щодо строків використання активів, а 
також очікувані економічні вигоди від подальшого їх використання.
Протягом звітного року Банк не проводив переоцінку основних засобів (переоцінка вартості основних 
засобів групи «Будівлі, споруди і передавальні пристрої» здійснювалась у 2007 році).
Протягом звітного року Банк не залучав незалежних оцінювачів з метою здійснення експертної оцінки 
основних засобів.
Справедлива вартість за результатами переоцінки визначалась з використанням порівняльного та 
дохідного методів.
Переоцінка (дооцінка чи уцінка) основних засобів у 2014 році не проводилася.
Визнання зменшення корисності основних засобів не відбувалось.
Основних засобів, щодо яких є передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування 
та розпорядження ПАТ АКБ " Львів" немає.
Основних засобів, які знаходяться на реконструкції , консервації, вилучених з експлуатації для продажу у 
Банку немає.
ПАТ АКБ "Львів" не надавав і не отримував основних засобів у фінансовий лізинг.
Місцезнаходження основних засобів - за місцезнаходженням Головного банку та відділень Банку 
Екологічні питання не позначаються на використанні активів Банку.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Внутрішні та зовнішні шоки, а також ескалація конфлікту на сході України суттєво уразили економіку, 
негативно позначаючись на довірі та розбалансовуючи фінансові ринки. За оцінками, економічна 
активність у 2014 році скоротилася на 6,9 відсотків, і показники за грудень свідчать про триваючий спад 
промислового виробництва, обороту роздрібної торгівлі і обсягів будівництва.
Інфляція споживчих цін у 2014 році прискорилася, що стало відбитком переносу наслідків знецінення 
грошової одиниці та зростання адміністративних цін. На кінець 2014 року інфляція досягла 25 відсотків, з 
огляду на те, що гривня втратила майже половину своєї вартості відносно долара США. З початку 2015 
року знецінення обмінного курсу гривні відносно долара США становило 49 відсотків.
Продовжується відплив депозитів з банківської системи, обумовлений зменшенням доходів населення та 
погіршенням ринкових очікувань.
Кредитна активність банків знижується через обмеженість їх ресурсної бази, посилення жорсткості 
стандартів кредитування за всіма видами кредитів та зменшення кількості надійних позичальників в 
умовах зниження економічної активності.
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Станом на 01 березня 2015 року обсяг міжнародних резервів України становив 5 млрд. 625 млн. дол. США 
в еквіваленті.
З 04 березня 2015 року Національний банк України встановив облікову ставку в розмірі 30 % річних. 
Міністерство фінансів у березні 2015 року оприлюднило на своєму сайті Лист про наміри, Меморандум 
про економічну та фінансову політику та Технічний меморандум про взаєморозуміння, що є основними 
документами у рамках затвердженої Міжнародним валютним фондом програми розширеного 
фінансування для України.
Керівництво Банку вважає, що вживаються всі необхідні заходи для підтримання економічної стійкості в 
умовах, що склалися. Подальше погіршення ситуації, зокрема девальвація національної валюти, може 
негативно вплинути на результати та фінансовий стан Банку. В даний момент неможливо визначити, яким 
саме може бути цей вплив

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства
За 2014 рік сума штрафів і пені, сплачених Банком, склала 4 тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Основним джерелом фінансування діяльності емітента є кошти фізичних та юридичних осіб, а також 
кредити, залучені від міжнародних фінансових організацій.
Протягом звітного року Банк дотримувався економічних нормативів, встановлених Національним банком 
України, що свідчить про фінансову стійкість і платоспроможність Банку.
Зокрема, станом на кінець дня 31.12.2014 року економічні нормативи Банку достатності капіталу та 
ліквідності мали наступні значення:

На звітну дату

177 857 
17,43 

61,21 
61,37 

101,15

Нормативні

не <120 000 
не <10% 

не <20% 
не <40% 
не <60%

Найменування рядка 
показники
Регулятивний капітал банку (тис.грн.)
Адекватність регулятивного капіталу 
Миттєва ліквідність (%)
Поточна ліквідність (%)
Короткострокова ліквідність (%)
Таким чином, значення показників робочого капіталу та ліквідності знаходяться на належному рівні.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Станом на кінець дня 31 грудня 2014 року відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані із придбанням 
основних засобів та нематеріальних активів.
Банк уклав ряд угод про комерційну оренду об’єктів нерухомості. Майбутні мінімальні виплати по 
договорах операційної оренди станом на кінець дня 31 грудня 2014 року складають 5 732 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Стратегія розвитку Банку на 2013-2017 роки була затверджена рішенням Правління, протокол № 47/2003 
від 29.05.2013р. та рішенням Спостережної Ради Банку, протокол від 30.05.2013р.
У відповідності з Стратегією, бачення Банку - надійний фінансовий партнер, який викликає довіру і йде 
назустріч клієнтам, місія Банку - формування сильної позиції на ринку банківських послуг Західної 
України, забезпечення стабільної прибуткової діяльності.
Банк виділяє наступні групи стратегічних завдань:
1)управлінські - висока керованість бізнесу та контроль за ризиками;
2)бізнес-технологічні - ефективне функціонування і розвиток бізнесу;
3)методологічні - ефективна методологічна підтримка управлінських і бізнес-процесів Банку;
4)у сфері ІТ - задоволення управлінських, бізнес-технологічних, методологічних та інформаційних потреб 
Банку.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Банк проводить маркетингові дослідження ринку банківських послуг з метою визначення перспективних 
напрямків просування своїх продуктів і послуг. Дані цих досліджень використовуються для розробки та 
удосконалення продуктової лінійки Банку

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або 
його посадові особи
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Судові процеси є звичайними подіями для компаній банківської сфери, що обумовлено характером даного 
виду діяльності. За станом на 31 грудня 2014р. До Банку пред’явлено 1 майновий і 5 немайнових позовів. 
За 2 позовами Банк залучений в процесуальному статусі третьої особи. Банк не оцінює, що ці позови 

можуть мати негативний вплив на його фінансовий стан.

Інша інформація
Фінансовий результат Банку наростаючим підсумком за 2014 рік склав(-)6 593 тис. грн.
При цьому слід зазначити, що результат від переоцінки іноземної валюти за рік становить (-)11 861 тис. 
грн.
Чистий процентний дохід Банку у 2014 році, порівняно з 2013 роком, збільшився на 37,9%, чистий 
комісійний дохід зріс на 26,9%.
Від повернення раніше списаної безнадійної заборгованості Банк отримав дохід у сумі 18.359 тис. грн. 
(2014 рік) та 6.867 тис. грн. (2013 рік).
За минулий рік завдяки жорстким заходам з економії, Банк забезпечив утримання суми адміністративних 
витрат на практично незмінному, порівняно з 2013 роком, рівні.
Валюта балансу Банку порівняно з початком звітного року зросла на 287 459 тис. грн. (31,64%). У значній 
мірі це зумовлено зростанням у 2014р. Офіційного курсу іноземних валют до національної валюти 
України (зокрема, з 7,99 ИАИ/И8Б станом на 06.02.2014р. До 15,77 ИАИ/И8Б станом на 01.01.2015р.) . 
При цьому кредити та заборгованість клієнтів (нетто) за аналізований період зросли на 196 862 тис. грн. 
(31,42%), кошти клієнтів зросли на 191 875 тис. грн. (33,57%).
Власний капітал Банку з урахуванням фінансового результату 2014 року станом на кінець дня 
31.12.2014р. Склав 143 496 тис. грн., або 12% від сумарної валюти балансу Банку (нетто). За звітний рік 
він збільшився на 907 тис. грн. або на 0,64 %. При цьому у 2014 році Банк збільшив статутний капітал на 
7 500 тис. грн.
Упродовж 2014 року Банк дотримувався економічних нормативів, лімітів відкритої валютної позиції, 
порядку формування обов'язкових резервів.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн)
Основні засоби, всього 

(тис.грн)
на початок 

періоду
на кінець 

періоду
на початок 

періоду
на кінець 

періоду
на початок 

періоду
на кінець 

періоду
1.Виробничого призначення: 48678 49184 0 0 48678 49184
будівлі та споруди 37155 37110 0 0 37155 37110
машини та обладнання 2362 2565 0 0 2362 2565
транспортні засоби 357 780 0 0 357 780
інші 8804 8729 0 0 8804 8729

2.Невиробничого призначення: 46 44 0 0 46 44
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 46 44 0 0 46 44

Усього 48724 49228 0 0 48724 49228
Опис: Основні засоби (включаючи обладнання, яке утримується за договорами операційної оренди, відповідно до 
яких Банк виступає в якості орендодавця) відображаються за первісною вартістю, без урахування витрат на 
повсякденне обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення. Зміни 
очікуваного терміну корисного використання відображаються у фінансовій звітності як зміна періоду або методу 

амортизації, залежно від ситуації, і враховуються як зміни оціночних значень.
Амортизація розраховується прямолінійним методом з метою списання вартості основних засобів до їх залишкової 
вартості протягом очікуваного терміну корисного використання. Земля не амортизується. Очікувані терміни 
корисного використання наступні:
• будівлі та інвестиційна нерухомість - 35-100 років;
• меблі та обладнання - 4-15 років;
• комп’ютери - 4-10 років;
• транспортні засоби - 10 років.
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3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов‘язань Дата

виникнення
Непогашена 

частина боргу 
(тис. грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 103724,599 X X
у тому числі:
Короткострокові вклади (депозити) інших 
банків

23.08.2012 12501,39 2,5 25.03.2015

Довгострокові кредити, що отримані від 
міжнародних та інших організацій

21.11.2013 57140,969 6 21.11.2018

Короткострокові кредити, що отримані від 
Національного банку України шляхом 
рефінансування

08.10.2014 11700 19 05.01.2015

Короткострокові вклади (депозити) інших 
банків

20.11.2014 8654,808 0,2 18.02.2015

Короткострокові кредити, що отримані від 
Національного банку України шляхом 
рефінансування

11.12.2014 4865,504 19,5 23.01.2015

Короткострокові вклади (депозити) інших 
банків

11.12.2014 8861,928 0,5 12.05.2015

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
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 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі 
за похідними цінними паперами) (за 

кожним видом):

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов’язання X 1308,737 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 947383,186 X X
Усього зобов’язань X 1052416,522 X X
Опис: Зобов'язань емітента за цінними паперами (за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами 
ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та зобов'язань емітента за 
фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає.

2014 р. ©ША 09801546



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

Дата
виникнення

події

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних Комісії

Вид інформації

1 2 3
21.03.2014 21.03.2014 Відомості про проведення загальних зборів

25.04.2014 28.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

01.07.2014 01.07.2014 Відомості про проведення загальних зборів

18.09.2014 18.09.2014 Відомості про проведення загальних зборів
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Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2012 5 4
2 2013 2 1
3 2014 3 2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть)

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

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

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

Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні

Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 4
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів -  юридичних осіб 4

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох 
років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

20

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інше (запишіть) В складі Спостережної Ради Банку комітетів не створено.

Інше (запишіть) д/н

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

ні

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

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

Г алузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Г раничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть) Члени Спостережної ради не можуть входити до складу Правління та Ревізійної комісії Банку.
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Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 
та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть) Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ „Львів” (протокол б/н від 25.04.2014р.) усіх 
членів Спостережної ради переобрано терміном на три роки.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду так, створено ревізійну 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії 3_____ осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 1______

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні
збори

акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить 
до

компетенції
жодного

органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

ні так ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу

ні так ні ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради

ні ні ні так

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу

ні так ні ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій

так ні ні ні

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні так ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
товариства? (так/ні)

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб 
та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так

ні
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Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) Інші документи у відповідності до чинного законодавства України

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві

Копії 
документів 

надаються на 
запит 

акціонера

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати 
діяльності

так так так так так

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

ні так ні ні ні

Інформація про склад органів 
управління товариства

так так так так так

Статут та внутрішні документи так ні так так так
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

ні ні так так так

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

ні ні ні ні ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні)

так
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З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Згідно проведеного тендеру за рішенням Спостережної ради Банку.

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

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Зовнішній аудит

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

З власнї ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Щорічна перевірка достовірності фінансової звітності, відповідно до Статуту та законодавства 

України.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть) д/н

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 
яким органом 
управління прийнятий:

не визначились

Ні

так

31.08.2011

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) 
укажіть яким чином 
його оприлюднено:

Ні

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.

д/н
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Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Відповідно до Статуту, основною метою діяльності Банку є одержання прибутку шляхом надання банківських та 
інших фінансових послуг в національній та іноземній валютах та здійснення іншої діяльності, яка може бути 
дозволеною для банків згідно з чинним законодавством України._______________________________________________

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для 
юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, 
імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
Станом на 31.12.2014 року власником істотної участі Банку є ТзОВ "Нью Прогрес Холдінг", код ЄДРПОУ 33694814, 
Україна, 01054, м.Київ, вул. Гоголівська, 17. Кінцевою контролюючою стороною Банку є фізичні особи - громадяни 
Ісландії: Маргеір Петурссон (Магдеіг Реіигккоп), Йоун Паульмасон (Іоп Раішапкоп) та Сіґюрдюр Ґіслі Паульмасон 
(§ідиггїиг Оіаіі Раїтапаоп).__________________________________________________________________________________

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу 
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.________________________________________________________________________________________
Факти порушення членами Спостережної Ради та Правління Банку внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг, за 2014 рік відсутні.______________________________

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому 
числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
За результатами перевірок діяльності Банку Національним банком України та Державною податковою службою, у
2014 році сплачено штрафів на суму 4 тис.грн. Інформація щодо заходів впливу, застосованих до членів 
Спостережної Ради та Правлняя, відсутня.___________________________________________________________________

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про 
відсутність такої системи.
З огляду на те, що контроль за банківськими ризиками є одним з найважливіших факторів, які визначають 
прибутковість, ПАТ АКБ «Львів» реалізує та постійно вдосконалює комплекс процедур з управління ризиками 
відповідно до нормативних актів Національного банку України та з використанням пропозицій і рекомендацій 
Базельського Комітету щодо контролю за банківською діяльністю та інших міжнародних організацій.

Структура системи управління ризиками в Банку та основні завдання її складових.
У організаційній структурі Банку виділені такі структурні підрозділи, відповідальні за управління ризиками:
1)Управління кредитних ризиків і моніторингу;
2)Управління фінансових ризиків;
Управління кредитних ризиків і моніторингу реалізує завдання, пов’язані із оцінкою ризику діяльності по 
розміщенню коштів Банку у формі надання кредитів, гарантій, поручительств тощо та моніторингом кредитної 
заборгованості, контролем дотримання умов кредитування, виконанням вимог кредитних процедур. Управління 
відповідає за розробку та дотримання кредитних процедур в Банку, за створення та використання інструментів 
визначення кредитоспроможності клієнтів Банку з метою обмеження кредитного ризику, за планування і 
відповідність формування цільових резервів під кредитну заборгованість організаційними підрозділами Банку, за 
визначення (ідентифікацію) ризиків, пов’язаних із діяльністю Управління та здійснення оцінки якості кредитного 
портфелю Банку.
Управління фінансових ризиків виконує завдання, пов’язані зі створенням ефективної системи управління ринковим 
ризиком, ризиком ліквідності та кредитним ризиком фінансових інституцій, оцінкою конкретних видів ризику з 
позицій безпеки Банку, поточним моніторингом величини конкретних видів ризику. Управління відповідає за 
визначення величини прийнятного для Банку ринкового ризику, ризику ліквідності, а також кредитного (в частині 
фінансових інституцій) ризиків, інформування про ризики та контроль дотримання лімітів. Управління фінансових 
ризиків також виконує завдання, пов’язані з розвитком системи управління операційним ризиком та ризиком 
відповідності, і відповідає за розробку внутрішньобанківських нормативних документів і звітів з цих питань.

Підзвітність служби ризик-менеджменту.
Управління кредитних ризиків і моніторингу та Управління фінансових ризиків входять у вертикаль ризик- 
менеджменту, нагляд над якою здійснює Заступник Голови Правління.

Перелік ризиків, які ідентифікує Банк у своїй діяльності.
Банківській діяльності притаманні різні види ризиків. У своїй діяльності Банк ідентифікує такі види ризиків: 
•кредитний ризик;
•валютний ризик;
•процентний ризик;
•ризик ліквідності;
•ринковий (ціновий) ризик;
•операційно-технологічний ризик;
•ризик репутації;
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•юридичний ризик;
•стратегічний ризик.

Найістотніші ризики.
Найістотнішими ризиками на які наражається ПАТ АКБ «Львів», є кредитний ризик та ризик ліквідності. Стратегія 
управління ризиками передбачена відповідними внутрішніми нормативно-правовими документами Банку.

Наявність планів безперервної діяльності.
В частині кредитного ризику у ПАТ АКБ «Львів» передбачено перелік заходів, які Банк застосовує при втраті 
позичальником платоспроможності. На випадок втрати ліквідності у Банку розроблене «Положення ПАТ АКБ 
«Львів про план дій на випадок системної або близької до системної кризи ліквідності».___________________________

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а 
також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку.
Служба внутрішнього аудиту в процесі проведення перевірок керується чинним законодавством України та 
нормативними актами Національного банку України та внутрішніми нормативними документами Банку.
В усіх питаннях щодо стандартизації процесів проведення внутрішнього аудиту Служба внутрішнього аудиту ПАТ 
АКБ „Львів” керується Міжнародними Професійними Стандартами Внутрішнього аудиту (МПСВА) Інституту 
Внутрішніх аудиторів (ІВА).
Начальник служби внутрішнього аудиту підпорядковується безпосередньо Спостережній раді ПАТ АКБ „Львів”. 
Станом на кінець звітного року у Службі внутрішнього аудиту працювали 4 штатні працівники. За результатами 
роботи Служба внутрішнього аудиту щоквартально звітується перед Спостережною Радою та Правлінням Банку. 
Впродовж звітного року проведено 30 планових перевірок і 4 позапланові перевірки.______________________________

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової 
установи розмір, або про їх відсутність.
Фактів відчуження активів Банку у вказаному обсязі протягом 2014 року не було.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у 
статуті фінансової установи розмір.
Купівлі-продажу активів Банку у вказаному обсязі протягом 2014 року не було.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи 
чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх
відсутність.________________________________________________________________________________________________
Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна з них 
має можливість контролювати іншу або може мати суттєвий вплив при прийнятті фінансових та управлінських 
рішенью Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними 
сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

Станом на 31 грудня 2014 р. залишки по операціях з пов'язаними сторонами були такими:

Ключовий управлінський персонал Банку:
Кредити - 229 тис.грн.
Кошти клієнтів - 15321 тис.грн.

Акціонери:
Кошти клієнтів - 20 тис.грн.

Компанії, що значно впливають на Банк:
Кошти клієнтів - 18 815 тис.грн.
Субординований борг - 104 714 тис.грн.

Усього - 139 099 тис.грн.

Наведені залишки виникли в ході звичайної діяльності. Відсотки, що підлягають сплаті пов'язаним сторонам і 
отриманню від пов'язаних сторін, є сумами, нарахованими по звичайних ринкових ставках.________________________

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
У відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2015 № 31 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2015 р. за № 131/26576), аудиторський висновок (звіт 
незалежного аудитора), який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті 
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), складається відповідно до вимог 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.__________
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11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом 
року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - 
прізвище, ім'я та по батькові).
Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності Банку за 2014 рік здійснено Товариством з 
обмеженою відповідальністю „БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА'' (код за ЄДРПОУ - 30373906, юридична адреса: вул. 
Грекова, 3/9, м. Київ, 04112 Україна) на підставі договору про надання аудиторських послуг № 194/14 від 
29.09.2014р._______________________________________________________________________________________________

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської діяльності;

ТОВ „БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" веде діяльність на українському ринку з 1999 року.

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
ТОВ „БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"здійснює перевірку фінансової звітності Банку за МСФЗ, починаючи із звітності за 
2008 рік.
Перевірка фінансової звітності Банку у відповідності до вимог Положення про порядок подання банками до 
Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого 
Постановою Правління Національного банку України від 9 вересня 2003 року №389, здійснюється ТОВ „БЕЙКЕР 
ТІЛЛІ Україна", починаючи із звітності за 2013 рік.___________________________________________________________

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
Протягом звітного року Банк отримував аудиторські послуги, пов'язані з реєстрацією випуску акцій, реєстрацією 
звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Банку), затвердженням звіту про результати закритого 
(приватного) розміщення акцій Банку.

Послуги надавались ТОВ "Аудит-сервіс ІНК" (код за ЄДРПОУ - 13659226, юридична адреса: 76018, Україна, м.Івано 
-Франківськ, вул. Б.Лепкого 34/1).___________________________________________________________________________

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;
Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не було.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;
Аудит фінансової звітності Банку у відповідності до вимог нормативних документів НБУ проводили: 
за 2013-2014 роки - ТОВ „БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"; 
за 2012 рік - ТОВ «Фінком-аудит» ;
за 2011 рік - Аудиторська фірма у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ОРВІ-АУДИТ;
за 2010 рік - ЗАТ «Аудит-Сервіс ІНК»._______________________________________________________________________

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами,
які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг._______________________________________________
Інформація щодо стягнень, що застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, відсутня.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг;________________________________________________________________________

Механізм розгляду скарг визначений Інструкцією з діловодства в ПАТ АКБ «Львів» (затверджена рішенням 
Правління ПАТ АКБ «Львів», протокол №86/2014 від 20 серпня 2014р.).

У відповідності до її вимог, реєстрація та опрацювання (проходження, передавання за призначенням, контроль за 
виконанням) письмових звернень, листів, пропозицій, заяв і скарг громадян у Банку є централізованою та 
проводиться окремо від вхідної службової кореспонденції і покладається на відділ управління персоналом.__________

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

Відповідальність за розгляд звернень громадян, обов'язкове і своєчасне повідомлення заявників про результати 
розгляду їх звернень несе працівник, визначений керівництвом (вказаний в резолюції).____________________________

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер,
кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);__________________________________________________
Скарг не поступало.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. 
Судові процеси є звичайними подіями для компаній банківської сфери, що обумовлено характером даного виду 
діяльності. За станом на 31 грудня 2014р. До Банку пред’явлено 1 майновий і 5 немайнових позовів. За 2 позовами 
Банк залучений в процесуальному статусі третьої особи. Банк не оцінює, що ці позови можуть мати негативний вплив 
на його фінансовий стан.___________________________________________________________________________________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
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Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

на 31.12.2014 року
(число, місяць, рік)

(тис. грн.)
Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період

1 2 3 4
АКТИВИ

Г рошові кошти та їх еквіваленти 6 154841 85060
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 
банку України

0 6464

Торгові цінні папери 7 28629 26679
Інші фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток

8 0 0

Кошти в інших банках 9 8964 14462
Кредити та заборгованість клієнтів 10 818491 624434
Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 0 0
Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 48265 1035
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні (2) 
компанії

13 0 0

Інвестиційна нерухомість 14 0 0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток

2071 1838

Відстрочений податковий актив 4131 9737
Гудвіл 15 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 16 52521 51671
Інші фінансові активи 17 807 1156
Інші активи 18 36692 21953
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи 
групи вибуття

19 0 0

Усього активів 1155412 844489
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Кошти банків 20 71120 50692
Кошти клієнтів 21 779085 571495
Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0
Інші залучені кошти 23 58037 33002
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 0 0
Резерви за зобов’язаннями 24 0 0
Інші фінансові зобов'язання 25 2138 2753
Інші зобов'язання 26 4321 2937
Субординований борг 27 104714 53079
Зобов'язання групи вибуття 19 0 0
Усього зобов'язань 1019415 713958
ВЛАСНИИ КАПІТАЛ

Статутний капітал 28 257870 250370
Емісійні різниці 28 230 230
Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (153342) (151308)
Резервні та інші фонди банку 0 0
Резерви переоцінки 29 31239 31239
Неконтрольована частка (3) 0 0
Усього власного капіталу 135997 130531
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - 
фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
 видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів

Товариство з обмеженою відповідальність "БЕЙКЕР ТІЛЛІ 
УКРАЇНА"

30373906

вул. Грекова, 3/9, м. Київ, 04112 Україна

2091 26.01.2001

89, П 000089, 16.04.2013 04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)
ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам та керівництву Публічного Акціонерного Товариства «Акціонерно-комерційний банк «ЛЬВІВ»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
Висновок щодо фінансових звітів

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк 
«ЛЬВІВ» (надалі - Банк), що включає звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2014 року, звіт про прибутки і 
збитки, звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, 
стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у 
відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за такий внутрішній контроль, який управлінський 
персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами 
аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання
 відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у 
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом 
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з 
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 
також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні 
та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на 31 
грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у 
відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф
Звертаємо вашу увагу на Примітку №2 фінансової звітності, яка описує поточну кризу в Україні. Вплив триваючої 
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економічної кризи та політичної нестабільності в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання не можливо 
передбачити з достатньою вірогідністю, 1 вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну 
діяльність Банку.

Генеральний директор Олександр Почкун
Аудитор Гагік Нерсесян

09 квітня 2015
м. Київ, Україна
Реєстраційний №15-062.3
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