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Вступ
Український "Банк Руский Стандарт" є 100% дочірним банком однойменного російського
банку, що входить до складу групи "Русский Стандарт".
ПАТ "Банк Руский Стандарт" насьогодні виступає провідним гравцем на українському
ринку кредитування фізичних осіб, спеціалізуючись на видачі споживчих кредитів у точках
продажу карткових продуктів, які також є основними напрямками російського
материнського банку.
Банк займає 14-е місце за обсягом наданих роздрібних кредитів та 60-е місце за розміром
активів серед українських банків. БРС продемонстрував стримке зростання у 2011-12 рр.,
збільшивши обсяги кредитування у вісім разів і переместився з 58-го на 14-е місце серед
176 українських банків за розміром роздрібного кредитного портфеля. На кінець 2012 р.
БРС увійшов до трійки лідерів у сегменті кредитів, що оформлюються в точках продажу,
ненабагато поступаючись лише Приватбанку і Дельта Банку, але перевершуючи інших
конкурентів: Альфа-Банк, OTP, Платинум Банк, Ренесанс Кредит та УкрСиббанк.
Стрімке зростання фінустанові допомогли забезпечити:
1) доступ до ліквідності (зокрема, засобів материнського банку);
2) активний розвиток мережі продажів;
3) система крос-продажів.
Незважаючи на наявність операційних ризиків через таке бурхливе зростання, досвід та
технічна підтримка материнського банку, беручи до уваги успішне застосування
аналогічної моделі зростання в Росії протягом останніх десяти років, схоже, є
переконливим аргументом.
Основним напрямом розвитку Банку є подальше формування сприйняття Банка клієнтами
як універсального роздрібного банка, який працює в сегменті фізичних осіб, використовує
сучасні технології дистанційного банківського обслуговування (Інтернет, мобільний
банкінг) в ключових високоякісних продуктах - платіжні інструменти, POS-кредитування та
кредитні картки; використання сприятливої кон’юнктури та можливостей ринку POSкредитування для агресивного розвитку та зміцнення позицій Банку у даному сегменті;
запуск і розвиток нових каналів продажу та обслуговування, включаючи Інтернет та
мобільний банкінг, відділення, телемаркетинг, Інтернет-сайт, мережа партнерських
терміналів; збільшення фінансової ефективності бізнесу.
Станом на 30.09.2013 р. Банк не мав у власному портфелі торгових цінних паперів та
цінних паперів до погашення, а вартість цінних паперів у власному портфелі Банку на
продаж складала 9 тис грн (менше 0,001% загальних активів Банку). Банк також не мав
інвестиційної нерухомості та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.
Станом на 30.09.2013 р. структура Банку налічувала 58 відділень.
Емітент не володіє дочірніми підприємствами, філіями, представництвами чи іншими
відокремленими підрозділами.
Емітент не є членом жодних холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо.
Емітент є членом:
- Міжнародна платіжна система Visa International (асоційований член з 2006 р.);
- Міжнародна платіжна система MC WW (принциповий член з 2007 р.);
- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Емітент систематично проводить вивчення та дослідження цільових ринків, дотримуючись
внутрішньої політики та методології .
Уповноважені співробітники щомісячно готують підсумкові маркетингові звіти, які
відображають інформацію стосовно тенденцій та ситуації на ринку фінансових послуг
України. На базі вивчення тенденцій ринку, зокрема, споживчого попиту на банківські
послуги для населення, а також дій банків-конкурентів, Емітент формує свій продуктовий
ряд.

Розділ I. Основні відомості про емітента
1.1. Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Банк
Руский Стандарт» (далі – Банк або Емітент).
Повне найменування російською мовою: Публичное акционерное общество «Банк Русский
Стандарт».
Повне найменування англійською мовою: Public Joint Stock Company «Russian Standard
Bank».
Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «Банк Руский Стандарт».
Скорочене найменування російською мовою: ПАО «Банк Русский Стандарт».
Скорочене найменування англійською мовою: PJSC «Russian Standard Bank».
Код за ЄДРПОУ: 34186061.
1.2. -1.3. Банк є правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного
товариства «Банк Руский Стандарт» на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від
20 листопада 2009 року (Протокол № 5) про зміну найменування Відкритого акціонерного
товариства «Банк Руский Стандарт» на Публічне акціонерне товариство «Банк Руский
Стандарт».
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (Публічне акціонерне товариство
«Банк Руский Стандарт») А01 № 624319, дата проведення державної реєстрації 06.08.2008 року, дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію - 27.01.2010 року. Номер
запису про заміну свідоцтва 1 074 105 0004 030888. Місце проведення державної
реєстрації – Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація.
Відкрите акціонерне товариство «Банк Руский Стандарт» було створене внаслідок
перетворення Товариства з обмеженою відповідальністю «Банк Руский Стандарт» на
підставі рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Банк Руский Стандарт» від 17 жовтня
2007 року (Протокол № 20) та рішення Установчих зборів засновників Банку від 04 червня
2008 року (Протокол № 1), внаслідок чого Відкрите акціонерне товариство «Банк Руский
Стандарт» стало правонаступником всіх прав та обов’язків Товариства з обмеженою
відповідальністю «Банк Руский Стандарт».
Товариство з обмеженою відповідальністю «Банк Руский Стандарт», в свою чергу, було
правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «АІС-банк», на підставі
рішення Загальних зборів учасників від 12 грудня 2006 року (Протокол № 12) про зміну
найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «АІС-банк» на Товариство з
обмеженою відповідальністю «Банк Руский Стандарт». Державна реєстрація змін до
установчих документів проведена 09.01.2007 р. Оболонською районною у місті Києві
Державною адміністрацією. Номер запису про заміну свідоцтва 1 069 105 0002 006 749.
Товариство з обмеженою відповідальністю «АІС-банк» створено у відповідності до
рішення Установчих зборів учасників від 29 серпня 2005 року (Протокол № 1). Свідоцтво
про державну реєстрацію юридичної особи (Товариство з обмеженою відповідальністю
«АІС-банк») А00 № 816848, дата проведення державної реєстрації — 27.02.2006 року,
Номер запису про державну реєстрацію — 1 069 102 0000 006 749. Місце проведення
державної реєстрації — Оболонська районна у місті Києві Державна адміністрація.
Місцезнаходження: Україна, 04107, м. Київ, вул. Половецька, будинок 3/42
Телефон: +38 (044) 390-88-11
Телефакс: +38 (044) 390-88-11
Електронна пошта: info@bank-rs.ua. Веб-сторінка емітента: www.rsb.ua/about/disclosure/.
1.4. Протягом звітного періоду ПАТ "Банк Руский Стандарт" не купував и не продавав
активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі
іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю, на суму понад 10 відсотків
вартості активів.
1.5. Зміни організаційно-правової форми протягом звітного періоду не відбувались.
1.6. ПАТ "Банк Руский Стандарт" протягом звітного періоду не брав участі у створенні та
ліквідації дочірніх підприємств
1.7. «24» грудня 2012 року єдиним акціонером Публічного акціонерного товариства «Банк
Руский Стандарт» було прийнято Рішення № 5 про збільшення розміру статутного
капіталу Банку на суму 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень) 00 копійок до 283 000 000
грн. (двісті вісімдесяти трьох мільйонів гривень) 00 копійок шляхом приватного

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових
внесків.
Статутний капітал Банку на "30" вересня 2013 року становить 283 000 000,00 грн. (двісті
вісімдесят три мільйони гривень) 00 копійок. Статутний капітал розподілений на 70 750
(сімдесят тисяч сімсот п’ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 4 000,00
грн. (чотири тисячі гривень) 00 копійок кожна.
1.8. ПАТ "Банк Руский Стандарт" протягом звітного періоду не приймав участі в об'єднані
підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи
групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).
.
1.9. Загальні збори протягом звітного періоду не проводились та не скликались.

Розділ II. Фактори ризику
2.1. На поточну діяльність Емітента можуть мати вплив зовнішні та внутрішні ризики. У
Банку запроваджено інтегровану систему управління ризиками, що функціонує на засадах
своєчасної ідентифікації, оцінки, контролю ризиків та прийняття оптимальних
управлінських рішень щодо їх мінімізації.
2.1.1. На діяльність емітента можуть мати вплив наступні групи внутрішніх ризиків:
- Кредитний ризик – можливість фінансових втрат внаслідок невиконання позичальниками
своїх зобов’язань. У Банку постійно працює кредитний комітет, який керує розробкою
політики управління кредитним ризиком. В процесі управління ризиками Банк виявляє
ризики, проводить оцінку їх величини, операцій, що несуть кредитний ризик, організовує
розгляд та прийняття в межах наданих повноважень рішень щодо здійснення кредитних
операцій та стан формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями.
- Ризик ліквідності – пов’язаний з ймовірністю проблем із виконанням Банком своїх
зобов’язань у зв’язку із наявністю розриву у строках між активами і пасивами. Управління
ризиком ліквідності здійснюється Комітетом з управління активами та пасивами Банку,
який визначає оптимальну структуру активів і пасивів щодо ліквідності, валютних і
процентних ризиків; бере участь у визначенні цінової політики Банку по активно-пасивних
операціях, визначає обсяг та склад інвестиційного і кредитного портфеля відносно ризику
до поточної та загальної ліквідності, валютних ризиків, структури пасивів та активів, та
виконує інші функції.
- Процентний ризик - можливість зменшення процентної маржі, внаслідок більш швидкого
росту процентних витрат у порівнянні з процентними доходами, чи більш швидкого
зменшення процентних доходів в порівняні зі зменшенням процентних витрат. Визначення
процентного ризику та його оцінка здійснюється за видами банківських продуктів та послуг
шляхом аналізу процентного спреду в розрізі валют, внутрішньої вартості банківських
послуг, часової структури активів та пасивів, чутливості доходу до процентних ставок та
визначення політики процентної маржі з метою зменшення впливу цього ризику на
діяльність емітента.
- Юридичний ризик - Для оцінки і контролю рівня юридичного ризику в Банку діє юридичне
управління, основними завданнями якого є уникнення критичного ризику та мінімізація
ризику втрати активів чи капіталу, через порушення або невиконання Банком вимог
законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також
через можливість неоднозначного тлумачення встановлених законів або правил.
- Валютний ризик - Основними складовими валютного ризику є: ризик зміни валютного
курсу, ризик конвертування, що пов'язаний із обмеженнями в проведенні операцій обміну
та ризик відкритої валютної позиції. Валютний ризик контролюється Банком за допомогою
збалансування загальної відкритої валютної позиції і позиції по видах іноземних валют.
- Операційний ризик – ризик виникнення збитків внаслідок людських, технічних і
технологічних помилок. Банк здійснює постійний контроль за дотриманням
співробітниками внутрішніх правил та процедур, та за правильністю роботи програмного
забезпечення та інших технічних засобів.
2.1.2.Для ефективного управління ризиками Банком розроблено “Положення про систему
управління ризиками”, затверджене протоколом Правління Банку № 5 від 13.02.2008 року.
Система управління ризиками включає:
- встановлення єдиної класифікації ризиків, притаманних діяльності Банку;
- здійснення систематичного аналізу ризиків з метою ідентифікації, оцінки, контролю і
моніторингу всіх ризиків;
- визначення рівня допустимої толерантності банку до ризику (лімітів, нормативів);
- контроль за встановленими допустимими значеннями ризиків;
- визначення організаційної структури ризик – менеджменту Банку, розмежування функцій
і відповідальності Спостережної ради і Правління Банку, профільних комітетів і підрозділів
Банку в процесі управління ризиками та взаємодії між ними;
- впровадження концепції мінімізації і оптимізації ризиків.
Основними принципами побудови комплексної системи ризик – менеджменту є:
- комплексність в охопленні банківських операцій та поширення в Банку єдиного розуміння
його корпоративної культури щодо управління ризиками;

- залучення кожного функціонального підрозділу Банку та узгодження організаційної
структури та систем контролю бізнес - процесів Банку з відповідними системами дочірніх
структур та інших підконтрольних організацій таким чином, щоб не зашкодити
контрольованій і стабільній діяльності самого Банку;
- створення вертикалі управління ризиками з метою уникнення конфлікту інтересів на всіх
рівнях Банку;
- забезпечення систематичного здійснення аналізу ризиків з метою ідентифікації, оцінки,
контролю і моніторингу всіх ризиків;
- розробка і запровадження заходів внутрішнього контролю, які забезпечували б належне
дотримання вимог законодавства і нормативно - правових актів, виконання договірних та
інших зобов’язань, дотримання положень і процедур, правил і норм, а також відповідної
ділової поведінки;
- запровадження процедур і заходів запобігання стресовим ситуаціям, які можуть
виникнути через певні внутрішні фактори;
- розробка процедур і заходів моніторингу адекватної капіталізації Банку;
- створення незалежного підрозділу з управління ризиками, який повинен мати відповідні
повноваження, ресурси, досвід і корпоративний статус, щоб не мати будь – яких перешкод
у доступі до потрібної інформації, у формуванні та поданні управлінських звітів за
результатами своїх досліджень
2.1.3. Банк може зазнавати впливу наступних груп зовнішніх ризиків:
- Макроекономічні ризики: Погіршення загальної економічної ситуації в Україні та на
світових фінансових ринках. З метою обмеження впливу макроекономічних ризиків
уповноважені співробітники Банку відслідковують відповідні макроекономічні показники та
у разі необхідності розробляють механізми реагування на зміни економічної ситуації.
- Ризики зміни законодавчого регулювання банківської сфери, валютного та інвестиційного
регулювання. З метою обмеження впливу даного типу ризику юридичним відділом та
службою безпеки здійснюється попереднє та поточне вивчення усіх банківських
документів на відповідність вимогам чинного законодавства та внутрішнім положенням
Банку. У Банку чітко визначені повноваження і підзвітність щодо виконання вимог
контролюючих органів.
- Форс-мажорні обставини. Для забезпечення підтримання і вчасного відновлення
діяльності та бізнес-процесів Банку у випадку настання непередбачуваних надзвичайних
обставин, а також для мінімізації наслідків таких обставин, розроблено ряд внутрішніх
положень і процедур щодо забезпечення безперервності операцій. В цих документах
визначений план заходів у разі виникнення надзвичайних обставин, що дає змогу
зменшити втрати активів і вірогідність їх виникнення, підвищити швидкість відновлення
операцій.
2.2. Система ризик - менеджменту Банку охоплює всі структурні та функціональні рівні –
від Спостережної ради до відповідальних виконавців, основними з яких є:
- Спостережна рада;
- Правління Банку;
- Управління внутрішнього аудиту та контролю;
- Профільні комітети (Кредитний комітет, Комітет по управлінню активами і пасивами,
Тарифний комітет);
- Сектор ризик - менеджменту (Фінансове управління);
- Структурні підрозділи Банку.
Методологічне та інформаційне забезпечення функціонування системи ризик –
менеджменту Банку здійснює відділ сектор ризик-менеджменту, технічне та програмно –
технологічне – Управління інформаційних технологій, Управління банківських технологій.
Представники Фінансового управління входять до складу Правління Банку, Кредитного
комітету Банку, Тарифного комітету та Комітету з управління активами та пасивами Банку.
Спостережна рада у межах своїх функціональних обов’язків та в рамках виконання
завдань, покладених на неї Загальними зборами акціонерів, визначає загальну стратегію
управління ризиками в Банку.
Для цього Спостережна рада:
- визначає основні контури організаційної структури Банку, в тому числі кількість;
- обов'язки і повноваження комітетів;

- затверджує організаційну структуру Банку, деталізовану, принаймні, до рівня основних
виконавчих, функціональних та територіальних підрозділів;
- забезпечує чітке відокремлення в організаційній структурі Банку системи управління
ризиками від системи внутрішнього нагляду (внутрішнього контролю та внутрішнього
аудиту);
- забезпечує наявність необхідних заходів адміністративного та іншого контролю, які б
гарантували виконання підрозділами ризик - менеджменту та внутрішнього нагляду
(внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту) своїх завдань неупереджено та
незалежно один від одного та від основної діяльності Банку.
Загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Правління Банку в межах своїх
повноважень та відповідальності перед Спостережною радою, вкладниками,
контрагентами та органами Банківського нагляду.
Правління Банку несе відповідальність за безпосередню організацію та реалізацію
процесу ризик – менеджменту Банку, тобто за забезпечення виявлення (ідентифікації),
оцінки, контролю та моніторингу ризиків, враховуючи взаємозв'язок між його різними
категоріями (видами).
Правління Банку має право делегувати окремі повноваження щодо ризик – менеджменту
профільним комітетам.
Функції контролю ризиків також виконують інші профільні комітети (Кредитний комітет,
Комітет по управлінню активами і пасивами, Тарифний комітет) в межах своїх
повноважень, визначених чинним законодавством та внутрішньобанківськими
положеннями про комітети. У зв’язку із впровадженням системи ризик – менеджменту
функції з управління ризиками між профільними комітетами розподіляються у
відповідності до цієї стратегії:
- Кредитний комітет - щомісячно оцінює якість активів Банку та готує пропозиції щодо
формування резервів на покриття можливих збитків від їх знецінення;
- Комітет з управління активами та пасивами - щомісячно розглядає собівартість пасивів
та прибутковість активів і приймає рішення щодо політики відсоткової маржі, розглядає
питання відповідності строковості активів і пасивів та дає відповідним підрозділам Банку
рекомендації щодо усунення розбіжностей у часі, що виникають;
- Тарифний комітет - щомісячно аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової
конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за політику Банку з питань
операційних доходів.
Кредитний комітет є постійно діючим колегіальним органом ПАТ “Банк Руский Стандарт”,
який впроваджує кредитну політику Банку з метою підвищення якості кредитного
портфелю, ефективності використання ресурсів та мінімізації ризиків активних операцій,
що проводяться підрозділами Банку.
Головними задачами Кредитного комітету є:
- створення диверсифікованого кредитного портфелю по видах банківських продуктів
Банку;
- розробка пропозицій для розгляду Правлінням Банку з питань мінімізації ризику
кредитних операцій з подальшою передачею їх на розгляд Правління Банку;
Головними функціями Комітету є:
- розгляд та затвердження нормативних документів з управління кредитними ризиками;
- затвердження моделей прийняття кредитного ризику;
- прийняття рішень про видачу кредиту, в тому числі і про зміну умов по уже діючим
договорам (рішення про надання великого кредиту затверджується Правлінням Банку);
- затвердження лімітів по операціях на міжбанківському ринку;
- затвердження класифікації кредитних операцій по групах ризику та розмірів відповідних
резервів;
- затвердження заходів по стягненню проблемних та прострочених кредитів;
- прийняття рішення про визнання безнадійною заборгованості по кредитах і гарантіях, з
наступною передачею його на затвердження Правління Банку;
- загальний контроль за станом кредитного портфелю Банку;
- розгляд пропозицій по вдосконаленню порядку кредитування у відповідності до
нормативних документів Національного Банку України, чинного законодавства України,
внутрішніх Положень і документів Банку;

Тарифний комітет створюється згідно з рішенням Правління Банку і є самостійним
колегіальним органом, який підпорядковується Правлінню Банка.
Тарифний комітет аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової
конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за політику Банку з питань
операційних доходів. У разі необхідності Тарифний комітет координує свою діяльність з
Комітетом по управлінню активами і пасивами Банку.
Завданнями Тарифного комітету є розробка та затвердження системи тарифів на платні
послуги Банку, які були б конкурентними та забезпечували нормальне функціонування та
розвиток Банку, пошук шляхів зниження витрат при здійсненні комісійних операцій.
Це здійснюється шляхом:
- аналізу співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих
тарифів;
- визначення політики щодо встановлення тарифів та ставок комісійної винагороди;
- визначення кола комісійних операцій, які Банк спроможний надати.
Комітет з управління активами та пасивами (далі – КУАП) створюється згідно з рішенням
Правління Банку і є виконавчим органом Правління Банку. КУАП визначає політику
процесу управління активами та пасивами в рамках стратегії і політики розвитку Банку.
Метою діяльності КУАПу є максимізація прибутковості та мінімізація (обмеження) ризиків
банківських операцій. Це передбачає:
- забезпечення ліквідності балансу Банку;
- забезпечення прибутковості операцій Банку.
Завданням КУАПу є організація комплексної системи управління активами та пасивами
Банку шляхом:
- здійснення нагляду за управлінням ризиків;
- визначення політики щодо лімітів і нормативів;
- прогнозування зміни ситуації на ринках, визначення політики щодо управління капіталом
Банку.
Головними функціями КУАПу є :
- визначення структури активів та пасивів, яка б забезпечувала досягнення мети
діяльності Банку та відповідала на непередбачені події та зміни в макроекономічному
середовищі (рівня процентних ставок, валютних курсів, економічної активності);
- надання рекомендацій щодо керування фінансовими потоками Банку, у процесі якого
шляхом узгодження управлінських рішень та забезпечення певних пропорцій між
активними та пасивними операціями досягається декілька цілей, таких як підвищення
прибутку, зниження ризиків, аналіз та контроль ліквідності, управління спредом та маржею
тощо;
- моніторинг та управління активами та пасивами Банку згідно з бізнес-планами Банку;
- управління ліквідністю;
- управління ризиками Банку (ризиком процентної ставки, курсових різниць та іншими).
Найбільш суттєвими для Банку є зовнішні (зокрема, політичний ризик, ризик країни) та
кредитні ризики.
2.3. Інформація відсутня. Емітент не має дочірних підприємств, які разом із емітентом
становлять єдину групу суб'єктів. господарювання.

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
3.1. Основний вид діяльності ПАТ "Банк Руский Стандарт" за кодом КВЕД - 64.19 "Iнші
види грошового посередництва".
ПАТ "Банк Руский Стандарт" заснований з метою одержання прибутку за допомогою
здійснення банківських та інших операцій відповідно до законодавства, у тому числі
шляхом здійснення кредитування суб'єктів господарської діяльності і громадян за рахунок
залучених коштів підприємств, установ, організацій, населення й інших кредитних
ресурсів, здійснення касового і розрахункового обслуговування клієнтів Банку, виконання
валютних та інших банківських операцій, передбачених Законом України “Про банки і
банківську діяльність”.
Для цiлей управлiння Банк має чотири операцiйнi сегменти, що базуються на продуктах та
послугах:
1) Послуги фiзичним особам: Надання кредитiв та iнших послуг з кредитування,
обслуговування депозитiв та поточних рахункiв фiзичних осiб, овердрафтiв,
обслуговування кредитних карток та здiйснення грошових переказiв.
2) Послуги юридичним особам: Надання кредитiв, обслуговування депозитiв та поточних
рахункiв юридичних осiб та клiєнтiв-установ.
3) Послуги фiнансовим установам: Переважно залучення депозитiв фiнансових установ.
4) Iншi централiзованi функцiї, що не видiленi в окремий бiзнес-сегмент.
3.2. ПАТ "Банк Руский Стандарт" пропонує широкий вибір банківських продуктів для
споживчкого кредитування клієнтів:
Основними напрямками діяльности Банку в Україні є:
- Кредитні картки
- Споживче кредитування, в тому числі кредитування в магазинах торгових мережпартнерів Банку. На сьогоднішній день Банк працює зі всіма крупними компаніями на
ринку продажу битової техніки, такими як "Мегамакс", "Технополіс", "Фокстрот",
"Ельдорадо", "АЛЛО", та іншими.
- Розрахункове обслуговування населення (платежі та перекази) та депозитні продукти.
Спектр розрахункового бізнесу представлена унікальним для українскього ринку
продуктом "Банк в кармані", котрий пропонує об'єднання в одній пропозиції прости і
найбільш потрібних у клієнтів фінансових послуг та продуктів - банківскьої карти для
безготівкових розрахунків і кредитів, послуг мобільного та інтернету банку для
дистанційоного управління рахунками.
3.3. ПАТ "Банк Руский Стандарт" з початку 2013 року було розроблено та модифіковано
продуктову лінійку, як за активними так і пасивними операцями. Банк має порядку 6000
торгівельних точок продажу та 58 відділень по всім областям та великим містам України,
які надають фінансові послуги.
3.4. Інформація відсутня.
3.5. З початку 2011 року Банк кредитує підприємства оптової й роздрібної торгівлі,
підприємства, що мають відношення до продажу товарів широкого спектру населенню.
3.6. ПАТ "Банк Руский Стандарт" є учасником Фонда гарантування вкладів фізичних осіб,
асоційованим членом всесвітніх платіжних систем MasterCard WorldWide та Visa
International.
3.7. Протягом звітного періоду Банком не було отримано (продовжені, анульовані)
жодного дозволу, ліцензії, які необхідні для діяльності емітента.
3.8. Станом на кінець дня 30.09.2013 року ПАТ "Банк Руский Стандарт" не набув права
інтелектуальної власності на торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи,
корисні моделі, промислові зразки тощо.
3.9 Протягом звітного періоду Банком не проводились науково-дослідні роботи із
залученням сторонніх організацій по розробці нових продуків.
3.10. Станом на кінець дня 30.09.2013 року ПАТ "Банк Руский Стандарт" не брав участі в
капітальних та фінансових інвестиціях, що пов'язані з господарською діяльністю емітента.

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
4.1. Первісна (переоцінена) вартість основних засобів, нематеріальних активів та
капітальних інвестицій на початок 01.01.2013 року становить 138 961 тис. грн., залишкова
вартість на 01.01.2013 року становить 53 324 тис. грн.
Станом на 30.09.2013 року первісна вартість основних засобів, нематеріальних активів та
капітальних інвестицій на початок дорівнює 195902 тис.грн., залишкова вартість становить
- 70 689 тис. грн.
Переоцінка зазначених активів за звітний період не відбувалась.
Амортизацію основних засобів (крім малоцінних необоротних активів) Банк нараховує із
застосуванням прямолінійного методу. Для прямолінійного методу нарахування
амортизації наказом по Банку встановлені терміни корисного використання .
4.2. У звітний період суттєвих змін в структурі основних засобів виробничого призначення
не відбувалось. З початку року (за 3 квартали 2013 року) Банком придбано та
модернізовано обладнання та інших активів на загальну суму 38 540 тис. грн., в т.ч.
комп'ютерне обладнання - 19 383 тис. грн.; інші активи - 1 489 тис. грн.; меблі - 11 346 тис.
грн.; автомобілі - 834 тис. грн.; ПО - 0 грн.. Власні нежитлові приміщення- 5 488 тис. грн.
4.3. За 3 квартали 2013 року Банком витрачено на капітальний ремонт основних засобів
на загальну суму -24 146 тис. грн., в т.ч. поліпшення власних приміщень - 0 грн.;
поліпшення орендованих приміщень - 24 146 тис. грн.
4.4. Основні засоби за звтний період в заставу нек надавались. Обмеження володіння,
користування та розпорядження основними засобами не було.
4.5. Станом на 30.09.2013 року залишкова вартість основних засобів, вилучених з
експлуатації на продаж становить 1 тис. грн.; основні засоби, що тимчасово не
використовуються (консервація, реконструкція) та отриманих за рахунок цільового
фінансування відсутні.
4.6. За період з 01.01.2013р по 30.09.2013р. переоцінка основних засобів не
здійснювалась.
4.7. Протягом звітного періоду ПАТ "Банк Руский Стандарт" не проводив фінансування
капітального будівництва у власне нерухоме майно.
4.8. ПАТ "Банк Руский Стандарт" не має дочірніх підприємств, представництв та інших
відокремлених підрозділів.
4.9. Інформація відсутня.

Розділ V. Інформація про працівників емітента
5.1. Інформація про кількість працівників ПАТ "Банк Руский Стандарт" на кінець звітного
періоду:
облікова кількість штатних працівників - 4 576чоловік (1 153 - працівники ГО та 3 423працівники регіональної мережі);
- працівники, які не перебувають в особовому складі (позаштатні): - зовнішні сумісники: - 7
- фонд оплати праці працівників – 168 837 902,28грн.
- фонд оплати праці працівників, які не перебувають в особовому складі (позаштатні):
- зовнішні сумісники – 1 078 569,83грн.
5.2. Протягом третього кварталу 2013 року між ПАТ «Банк Руский Стандарт» та членами
Наглядової ради Банку та їхніми афілійованими особами, правочини не укладалися.

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
6.1. Протягом звітного періоду в компетенції органів управління ПАТ "Банк Руский
Стандарт", відповідно до статуту та внутрішніх положень Банку, не відбулося ніяких змін.
Згідно рішення Спостережної ради ПАТ «Банк Руский Стандарт» № 20 від 12 серпня 2013
року, було прийнято рішення про звільнення за власним бажанням Голови Правління ПАТ
"Банк Руский Стандарт" - Дорошенка Ігоря Вікторовича, та нове призначення, а саме:
- Кисельова Андрія Васильовича на посаду Виконуючого обов'язки Голови Правління ПАТ
"Банк Руский Стандарт".
Згідно рішення Спостережної ради ПАТ «Банк Руский Стандарт» № 21 від 16 серпня 2013
року, було прийнято рішення про звільнення Заступника Голови Правління - Члена
Правління - Шастуна Віталія Васильовича за власним бажанням. На посаду тимчасово
нікого не призначено.
а) Загальні збори акціонерів:
- Єдиний акціонер Публічного акціонерного товариства «Банк Руский Стандарт» – Закрите
акціонерне товариство «Банк Русский Стандарт» (російською мовою: Закрытое
акционерное общество «Банк Русский Стандарт»), юридична особа, створена відповідно
до законодавства Російської Федерації, основний державний реєстраційний номер
1027739210630, місцезнаходження: Російська Федерація, 105187, місто Москва, вулиця
Ткацька, будинок 36.
б) Спостережна рада:
- Голова Спостереженої ради - Таріко Рустам Васильович: місце проживання - Російська
Федерація, Московська область, с. Жуковка, «Кантрі-Про»; нерезидент реєстраційний
номер облікової картки платника податків фізичної особи не присвоювався;
- Заступник Голови Спостереженої ради - Лєвін Дмитро Олегович: місце проживання Російська Федерація, м. Москва,; нерезидент реєстраційний номер облікової картки
платника податків фізичної особи не присвоювався;
- Член Спостереженої ради - Нуріахметова Неля Равілєвна: місце проживання Швейцарія, нерезидент реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної
особи не присвоювався;
- Член Спостереженої ради - Пишний Володимир Миколайович: місце проживання Російська Федерація, м. Москва; нерезидент реєстраційний номер облікової картки
платника податків фізичної особи не присвоювався.
в) Правління:
- Виконуючий обов’язки Голови Правління - Кисельов Андрій Васильович: дата
народження: 04.03.1976р.; паспорт: серія ЕО №719699, виданий Южноукраїнським МВУ
МВС України в Миколаївській області 20.07.1999р.; місце проживання: м. Київ, вул.
Новопольова, буд. 60; реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної
особи 2782206273;
- Член Правління - Заступник Голови Правління - Ларіонов Євген Георгійович: дата
народження: 08.12.1953р.; паспорт: серія СО № 333359, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС
України в м. Києві 25.01.2000р.; місце проживання: м. Київ, пр-т Маяковського, 16/12;
реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи 1970010859;
- Член Правління - Заступник Голови Правління - Страх Лідія Григорівна: дата
народження: 15.08.1962р.; паспорт: серія АЕ № 732105, виданий АмурНижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.07.1977р.;
місце проживання: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 22, кв. 79; реєстраційний номер
облікової картки платника податків фізичної особи 2287200447;
- Член Правління - Заступник Голови Правління – Парамонов Олександр Валерійович:
дата народження: 02.01.1974р.; паспорт: 1803 055672, виданий Управлінням внутрішніх
справ міста Волжського Волгоградської області, 24.05.2002; місце проживання – Росія: м.
Москва, вул. Первомайська 61/8 кв. 64, Україна – м.Київ, вул. Жилянська, б.59, кв.159;
статус резидентності - нерезидент України.
- Начальник Фінансового управління - Член Правління - Приходько Ігор Валерійович: дата
народження: 27.11.1978р.; паспорт: серія МЕ № 202985, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС
України в м. Києві 04.04.2003р.; місце проживання: м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 11, кв.
189; реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи 2882013315;

- Директор Департаменту контролю ризиків - Член Правління - Пахомов Олег Вікторович:
дата народження: 01.01.1977р.; паспорт: серія ЕТ №247908, виданий Центральним РВ
Сімферопольського МУ ГУ МВС України в Криму 04.10.2010р.; місце проживання: АР
Крим, м. Сімферополь, вул. 60 років Жовтня, буд. 23, кв. 55; реєстраційний номер
облікової картки платника податків фізичної особи 2812512671;
г) Ревізійна комісія:
- Голова Ревізійної комісії - Аверіна Ірина Рудольфівна: нерезидент, реєстраційний номер
облікової картки платника податків фізичної особи не присвоювався.
- Член Ревізійної комісії - Семенова Ольга Володимирівна: нерезидент, реєстраційний
номер облікової картки платника податків фізичної особи не присвоювався.
- Член Ревізійної комісії - Ісаковський Артем Георгійович: нерезидент, реєстраційний
номер облікової картки платника податків фізичної особи не присвоювався.
Основні дані про посадових осіб емітента
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6.3. Оскільки ПАТ "Банк Руский Стандарт" не має дочірніх підприємств, представництв та
інших відокремлених підрозділів, дані про участь посадових осіб Банку в
дочірніх/залежних підприємствах емітента не надається.
.
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах
емітента
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6.4. До посадових осіб ПАТ "Банк Руский Стандарт" не застосовувались правочини щодо
процедури банкрутства підприємств, в яких посадова особа Банку була засновником,
учасником на момент провадження у справі про банкрутство.
Посадові особи Банку не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих
мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників
істотної участі емітента
7.1. На кінець дня 30.09.2011 року єдиним акціонером ПАТ «Банк Руский Стандарт» є ЗАТ
"Банк Русский Стандарт", який володіє 100% акцій емітента
Станом на кінець дня 30.09.2013 року в обігу перебувають 70 750 (Сімдесят тисяч сімсот
п'ятдесят) простих іменних акцій ПАТ "Банк Руский Стандарт", номінальна вартість 1 акції
- 4 000,00 (чотири тисячі ) гривень «Банк Руский Стандарт».
7.2. Чисельність акціонерів станом на 30.9.2013р. - 1 (одна) юридична особа.
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
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капіталі
емітента
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істотної
участі, у
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голосів
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Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими
особами
8.1. Протягом третього кварталу 2013 року між ПАТ «Банк Руский Стандарт» та
посадовими особами, правочини не укладалися.
8.2. Афілійованою особою ПАТ «Банк Руский Стандарт» є ЗАТ "Банк Русский Стандарт",
Російської Федерації.
Характер відносин між емітентом та афілійованими особами: залучення міжбанківських
кредитів/депозитів, кореспонденські відносини.
Загальний обсяг отриманих кредитів від афільованих осіб станом на кінець 30.09.2013
року складає: 3,860 млн. доларів США (субординований борг) та 120 млн. гривень
(субординований борг); залучені інвестиційні депозити - 500 млн. грн.
Використані методи оцінки активів і зобов'язань в операціях з афілійованими особами:
ПАТ «Банк Руский Стандарт» отримує бланкові, незабезпечені кредити у ЗАТ "Банк
Русский Стандарт"

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового
врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
9.1. Інформація про данному питанню станом на 30.09.2013 року - відсутня.
9.2. За 9 місяців 2013 року штрафні санкції банком не сплачувались.

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
10.1. Інформація про акції емітента
10.1.1. Прості іменні акції ПАТ "Банк Руский Стандарт"
- форма випуску, форма існування акцій: іменні, бездокументарна;
- номінальна вартість акції - 4000 (Чотири тисячі) гривень;
- кількість акцій, які перебувають в обігу - 70 750 (Сімдесят тисяч сімсот п'ятдесят) штук;
- кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - немає;
- кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних
паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами
емітента (за наявності) - немає;
- дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 29.01.2013
№181/2013-Т;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Нацональна комісія з цінних
паперів та фондового ринку.
10.1.2. Акцій ПАТ "Банк Руский Стандарт", які на кінець звітного періоду перебувають у
процесі розміщення, не має.
10.3. На звітну дату - 30.09.2013р. - рішення про додатковий випуск акцій не приймалось.
10.1.4. Протягом звітного періоду ПАТ "Банк Руский Стандарт не проводив анулювання,
консолідацію або дроблення акцій.
10.2. Інформація про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій).
10.2.1. Облігації:
І) Облігації ПАТ "Банк Руский Стандарт" серія А : іменні, відсоткові, бездокументарні,
незабезпечені;
- дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію - 14.05.2007р., № 201/2/07
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку;
- кількість цінних паперів випуску: 100 000 шт. (Сто тисяч шт.);
- номінальна вартість цінних паперів випуску: 1000,00 грн. (Одна тисяча грн. 00 коп.);
- загальна номінальна вартість випуску: 100 000 000,00 (Сто мільйонів грн. 00 коп.);
- права, закріплені за цінним папером випуску:
1) право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому
ринках цінних паперів;
2) право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
3) право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну
вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
4) право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству;
- порядок та умови погашення цінних паперів випуску: дата погашення облігацій серії А 10.05.2010 року
- розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати: 15%; виплата відсотків:
кожен 91 день.
Розпорядженням уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 25.06.2010р. №221-С-О скасовано реєстрацію випуску облігацій (Серії А) та
анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (Серії А) від 23.04.2007 року
№201/2/07.
ІІ) Облігації ПАТ "Банк Руский Стандарт" серія В : іменні, відсоткові, бездокументарні,
забезпечені;
- дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію - 16.02.2011р., № 39/2/11
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку;
- кількість цінних паперів випуску: 100 000 шт. (Сто тисяч шт.);
- номінальна вартість цінних паперів випуску: 1000,00 грн. (Одна тисяча грн. 00 коп.);
- загальна номінальна вартість випуску: 100 000 000,00 (Сто мільйонів грн. 00 коп.);
- права, закріплені за цінним папером випуску:
1) право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому
ринках цінних паперів;
2) право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;

3) право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну
вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
4) право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству;
- порядок та умови погашення цінних паперів випуску: дата погашення облігацій серії B 28.02.2012 року
- розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати: 15%; виплата відсотків:
кожен 91 день.
Випуск погашено повністю 28.02.2012р. Випуск облігацій скасовано розпорядженням
ДКЦПФР № 63-С-О від 27.03.2012р.
ІІІ) Облігації ПАТ "Банк Руский Стандарт" серія С : іменні, відсоткові, бездокументарні,
забезпечені;
- дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію - 17.08.2011 р., № 119/2/11-Т
- кількість цінних паперів випуску: 200 000 шт. (Двісті тисяч шт.);
- номінальна вартість цінних паперів випуску: 1000,00 грн. (Одна тисяча) грн.;
- загальна номінальна вартість випуску: 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) грн.;
- мета випуску - Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій в повному обсязі – 200
000 000 (двісті мільйонів) грн. будуть спрямовані на фінансування програм кредитування
фізичних осіб, а саме:
1) на видачу споживчих кредитів у точках продажу товарів – 120 000 000 (сто двадцять
мільйонів) грн.;
2) на видачу автокредитів – 13 000 000 (тринадцять мільйонів) грн.;
3) на видачу споживчих кредитів по кредитним картам – 67 000 000 (Шістдесят сім
мільйонів) грн.
- дата закінчення розміщення - 29.08.2012 р.
Випуск облігацій скасовано розпорядженням НКЦПФР № 153-КФ-СТ-О від 05.09.2012р.
IV) Облігації ПАТ "Банк Руский Стандарт" серія D: іменні відсоткові, в бездокументарній
формі існування, забезпечені гарантією Закритого акціонерного товариства "Банк Русский
Стандарт" (Російська Федерація, Москва);
- дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію - 30.04.2013р., № 59/2/2013
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку;
- кількість цінних паперів випуску: 100 000 шт. (Сто тисяч шт.);
- мета випуску: фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій в повному обсязі – 100
000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок по серії D будуть спрямовані на фінансування
програм кредитування фізичних осіб, а саме:
• на видачу споживчих кредитів у точках продажу товарів – 50 000 000 (п'ятдесят
мільйонів) гривень 00 копійок;
• на видачу споживчих кредитів по кредитним картам – 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів)
гривень 00 копійок.
- номінальна вартість цінних паперів випуску: 1000,00 грн. (Одна тисяча грн. 00 коп.);
- загальна номінальна вартість випуску: 100 000 000,00 (Сто мільйонів грн. 00 коп.);
- права, закріплені за цінним папером випуску:
• право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому
ринках цінних паперів з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку Звіту про розміщення облігацій відповідної серії та
видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії;
• право отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
• право отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну
вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
• право надати Емітенту всі або частину облігацій для викупу в порядку та у строки,
зазначені в п. 3.9.1. Проспекту емісії.
• право здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству
України.
- порядок та умови погашення цінних паперів випуску: дата початку погашення облігацій
серії D - 16.05.2016 року, дата закінчення погашення облігацій - 17.05.2016 року.
- Відсоткова ставка на перший відсоткові періоди за облігаціями серії D встановлюється в
розмірі 20,0% (двадцять) відсотків річних у гривні.

- Відсоткова ставка на 5-8 та 9-12 відсоткові періоди за облігаціями серії D
встановлюється Спостережною радою Емітента виходячи з кон’юнктури ринку, але не
може бути нижчою за облікову ставку Національного банку України та не може бути
вищою за 25,00% (двадцять п’ять відсотків) річних в гривні.
- Відсоткова ставка за облігаціями оголошується Емітентом не пізніше 30 календарних
днів до початку чергового відсоткового періоду відповідно, шляхом опублікування
оголошення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, у якому опубліковано Проспект емісії облігацій, та на власному вебсайті Емітента. У разі припинення діяльності цього видання, Емітент публікує оголошення
про нову відсоткову ставку в одному з офіційних видань Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
У разі якщо розмір нової ставки не було оголошено, на наступний відсотковий період
чинним залишається попередній розмір відсоткової ставки.
- виплата відсотків: кожен 91 день.
- 26 березня 2013 року ТОВ «Рейтингове агентство «IBI-Рейтинг» прийняло рішення № 6413/FB/RUST 01-02up про визначення кредитного рейтингу іменних відсоткових
забезпечених облігацій серії «D». Тип рейтингу - довгостроковий кредитний рейтинг за
Національною рейтинговою шкалою.
Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій серії D - uaA+. Прогноз рейтингу –
«стабільний».
V) Облігації ПАТ "Банк Руский Стандарт" серія Е: іменні відсоткові, в бездокументарній
формі існування, забезпечені гарантією Закритого акціонерного товариства "Банк Русский
Стандарт" (Російська Федерація, Москва);
- дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію - 30.04.2013р., № 60/2/2013
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку;
- кількість цінних паперів випуску: 100 000 шт. (Сто тисяч шт.);
- мета випуску: фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій в повному обсязі – 100
000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок по серії Е будуть спрямовані на фінансування
програм кредитування фізичних осіб, а саме:
• на видачу споживчих кредитів у точках продажу товарів – 50 000 000 (п'ятдесят
мільйонів) гривень 00 копійок;
• на видачу споживчих кредитів по кредитним картам – 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів)
гривень 00 копійок.
- номінальна вартість цінних паперів випуску: 1000,00 грн. (Одна тисяча грн. 00 коп.);
- загальна номінальна вартість випуску: 100 000 000,00 (Сто мільйонів грн. 00 коп.);
- права, закріплені за цінним папером випуску:
• право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому
ринках цінних паперів з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку Звіту про розміщення облігацій відповідної серії та
видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії;
• право отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
• право отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну
вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
• право надати Емітенту всі або частину облігацій для викупу в порядку та у строки,
зазначені в п. 3.9.1. Проспекту емісії.
• право здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству
України.
- порядок та умови погашення цінних паперів випуску: дата початку погашення облігацій
серії Е - 16.06.2016 року, дата закінчення погашення облігацій - 17.06.2016 року.
- Відсоткова ставка на перший відсоткові періоди за облігаціями серії Е встановлюється в
розмірі 20,0% (двадцять) відсотків річних у гривні.
- Відсоткова ставка на 5-8 та 9-12 відсоткові періоди за облігаціями серії Е
встановлюється Спостережною радою Емітента виходячи з кон’юнктури ринку, але не
може бути нижчою за облікову ставку Національного банку України та не може бути
вищою за 25,00% (двадцять п’ять відсотків) річних в гривні.
- Відсоткова ставка за облігаціями оголошується Емітентом не пізніше 30 календарних
днів до початку чергового відсоткового періоду відповідно, шляхом опублікування

оголошення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, у якому опубліковано Проспект емісії облігацій, та на власному вебсайті Емітента. У разі припинення діяльності цього видання, Емітент публікує оголошення
про нову відсоткову ставку в одному з офіційних видань Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
У разі якщо розмір нової ставки не було оголошено, на наступний відсотковий період
чинним залишається попередній розмір відсоткової ставки.
- виплата відсотків: кожен 91 день.
- 26 березня 2013 року ТОВ «Рейтингове агентство «IBI-Рейтинг» прийняло рішення № 6413/FB/RUST 01-02up про визначення кредитного рейтингу іменних відсоткових
забезпечених облігацій серії «Е». Тип рейтингу - довгостроковий кредитний рейтинг за
Національною рейтинговою шкалою.
Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій серії Е - uaA+. Прогноз рейтингу –
«стабільний».
10.2.2. Станом на 30.09.2013 року повністю розміщені та перебувають в обігу облігації 2-х
серій: D і E.
Обидві серії мають запезпечення у вигляді наданої гарантії, а саме:
1) Облігації серії D забезпечуються гарантією на суму 169 808 000 (сто шістдесят дев’ять
мільйонів вісімсот вісім тисяч) гривень 00 копійок.
Найменування гаранта по облігаціях серії D: Закрите акціонерне товариство «Банк
Русский Стандарт»;
Місцезнаходження: Російська Федерація, 105187, місто Москва, вулиця Ткацька, будинок
36;
Місце та дата проведення державної реєстрації: Центральний банк Російської Федерації,
«31» березня 1993 року;
Код за ЄДРПОУ: відсутній, оскільки гарант є нерезидентом. Основний державний
реєстраційний номер в Російській Федерації 1027739210630.
Забезпечення по облігаціях серії D підтверджується Договором про надання банківської
гарантії № 2013GB001 від «26» березня 2013 року та Банківською гарантією №
2013GB001 від «26» березня 2013 року.
Загальна сума зобов’язань Гаранта за даною Банківською Гарантією складає 169 808 000
(сто шістдесят дев’ять мільйонів вісімсот вісім тисяч) гривень 00 копійок (далі –
«Гарантійна сума»), яка складається із загальної номінальної вартості Облігацій серії D та
сумарного відсоткового доходу по ним. По мірі здійснення Гарантом виплат за вимогами
Бенефіціарів, поданих в рамках цієї Банківської Гарантії, Гарантійна сума відповідно
зменшується.
Відповідальність Гаранта перед Бенефіціаром за неналежне виконання обов’язків за цією
Банківською Гарантією обмежена Гарантійною сумою.
2) Облігації серії E забезпечуються гарантією на суму 169 808 000 (сто шістдесят дев’ять
мільйонів вісімсот вісім тисяч) гривень 00 копійок.
Найменування гаранта по облігаціях серії E: Закрите акціонерне товариство «Банк
Русский Стандарт»;
Місцезнаходження: Російська Федерація, 105187, місто Москва, вулиця Ткацька, будинок
36;
Місце та дата проведення державної реєстрації: Центральний банк Російської Федерації,
«31» березня 1993 року;
Код за ЄДРПОУ: відсутній, оскільки гарант є нерезидентом. Основний державний
реєстраційний номер в Російській Федерації 1027739210630.
Забезпечення по облігаціях серії E підтверджується Договором про надання банківської
гарантії № 2013GB002 від «26» березня 2013 року та Банківською гарантією №
2013GB002 від «26» березня 2013 року.
Загальна сума зобов’язань Гаранта за даною Банківською Гарантією складає 169 808 000
(сто шістдесят дев’ять мільйонів вісімсот вісім тисяч) гривень 00 копійок (далі –
«Гарантійна сума»), яка складається із загальної номінальної вартості Облігацій серії E та
сумарного відсоткового доходу по ним. По мірі здійснення Гарантом виплат за вимогами
Бенефіціарів, поданих в рамках цієї Банківської Гарантії, Гарантійна сума відповідно
зменшується.

Відповідальність Гаранта перед Бенефіціаром за неналежне виконання обов’язків за цією
Банківською Гарантією обмежена Гарантійною сумою.
Відносини контролю між Гарантом та Емітентом: ЗАТ «Банк Русский Стандарт» є
акціонером Емітента та володіє 100% (ста відсотками) його акцій.
На кінець звітного періоду не має емісійних цінних паперів (окрім акцій), які перебувають у
процесі розміщення.
16 вересня 2013 року єдиним акціонером Банку - Закритим акціонерним товариством
"Банк Русский Стандарт", юридична особа, створена до законодавства Російської
Федерації, місцезнаходження Російська Федерація, місто Москва, - прийнято рішення
здійснити публічне розміщення 100 000 (сто тисяч) штук іменних відсоткових облігацій,
забезпечених гарантією Закритого акціонерного товариства "Банк Русский Стандарт".
Загальна сума випуску - 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, номінальна вартість однієї
облігації - 1 000 (одна тисяча) гривень. Облігації випускаються однією серією - F. Форма
існування -бездокументарна.
Мета додаткового випуску облігацій:
Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій в повному обсязі – 100 000 000 (сто
мільйонів) гривень 00 копійок по серії F будуть спрямовані на фінансування програм
кредитування фізичних осіб, а саме:
• на видачу споживчих кредитів у точках продажу товарів – 50 000 000 (п’ятдесят
мільйонів) гривень 00 копійок;
• на видачу споживчих кредитів по кредитним картам – 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів)
гривень 00 копійок.
10.3. Організатори торгівлі цінними паперами виступають:
1) Найменування: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».
Місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44.
Номери телефонів та факсів: +38 (044) 277-50-00, +38 (044) 277-50-01.
Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців: 21672206.
Місце та дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві
державна адміністрація, 03.11.2008 р.
Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Ліцензія на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з організації торгівлі на
фондовому ринку серії АД №034421, видана Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку 11.06.2012 р., строк дії з 05.03.2009 р. до 05.03.2019 року.
2) Найменування: Публічне акціонерне товариство «Українська біржа».
Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх.
Номери телефонів та факсів: +38 (044) 495-74-74, +38 (044) 495-74-73.
Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців: 361840926552.
Місце та дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві
державна адміністрація, 02.10.2008 р.
Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Ліцензія на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з організації торгівлі на
фондовому ринку серії АГ №399339, видана Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку 22.10.2010 р., строк дії з 16.12.2008 р. до 16.12.2018 року.
Найменування організатора торгівлі: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа
«Перспектива».
Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30.
Номери телефонів та факсів: +38 (056) 373-95-94.
Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців: 33718227.
Місце та дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію
Серія А01 № 054880 видано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради
29.01.2008р., дата зміни Свідоцтва про державну реєстрацію 06.08.2009р. Свідоцтво про
реєстрацію платника податку 200128254.

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на здійснення професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана
ДКЦБФР: серія АВ № 486591, дата прийняття та номер рішення ліцензії – 14.03.2008 року
за № 231, строк дії ліцензії – 24.03.2008-24.03.2018 року.
Облігації Емітента включені до лістингу організаторів торгівлі цінними паперами, а саме:
облігації серії D (ISIN – UA4000166227) включені до 2-го рівня лістингу: 10.07.2013 року на
ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» та 20.08.2013 року - на ПАТ «Українська біржа».
Облігації серії Е (ISIN – UA4000166235) включені до 2-го рівня лістингу: 15.08.2013 року на
ПАТ «Фондова біржа «ПФТС».
10.4. Прості іменні акції ПАТ "Банк Руский Стандарт" не торгуються організатором торгівлі.
10.5. Емітентом укладено Договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е-4802 від
08.10.2012 р. з депозитарієм - Публічним акціонерним товариством «Національний
депозитарій України»; ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 30370711, місце та дата
проведення державної реєстрації - Шевченківська районна у місті Києві державна
адміністрація 17.05 .1999 р., Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 795373,
видане 04.05.2011 року Шевченківською районною у місті Києві державною
адміністрацією, місцезнаходження: м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд.3, тел. (044) 279-65-40.
Ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 581322, дата видачі 25.05.2011 р., строк дії ліцензії - 19.09.2006р.-19.09.2016р. Телефон - (044) 279-65-40.
Факс - (044) 279-13-22.

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (формат pdf)
Основою проміжної фінансової звітності Банку за ІІІ-й квартал 2013 року є облікові
політики, що базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності та
Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України,
затвердженої постановою Правління Національного банку України 24.10.2011 року № 373
(із змінами та доповненнями).
В проміжній фінансовій звітності Банку за 9 місяців 2013 року дані вказані без урахування
трансформаційних коригувань.

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо
майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій
емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у
тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення
певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози
органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в
майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох
причин.
12.1. ПАТ «Банк Руский Стандарт» є одним з лідерів на ринку споживчого кредитування,
яке на відміну від інших сегментів, наразі знаходиться на підйомі.
Основними стратегічними цілями ПАО «Банк Руский Стандарт» є:
- зміцнення ринкових позицій Банку в Україні з урахуванням посилення можливої
конкуренції на ринку споживчого кредитування;
- підвищення ефективності бізнесу.
Завданнями розвитку Банку є:
- розробка та пропозиція простих та зручних банківських продуктів для фізичних осіб;
- підвищення якості обслуговування клієнтів за рахунок підтримання високих стандартів
сервісу;
- якісне зростання щодо каналів просування, продажів та обслуговування, збалансована
кредитна політика, зорієнтована на високу якість кредитного портфеля;
- пропозиція широкої продуктової лінійки для охоплення всіх соціальних і вікових груп
населення;
- сприяння збільшенню платоспроможного попиту в Україні;
- розвиток безготівкових розрахунків в Україні шляхом просування розрахункових карток,
інструментів дистанційного управління рахунками.
ПАТ «Банк Руский Стандарт» в Україні отримує всебічну підтримку від материнської
компанії ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Росія), як фінансову (у вигляді інвестицій в
капітал та фондування), так й технологічну та експертну підтримку. Дана підтримка надає
можливість Банку впевнено себе почувати та залишатися лідером при посиленні
можливої конкуренції на ринку споживчого кредитування з боку інших банків, як на
поточний момент, так і в майбутньому.
12.2. Протягом 2013 року ПАТ «Банк Руский Стандарт» демонструє стабільний розвиток,
високий рівень показників ефективності діяльності Банку: зростання кредитного
портфелю, значне зростання коштів клієнтів, збільшення власного капіталу, збереження
достатнього рівня капіталізації, стабільна прибуткова діяльність.
Для подальшого зміцнення своїх позицій на банківському ринку України ПАТ «Банк Руский
Стандарт» планує наступні дії:
- нарощення ресурсної бази шляхом залучення коштів фізичних осіб;
- нарощення клієнтського кредитного портфелю;
- розвиток карткового бізнесу шляхом впровадження нових продуктів та збільшення в обігу
кількості карток, а також розвиток власної інфраструктури обслуговування карткового
бізнесу;
- збільшення каналів продажів продуктів шляхом відкриття нових відділень та мінівідділень, покращення ефективності роботи регіональної мережі, розширення мережі
партнерських банкоматів та терміналів, розвиток дистанційних каналів продажів.
Враховуючи поточну стабільну діяльність, можливість підтримки материнської структури,
Банк не бачить суттєвих подій або факторів, які можуть в значній мірі негативно вплинути
на його діяльність.
12.3. За підсумками 3-го кварталу 2013 року ПАТ «Банк Руский Стандарт» були понесені
витрати, пов’язані з господарською діяльністю, а саме: процентні, комісійні, загальні
адміністративні витрати. Щодо витрат для покращення майнового стану та капітальних
витрат, Банком були проведені планові ремонти приміщень, закупівля нової
обчислювальної техніки для нових відділень, придбана будівля у властність банку.
12.4. Щодо позитивних тенденцій у діяльності ПАТ «Банк Руский Стандарт» слід
зазначити наступне:

- приріст кредитного портфелю за 2013 рік склав 29% та досяг на кінець 3 кв. 2013 рівня
3,1 млрд.грн.;
- кошти клієнтів за 2013 рік збільшилися майже в 2 рази та досягли на кінець 3 кв. 2013
року рівня 1,8 млрд.грн. ;
- протягом 2-го та 3-го кв. 2013 року Банком було розміщення облігацій власної емісії на
суму 200 млн.грн.;
- в 2013 році банком було зареєстровано збільшення статутного капіталу на суму 100
млн.грн.
Таким чином, за підсумками 3-го кварталу та протягом 2013 року Банк не зазнав суттєвих
невизначених або негативних подій, які б мали вплив на фінансово-господарську
діяльність та фінансовий стан.

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що
містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента –Виконуючий обов’язки Голови Правління ПАТ «Банк Руский Стандарт»
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента – Кисельов Андрій Васильович
Посада головного бухгалтера емітента – Головний бухгалтер ПАТ «Банк Руский Стандарт»
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента – Міщенко Світлана Миколаївна

Узагальнені дані квартальної інформації

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
1.1.2. Повне найменування

34186061
Публічне акціонерне товариство "Банк Руский
Стандарт"

1.1.3. Скорочене найменування (за
наявності)
1.1.4. Організаційно-правова форма за
КОПФГ

ПАТ "Банк Руский Стандарт"

1.1.5. Поштовий індекс

04107
м.Київ
Шевченківський
м.Київ
Половецька
3/42

1.1.6. Область
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт
1.1.9. Вулиця
1.1.10. Будинок

Акціонерне товариство

1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

A01 № 624319
06.08.2008
Шевченківська районна у місті Києві державна
адміністрація

1.2.1. Номер свідоцтва
1.2.2. Дата видачі свідоцтва
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал
(грн)

283000000

1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)

283000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку)

МФО банку

Поточний
рахунок

Валюта

1

2

3

4

Операційне управління Національного банку України

321024

32006144401 UAH

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності

Код за КВЕД

1

2

Інші види грошового посередництва

64.19

2. Інформація про загальні збори акціонерів
1
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**
* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Чергові

Позачергові

2

3
x
16.09.2013
100

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне
найменува
ння

Організацій
ноправова
форма

Ідентифікаці
йний
код за
ЄДРП
ОУ

Місцезнаходже
ння,
міжміський
код, телефон,
факс

Вид
діяльнос
ті

Назва
державн
ого
органу,
що
видав
ліцензію
або
інший
документ
на цей
вид
діяльнос
ті

1

2

3

4

5

6

Дата
видачі
ліцензії
або
іншого
докумен
та

Номер
ліцензії
або
іншого
докумен
та

7

8

Публічне
акціонерне
товариство
Акціонерне
"Національни товариство
й депозитарій
України"

01001,
303707 Україна,м.Київ,
11 вул.Б.Грінченка,
буд.3

Депозитарн
а
ДКЦПФР
діяльність

19.09.20 АВ №
06 581322

Товариство з
Аудиторська
обмеженою
фірма "Активвідповідальні
аудит"
стю

03115, Україна,
307854 м.Київ,
37 вул.Генерала
Наумова,23-Б

Аудиторськ
Аудиторськ
а палата
і послуги
України

30.03.20
2315
01

Публічне
акціонерне
товариство "
Акціонерне
Фондова
товариство
біржа
"Перспектива
"

Професійн
а
діяльність з
49000, Україна, м.
організації
337182 Дніпропетровськ,
торгівлі на ДКЦБФР
27 вул. Леніна, буд.
ринку
30
цінних
паперів
України

Публічне
акціонерне
Акціонерне
товариство "
товариство
Фондова
біржа ПФТС"

01601, Україна,
216722 м.Київ,
06 вул.Шовковична,
буд. 42-44

Професійн
а
діяльність з
огранізації
торгівлі на НКЦПФР
ринку
цінних
паперів
України

11.06.20 АД
12 №034421

Професійн
а
діяльність з
огранізації
торгівлі на ДКЦПФР
ринку
цінних
паперів
України

22.10.20 АГ
10 №399339

14.03.20 АВ №
08 486591

Публічне
акціонерне
товариство "
Українська
біржа"

Акціонерне
товариство

01601, Україна,
361840 м.Київ,
92 вул.Шовковична,
буд. 42-44

ТОВ
"Рейтингове
агентство" ІВІ
Рейтинг"

Товариство з
обмеженою
відповідальні
стю

03680, Україна,
332626
Рейтингове
м.Київ,
ДКЦПФР
96
агенство
вул.Горького, 172

12.04.20
3
10

ТОВ
"Інвестиційни
й Капітал
Україна"

Товариство з
обмеженою
відповідальні
стю

01030, Україна,
м.Київ, вул.
356495
Богдана
64
Хмельницького,
буд. 19-21

11.04.20 АЕ №
13 263020

Професійн
а
діяльність НКЦПФР
на ринку
цінних

паперів:
торгівля
цінними
паперами,
андеррайти
нг
Спільне
підприємтво
Товариство з
обмеженою
відповідальні
стю " Драгон
Капітал"

Товариство з
обмеженою
відповідальні
стю

Професійн
а
діяльність
01033, Україна, м.
на ринку
309658 Київ, вул.
цінних
НКЦПФР
75 Саксаганського,
паперів:
буд. 36-Д
торгівля,
андеррайти
нг, тощо

19.10.20 АЕ №
12 185219

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується
емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які
надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних
осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєст
рації
випус
ку

Номе
р
свідо
цтва
про
реєст
рацію
випус
ку

Наймену
вання
органу,
що
зареєстр
ував
випуск

Міжнарод
ний
ідентифік
аційний
номер

Тип
цінн
ого
пап
ера

Форма
існуванн
я

1

2

3

4

5

6

Кільк
ість
акцій
(шт.)

Загаль
на
номіна
льна
вартіс
ть
(грн)

Частка
у
статут
ному
капіта
лі
(відсо
тки)

8

9

10

11

Державна
комісія з
20.02.
цінних
UA40000524
бездокуме
35/1/09
прості
іменні
2009
паперів та 19
нтарна
фондового
ринку

4000

10000

400000
00

100

Державна
комісія з
14.04.
цінних
UA40000524
бездокуме
97/1/09
прості
іменні
2009
паперів та 19
нтарна
фондового
ринку

4000

18000

720000
00

100

Державна
комісія з
30.04. 143/1/1 цінних
UA40000524
бездокуме
прості
іменні
2010 0
паперів та 19
нтарна
фондового
ринку

4000

33250

133000
000

100

Державна
комісія з
13.10. 471/1/2 цінних
UA40000524
бездокуме
прості
іменні
2011 011
паперів та 19
нтарна
фондового
ринку

4000

45750

183000
000

100

Державна
комісія з
29.01. 181/201 цінних
UA40000524
бездокуме
прості
іменні
2013 3-T
паперів та 19
нтарна
фондового
ринку

4000

70750

283000
000

100

Фор
ма
випу
ску

Номі
наль
на
варті
сть
(грн)

7

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації

Дата
реєст
рації
випус
ку

Номе
р
свідо
цтва
про
реєстрацію
випус
ку

Наймену
вання
органу,
що
зареєстр
ував
випуск

Номі
наль
на
варті
сть
(грн)

Кільк
ість у
випу
ску
(шт.)

1

2

3

4

5

23.04. 201/2/0
ДКЦПФР
2007 7

1000

Форма
існуванн
я

Фор
ма
випу
ску

Загаль
на
номіна
льна
вартіст
ь (грн)

Відсот
кова
ставка
за
облігац
іями
(відсот
ки)

Стро
к
випл
ати
відсо
тків

Дата
погашенн
я
облігацій

6

7

8

9

10

11

кожен
91
день

10.05.
2010

10000 бездокуме
0 нтарна

іменні

100000
000

15

16.02.
39/2/11 ДКЦПФР
2011

1000

10000 бездокуме
0 нтарна

іменні

100000
000

15

кожен
91
день

28.02.
2012

17.08. 119/2/1
ДКЦПФР
2011 1-Т

1000

20000 бездокуме
0 нтарна

іменні

200000
000

14

кожен
91
день

05.09.
2012

30.04. 59/2/20
НКЦПФР
2013 13

1000

10000 бездокуме
0 нтарна

іменні

100000
000

20

кожен
91
день

16.05.
2016

30.04. 60/2/20
НКЦПФР
2013 13

1000

10000 бездокуме
0 нтарна

іменні

100000
000

20

кожен
91
день

16.06.
2016

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстра
ції
випуску

Номер
свідоцт
ва про
реєстрацію
випуску

Найменуван
ня органу,
що
зареєструва
в випуск

Номінальна
вартіст
ь
(грн)

Кількіс
ть
у
випуск
у
(шт.)

Форма
існуван
ня

Форма
випус
ку

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн)

Дата
погашен
ня
облігаці
й

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстр
ації
випуск
у

Номер
свідоц
тва
про
реєстрацію
випуск
у

Найменув
ання
органу, що
зареєстру
вав
випуск

Номінальн
а
вартіс
ть
(грн)

Кількі
сть
у
випус
ку
(шт.)

1

2

3

4

5

Форма
існува
ння

Форм
а
випус
ку

Загальн
а
номінал
ьна
вартість
(грн)

Найменуванн
я
товару
(послуг
и),
під
який
здійсн
ено
випуск

6

7

8

9

Дата
погаше
ння
облігаці
й

10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає
реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата
випуску

Вид
цінних
паперів

Обсяг
випуску

Обсяг
розміщених
цінних
паперів на
звітну дату
(грн)

1

2

3

4

Умови обігу та погашення

5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№
з/п

Дата
зарахування
акцій на
рахунок
емітента

1

2

Кількість
акцій, що
викуплено
(шт.)

Дата
реєстрації
випуску
акцій, що
викуплено

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
акцій, що
викуплено

Найменування органу,
що зареєстрував випуск
акцій, що викуплено

Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)

3

4

5

6

7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків
сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів
(окремо щодо кожного виду цінних
паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів
цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів
(окремо щодо кожного виду цінних
паперів)

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових
цінних паперів
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

2

Найменування особи гаранта

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта

Місцезнаходження гаранта

3

4

5

16.02.2011 39/2/11

ЗАТ "Банк Русский Стандарт"

0

Російська Федерація, 10518,
м.Москва, вул. Ткацька,36

17.08.2011 119/2/11-Т

ЗАТ "Банк Русский Стандарт"

0

Російська Федерація, 10518,
м.Москва, вул. Ткацька,36

30.04.2013 59/2/2013

ЗАТ "Банк Русский Стандарт"

0

Російська Федерація, 10518,
м.Москва, вул. Ткацька,36

30.04.2013 60/2/2013

ЗАТ "Банк Русский Стандарт"

0

Російська Федерація, 10518,
м.Москва, вул. Ткацька,36

У разі невиконання Публічним акціонерним товариством «Банк Руский Стандарт»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 34186061, місцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ.,
вул. Половецька 3/42 (надалі – «Принципал»), своїх зобов’язань з погашення та/або
виплати відсоткового доходу за Облігаціями в порядку, встановленому умовами
зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України
проспекту емісії Облігацій Принципала, ЗАТ «Банк Русский Стандарт» (надалі – «Гарант»)
приймає на себе зобов’язання за першою письмовою вимогою сплатити легітимному
власнику Облігацій (надалі – «Бенефіціар») суму заборгованості Принципала, що
дорівнює номінальній вартості Облігацій, що підлягають погашенню, та/або сумі
відсоткового доходу за Облігаціями, нарахованого відповідно до умов випуску та обігу
Облігацій

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

1
1. Виробничого
призначення
будівлі та споруди
машини та
обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення

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

2

3

4

5

6

7

85582

121392

34451

58559

120033

179951

0

5488

34451

58559

34451

64047

82591

109863

82591

109863

2798

2762

2798

2762

193

3279

193

3279

88

92

88

92

88

92

88

92

85670

121484

120121

180043

будівлі та споруди
машини та
обладнання
транспортні засоби
Інші
Усього

34451

58559

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих
активів

311734

178888

Статутний капітал

283000

183000

Скоригований статутний
капітал

283000

183000

На сьогоднi методика розрахунку
вартостi чистих активiв для
банкiвських установ вiдсутня. В
зв'язку з цим вартiсть чистих
активiв була розрахована шляхом
вирахування iз суми активiв,
прийнятих до розрахунку, суми
його зобов'язань, прийнятих до
розрахунку.

В пепередньому періоді методика
розрахунку вартостi чистих активiв
для банкiвських установ була
вiдсутня. В зв'язку з цим вартiсть
чистих активiв була розрахована
шляхом вирахування iз суми
активiв, прийнятих до розрахунку,
суми його зобов'язань, прийнятих
до розрахунку

Вартiсть чистих активiв бiльша вiд
розмiру статутного капiталу. Таким
чином банк дотримується вимог
п.3 ст.155 Цивiльного кодексу
України.

Вартiсть чистих активiв бiльша вiд
розмiру статутного капiталу. Таким
чином банк дотримується вимог
п.3 ст.155 Цивiльного кодексу
України.

Опис*

Висновок**

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного
періоду.
Дата
вчинення
дії

Дата
оприлюднення
повідомлення

Вид інформації

1

2

3
Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій
біржі

10.07.2013

10.07.2013

12.08.2013

13.08.2013 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

15.08.2013

16.08.2013

16.08.2013

16.08.2013 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

20.08.2013

20.08.2013

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій
біржі

16.09.2013

25.09.2013

Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій
біржі

Фінансова звітність

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 3 квартал 2013 року
Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти

477696

305332

10377

9839

Торгові цінні папери

0

0

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

0

0

Кошти в інших банках, у т. ч.:

79928

0

в іноземній валюті

79928

0

(2)

0

2795107

2298512

63646

87266

6568

16671

0

0

2731461

2211246

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку

резерви під знецінення коштів в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті

0

0

(434747)

(178903)

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:

9

9

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж

0

0

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:

0

0

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

0

0

Інвестиційна нерухомість

0

0

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

1000

0

Відстрочений податковий актив

9385

7773

125213

85637

15244

11589

(18166)

(7934)

24367

11074

(623)

(1327)

0

0

3538326

2729765

288096

196133

858978

1341887

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи, у т. ч.:
резерви під інші фінансові активи
Інші активи, у т. ч.:
резерви під інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття
Усього активів, у т. ч.:
в іноземній валюті
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у т. ч.:
в іноземній валюті
Кошти клієнтів, у т. ч.:
кошти юридичних осіб, у т. ч.:
в іноземній валюті
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:
в іноземній валюті

238

271887

1860070

922542

77401

182167

740

629

15631

78494

740

629

кошти фізичних осіб, у т. ч.:

1782669

740375

в іноземній валюті

291163

196349

кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:

291722

137285

71129

35904

202521

0

0

0

в іноземній валюті
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:
в іноземній валюті
Інші залучені кошти

0

0

4113

10538

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

Резерви за зобов'язаннями

0

0

Інші фінансові зобов'язання

45848

35562

Інші зобов'язання

26296

22001

228766

218347

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

Субординований борг
Зобов'язання групи вибуття

0

0

Усього зобов'язань, у т. ч.:

3226592

2550877

339582

513533

283000

183000

Емісійні різниці

0

0

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

в іноземній валюті
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

28734

(4112)

Резервні та інші фонди банку

0

0

Резерви переоцінки

0

0

311734

178888

3538326

2729765

Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу
Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону

14.10.2013
С.В.Омельчук (044) 390-95-86

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові
результати)
за 3 квартал 2013 року
Звітний період

Попередній період

Найменування статті

за
поточний
квартал

за поточний
квартал
наростаючим
підсумком з
початку року

за
відповідний
квартал
попереднього
року

за
відповідний
квартал
попереднього
року
наростаючим
підсумком з
початку року

1

2

3

4

5

Процентні доходи

328564

897977

185923

398031

(132633)

(366002)

(58617)

(145025)

195931

531975

127306

253006

Комісійні доходи

40243

123765

5197

57486

Комісійні витрати

(8804)

(22656)

(6267)

(18688)

Результат від операцій з цінними
паперами в торговому портфелі банку

0

0

0

0

Результат від операцій з хеджування
справедливої вартості

0

0

0

0

Результат від переоцінки інших
фінансових інструментів, що
обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату
переоцінки через прибутки або збитки

0

0

0

0

Результат від продажу цінних паперів
у портфелі банку на продаж

0

0

0

(1)

Результат від операцій з іноземною
валютою

329

(9566)

(3026)

(2808)

Результат від переоцінки іноземної
валюти

3

416

(80)

(83)

Результат від переоцінки об'єктів
інвестиційної нерухомості

0

0

0

0

Доходи/(витрати), які виникають під
час первісного визнання фінансових
активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

0

Витрати/(доходи), які виникають під
час первісного визнання фінансових
зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

0

(80982)

(255852)

(43502)

(86829)

(2979)

(9529)

(1397)

(3150)

Знецінення цінних паперів у портфелі
банку на продаж

0

0

0

0

Знецінення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

0

0

0

0

Відрахування до резервів за

0

0

0

0

Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті
процентні витрати)

Відрахування до резерву під
знецінення кредитів та коштів в інших
банках
Відрахування до резерву під
знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових
активів

зобов'язаннями
Інші операційні доходи

24626

64240

12716

41845

(139262)

(380008)

(89051)

(238042)

0

0

0

0

29105

42785

1896

2736

Витрати на податок на прибуток

(5653)

(9939)

119

119

Прибуток/(збиток) від діяльності, що
триває

23452

32846

2015

2855

0

0

0

0

23452

32846

2015

2855

Переоцінка цінних паперів у портфелі
банку на продаж

0

0

0

0

Переоцінка основних засобів та
нематеріальних активів

0

0

0

0

Результат переоцінки за операціями з
хеджування грошових потоків

0

0

0

0

Частка іншого сукупного прибутку
асоційованої компанії

0

0

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний з
іншим сукупним доходом

0

0

0

0

0

0

0

0

23452

32846

2015

2855

чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

435.63

640.97

49.11

72.19

скоригований чистий
прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

435.63

640.97

49.11

72.19

чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

0

0

скоригований чистий
прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0

0

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

435.63

640.97

49.11

72.19

скоригований чистий
прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

435.63

640.97

49.11

72.19

Адміністративні та інші операційні
витрати
Частка в прибутку/(збитку)
асоційованих компаній
Прибуток/(збиток) до оподаткування

Прибуток/(збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування
Прибуток/(збиток)
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

Інший сукупний дохід після
оподаткування
Усього сукупного доходу
Прибуток/(збиток) на акцію від
діяльності, що триває:

Прибуток/(збиток) на акцію від
припиненої діяльності:

Прибуток/(збиток) на акцію за
квартал:

Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону

14.10.2013
С.В.Омельчук (044)390-95-86

Звіт про прибутки і збитки
за 3 квартал 2013 року
Звітний період

Попередній період

Найменування статті

за
поточний
квартал

за поточний
квартал
наростаючим
підсумком з
початку року

за
відповідний
квартал
попереднього
року

за
відповідний
квартал
попереднього
року
наростаючим
підсумком з
початку року

1

2

3

4

5

Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті
процентні витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з цінними
паперами в торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування
справедливої вартості
Результат від переоцінки інших
фінансових інструментів, що
обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату
переоцінки у фінансових результатах
Результат від продажу цінних паперів
у портфелі банку на продаж
Результат від операцій з іноземною
валютою
Результат від переоцінки іноземної
валюти
Результат від переоцінки об'єктів
інвестиційної нерухомості
Прибуток/(збиток), який виникає під
час первісного визнання фінансових
активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Збиток/(прибуток), який виникає під
час первісного визнання фінансових
зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Відрахування до резерву під
знецінення кредитів та коштів в інших
банках
Відрахування до резерву під
знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових
активів
Знецінення цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі
банку до погашення
Відрахування до резервів за
зобов'язаннями

Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні
витрати
Частка в прибутку/(збитку)
асоційованих компаній
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що
триває
Прибуток/(збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування
Прибуток/(збиток)
Прибуток/(збиток) на акцію від
діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію
скоригований чистий
прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від
припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію
скоригований чистий
прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону

Звіт про сукупний дохід
за 3 квартал 2013 року
Звітний період

Найменування статті

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Переоцінка основних засобів та
нематеріальних активів
Результат переоцінки за операціями з
хеджування
Накопичені курсові різниці від
перерахунку у валюту подання
звітності
Частка іншого сукупного прибутку
асоційованої компанії
Податок на прибуток, пов'язаний з
іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після
оподаткування
Усього сукупного доходу за рік, у т. ч.:
власників банку
неконтрольованої частки
Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону

за
поточний
квартал

за поточний
квартал
наростаючим
підсумком з
початку року

Попередній період
за
відповідний
квартал
попереднього
року

за
відповідний
квартал
попереднього
року
наростаючим
підсумком з
початку року

Звіт про зміни у власному капіталі
за 3 квартал 2013 року
Належить власникам банку
Найменування
статті

1

статутний
капітал

емісійні
різниці

резервні,
інші
фонди та
резерви
переоцінки

2

3

4

Залишок на кінець
періоду, що
передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)
Вплив змін
облікової політики,
виправлення
помилок та вплив
переходу на нові
та/ або
переглянуті
стандарти і
тлумачення
Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього сукупного
доходу
Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля

0

0

продаж

0

0

анулювання

0

0

Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок на кінець
попереднього
періоду
Усього сукупного
доходу
Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:

нерозподілений
прибуток
5

усього

Неконтрольована
частка

Усього
власного
капіталу

6

7

8

купівля
продаж
анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок на кінець
звітного періоду
Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2013 року
Найменування статті

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з торговими цінними паперами
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток сплачений
Грошові кошти, що отримані/(сплачені) від операційної
діяльності, до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових
коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом

сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди виплачені
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України
на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2013 року
Найменування статті

Звітний період

Попередній
період

1

2

3

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток /(збиток) до оподаткування
Коригування:
знос та амортизація
чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів
амортизація дисконту/(премії)
результат операцій з торговими цінними паперами
результат операцій з фінансовими похідними інструментами
результат операцій з іноземною валютою
(нараховані доходи)
нараховані витрати
чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку
до погашення
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових
коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом
сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди виплачені
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України
на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону

Примітки до звітів
Юридичні аспекти
Станом на кінець дня 30.09.2013 року Банк виступає стороною різних судових процесів та
спорів. Банк вважає, що результати розгляду судових справ не матимуть суттєвого впливу
на фінансовий стан Банку. Вирішення справ не на користь Банку є малоймовірним, а тому
резерви за резерви за юридичними ризиками Банком не визнавались.
Потенційні податкові зобов'язання
Станом на звітну дату банком не передбачається виникнення потенційних податкових
зобов’язань. Враховуючи, що податкове законодавство України допускає різні
тлумачення, інтерпретація керування законодавством в застосуванні до операцій та
діяльності Банку може бути оскаржена податковими органами. Податкові органи можуть
дотримуватись більш фіскальної позиції щодо інтерпретації законодавства та податкових
розрахунків, тому існує ймовірність того, що операції та діяльність, які в минулому не були
оскаржені, будуть оскаржені у подальшому. Враховуючи ці фактори, та те що на цей час
неможливо визначити, наскільки донарахування податків є вірогідним та чітко розрахувати
суму потенційних збитків, станом на звітну дату Банк не визнавав резерви за податковими
ризиками.
Зобов'язання за капітальними інвестиціями
Станом на 30.09.2013 року Банк не мав потенційних зобов’язань з придбання основних
засобів та нематеріальних активів, інших зобов’язань капітального характеру не
реконструкцію об’єктів нерухомості. У зв’язку з цим Банк не створював резерві під
потенційні витрати капітального характеру.
Зобов'язання оперативного лізингу (оренди)
Станом на 30.09.2013 року Банк не мав майбутніх мінімальних орендних платежів за
невідмовними договорами оренди, тому не створював резерви за потенційними
зобов’язаннями з оренди.
Дотримання особливих вимог
Основними вимогами, при залучені позикових коштів є дотримання економічних
нормативів встановлених Постаново Національного Банку України від 28 серпня 2001
року N 368.
Структура зобов'язань з кредитування
Станом на кінець дня 30.09.2013 року Банком було надані зобов’язання з кредитування
фізичним та юридичним особам. Всі зобов’язання з кредитування є відкличними, тобто
банк ризику не несе, тому Банк не створював резерви за зобов'язаннями з кредитування
що наданні клієнтам.

